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I.  INLEIDING 

A.  Situering 

STAS is een West-Vlaams familiebedrijf dat zich al 
drie generaties lang specialiseert in het ontwerpen 
en produceren van trailers. STAS wil zich profileren 
als premium merk binnen de trailermarkt. Om deze 
hoge eisen te halen, is een goede laskwaliteit 
uitermate belangrijk. Deze thesis zal zich dan ook 
toespitsen op het controleren en voorspellen van de 
laskwaliteit van lassen gelegd door lasrobots.  
 

 
Figuur 1: Schematisch overzicht nieuwe opbouw ERP pakket 

Deze thesis is een deel van een groter digitaal 
masterplan binnen STAS waarbij het aansturen van 
de lasrobots in combinatie met het geïntegreerd 
Enterprice Resource Planning (ERP)-systeem 
opnieuw “Green Field” wordt ontwikkeld. Hiervan is 

                                                           
 

een schematisch overzicht te zien op figuur 1. Deze 
thesis spitst zich toe op de ‘traceability quality’ pijler 
(Figuur 2).  

 
Figuur 2: De traceability & quality pijler  

B.  Probleemstelling 

Binnen STAS wordt 75% van de lassen uitgevoerd 
door lasrobots. Deze robots lassen aluminium 
stukken die tot wel 15 meter lang kunnen zijn 
zonder enige menselijk tussenkomst. Indien er zich 
een fout voordoet tijdens het lassen wordt dit 
meestal pas na het beëindigen van de las visueel 
opgemerkt door de operator. 

Momenteel wordt er enkel curatief gewerkt op 
lasfouten. De fouten worden na visuele inspectie 
door een operator manueel ingegeven in een 
Quality Management System (QMS)-pakket. 

Voorspellen van de laskwaliteit van MIG robot 
lassen op basis van artificiële intelligentie 
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Hierdoor worden niet alle fouten opgemerkt en/of 
gerapporteerd. Na het ingeven van deze fouten 
dient de operator de lasfouten manueel recht te 
zetten wat kostbare tijd in beslag neemt van zowel 
de operator als de robot. Indien het stuk niet meer 
manueel te herwerken is, wordt dit weggeworpen. 

Om deze fouten te voorkomen, wil STAS een 
systeem ontwikkelen om tijdens het lassen de 
laskwaliteit te controleren of te voorspellen. Indien 
deze laskwaliteit onder een bepaalde 
drempelwaarde zakt, moet de lasrobot worden 
stilgelegd en dient een operator visueel te 
controleren of de las zich effectief buiten de interne 
standaard bevindt.  

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze masterproef is