Programma dinsdag 30 oktober 2018

Plenaire openingssessie
09:00

Ontvangst met koffie/thee

09:30

Waarde toevoegen, laag per laag: mogelijkheden in 3D-print-waardeketen
Kris Binon | Flam 3D
Additive Manufacturing: hoe ziet het ecosysteem eruit, waar zijn de marktopportuniteiten en
wie zijn de potentiële winnaars en verliezers?

10:00

Intermezzo

10:30

Pauze tot 11.00 uur

Zaal 1 Additive Manufacturing
11:00

WAAM from the perspective of a welding materials manufacturer
Martin Schmitz-Niederau | voestalpine Böhler Welding Germany GmbH

Zaal 2 Materialen en hun las- en soldeerbaarheid
11:00

Specific welding materials for additive manufacturing: requirements for wires in WAAM.

Hoogtemperatuursolderen, ook in combinatie met AM gegenereerde onderdelen
een serieuze verbindingsoptie
Henkjan Buursen | Bodycote Hardingscentrum B.V.
Vacuümsolderen biedt oplossingen bij verbindingsproblemen tussen verschillende materialen.
Met voorbeelden van gerealiseerde toepassingen en randvoorwaarden voor het realiseren van
hechte verbindingen.

11:30

TRUMPF Additive Manufacturing - Laser Metal Fusion and Laser Metal Deposition
Lenn Hoek van Dijke | TRUMPF Nederland B.V.

11:30

Laser Metal Fusion en Laser Metal Deposition: technische werkingsprincipes, toegevoegde waarde
en applicatiegebieden.

12:00

RAMLAB
Matthijs Visser | RAMLAB
RAMLAB uses Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) to produce industrial components.
Its mission is to accelerate the adoption of additive manufacturing technology by providing its
partners with easy access to the entire value chain.

Welding recommendations for the new range of Amstrong Ultra steel grades
Özlem Esma Güngör | ArcelorMittal Global R&D Gent / OCAS N.V.
The latest generation of UHSS for industrial applications. Welding recommendations in order to
maintain the high strength and the good toughness after welding.

12:00

Solidification Cracking in Advanced High Strength Automotive Steels
Marcel Hermans | TU Delft
Solidification cracking in dual phase (DP) and transformation induced plasticity (TRIP) steels have
been studied, following a modeling and experimental strategy.

Lunchpauze met opening VERBINDINGSWEEK 12:30 - 13:30

Programma dinsdag 30 oktober 2018 (vervolg)

Zaal 1 Lasprocessen
13:30

GTAW Plus pole welding of Aluminium
Erwan Siewert | Linde AG

Zaal 2 Docentenmiddag
13:30

A new GTAW welding variant operates in reverse polarity at high currents. The use of a second gas
stream ensures strong penetration and good arc stability.

14:00

Het eenvoudig verhogen van de neersmelt (efficiëntie) bij het onderpoederlassen
Harm Meelker | Lincoln Smitweld B.V.

Aandacht voor het behoud van vakmanschap in het MKB en het opleiden van nieuwe vakmensen.

14:00

Een weinig gebruikte techniek om de neersmelt te verhogen is het long stick out (LSO) lassen.
De combinatie van AC-lassen en LSO geeft meer dan een verdubbeling van de neersmelt ten
opzichte van conventioneel enkeldraadslassen.

14:30

Nieuwe mogelijkheden voor het puntlassen van aluminiumlegeringen met het
wrijvingspuntlassen
Koen Faes | Belgisch Instituut voor Lastechniek

Vakmanschap in de lastechniek
Lindsie & Piet van der Horst | Welding Academy

Augmented Reality Welding
Allan Gray | Soldamatic
Wat zijn nu écht de voordelen en resultaten die bereikt kunnen worden met Augmented Reality
Welding?

14:30

Lasinstructie, pure topsport
Yvonne Olgers | Nederlands Instituut voor Lastechniek
Topsporters hebben een coach, maar wie coacht jou als docent in de lastechniek? Waar en hoe het
Nederlands Instituut voor Lastechniek je kan ondersteunen in het uitoefenen en verder ontwikkelen
van je vakmanschap.

Wrijvingspuntlassen is uitermate geschikt voor het lassen van aluminium, het lassen van
hogesterkte-aluminiumlegeringen en ongelijksoortige materialen of materialen met ongelijke dikte.

15:00

Best practice
Zelf aan de slag met Augmented Reality Welding en gelegenheid voor het stellen van praktische
en/of theoretische vragen aan de trainers van de NIL-docententraining en NIL-medewerkers.

Programma woensdag 31 oktober 2018

Zaal 1 Draad, gas en nabehandeling
09:00

Zaal 2 Lasonderzoek DO en NDO

Moderne naadloze gevulde draden
Niels de Louweren | Lincoln Smitweld B.V. / Oerlikon

09:00

Specificaties voor lasmetaal worden nog elke dag bijgesteld en moeten voldoen aan steeds hogere
eisen. Oerlikon zet haar bestaande technieken (Chemetron & Tubular) naast elkaar.

09:30

Considerations on PWHT exemptions for Carbon Steel in the ASME B31.3 Code
Jan-Willem Rensman | Fluor BV

De EN-ISO 19285:2017 geeft universele acceptatiecriteria voor PAUT. Deze norm heeft echter een
groot conservatisme in de acceptatiecriteria voor ingesloten fouten.

09:30

In the 2014 edition of the ASME B31.3 Code for Process Piping, a conditional exemption from post
weld heat treatment for all material thicknesses was included for carbon steel. The underlying
reports concluded that they do not justify the new code rules for exemption from PWHT.

10:00

Proficient gas use in WAAM & L-PBF
Thomas Ammann | Linde AG

10:00

Koffiepauze

10:30

Lasrookbeheersing: Toezicht in Nederland en Europa
Monique Waegemaekers | Inspectie SZW kenniscentrum

Waarom dragen mensen hun PBM’s niet of slecht?
Zelfs wanneer ze weten dat ze dit moeten doen?
Femke Rijpma | 3M Nederland B.V.

11:00

Lasrook - wat kan de producent van lastoevoegmaterialen beïnvloeden?
Vincent van der Mee | Lincoln Electric Europe B.V.
Vanuit het perspectief van producenten van lastoevoegmaterialen wordt gekeken naar toevoegmaterialen/processen die minder lasrook produceren en/of minder schadelijke bestanddelen
bevatten.

Lijmverbindingen worden slim
Stijn DeBruyne | Universiteit Leuven
Op alle vlak worden lijmverbindingen slim. Deze voordracht belicht de diverse aspecten waarbij
duidelijk wordt dat de ontwikkelingen bij verlijmde constructies de evolutie naar Industrie 4.0
bijbenen. Dit van het verlijmingsproces tot structurele monitoring van verlijmde structuren.

11:30

Inzicht in de oorzaken van gedrag rond het gebruik van PBM’s en de vele factoren die daarop invloed
hebben. Hoe kan een werkproces zodanig worden ingericht dat veilig gedrag een gewoonte wordt?

12:00

Koffiepauze

Zaal 2 Lijmen als aanvulling op lassen

Gezondheidseffecten bij blootstelling aan lasrook. Stand van zaken met betrekking tot het
ontwikkelen van een lasrookbeheersingsgids op Europees niveau.

11:30

Testing and product qualification, failure analysis and structural integrity
Farid Afshar | Element Materials Technology
The importance of testing and product qualification with regard to the manufacturing of the
engineering structures and failure prevention will be discussed.

Zaal 1 Veiligheid, Gezondheid en Milieu
11:00

KINT project ‘Phased Array Testing of Welds in Thin Steel’
Victor Vertregt | Shell
The Dutch NDT community developed a method description for Phased Array testing of welds in
thin material which is now an ISO work item.

Shielding and process gas use in WAAM and L-PBF, ranging from powder production and storage to
build chamber purging and gas purity monitoring up to shielding gas characteristics in WAAM.

10:30

Phased Array, thin walled application
Otto Jan Huising | N.V. Nederlandse Gasunie

Construeren met lijmen
Jos Sinke | TU Delft Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek
De overdracht van krachten bij lijmverbindingen is anders dan bij gebruikelijke bout- of lasverbindingen. Dit is van belang voor het ontwerpen van lijmconstructies en -verbindingen.

12:00

Toepassingen lijmverbindingen in de praktijk
Laurens van Lieshout | Lieshout Consultancy
Voorbeelden van constructies die alleen mogelijk zijn door gebruik te maken van lijmen. Dankzij
lijmtechnologie kon worden voorkomen dat de productie van een touringcar verplaatst werd naar
het buitenland.

Lunchpauze 12:30 - 13:30

Programma woensdag 31 oktober 2018 (vervolg)

Zaal 1 Plenaire afsluiting: Normen en regelgeving
13:30

De nieuwe EN 1090-2 in hoofdlijnen; ‘Waar moet ik’ en
‘waar mag ik’ aan voldoen?
Sebastian de Groot | Weldmij B.V.
Wijzigingen in de vernieuwde norm EN 1090-2 ten opzichte van de vorige versie. Nieuwe normen
doen hun intrede, waardoor voorheen nog niet afgedekte bewerkingsprocessen en lasverbindingen
nu wel meegenomen worden.

14:00

Boogenergiemetingen in relatie met de ISO 15614-1
Peter van Erk | Lincoln Smitweld B.V.
De NEN-EN ISO 15614-1:2017 maakt melding van “waveform controlled welding” en “arc energy”,
berekend volgens ISO/TR 18491. Bij het toepassen van complexe/gemodificeerde pulslasprogramma’s is de traditionele berekeningsmethodiek van de boogenergie niet toereikend.
Hoe vanuit lastechnisch oogpunt verstandig om te gaan met complexe/gemodificeerde pulslasprogramma’s.

14:30

Hoe standaard is de standaardlasmethode (EN-ISO 15612)
Leo Vermeulen | Nederlands Instituut voor Lastechniek
In de vernieuwde EN 1090-2 is er met betrekking tot het goedkeuren van de lasmethode een aantal
zaken gewijzigd ten opzichte van eerdere versies. In deze lezing komt de rol van een keurmeester
naar voren en wordt aan de hand van de EN-ISO 15612:2018 de standaardlasmethode besproken.

Wat kost het NILBIL Lassymposium 2018?

NIL/BIL Bedrijfsdeelnemer
NIL Particuliere deelnemer
Geen NIL/BIL deelnemer
Docenten/studenten
Docentenmiddag•

1 dag
€ 262.-€ 294.-€ 327.-€ 164.-€ 51.--

2 dagen
€ 416.-€ 468.-€ 520.-€ 260.--

Prijzen zijn inclusief lunch en toegang tot de vakbeurs NIL Verbindingsweek
en exclusief btw en overnachting.
•) Indien u zich als docent heeft ingeschreven voor het NILBIL Lassymposium
is deelname aan de docentenmiddag gratis.
Annuleren
Tot 10 werkdagen voor aanvang van het symposium en de docentenmiddag kan kosteloos worden
geannuleerd. Bij annulering van 10 tot 2 werkdagen voor aanvang wordt 50% van de deelnamekosten
in rekening gebracht. In alle andere gevallen worden de volledige deelnamekosten in rekening
gebracht. Vervanging door een ander dan de aangemelde persoon is altijd mogelijk.
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk via info@nil.nl

Direct inschrijven? Ga naar het inschrijfformulier

nil.nl

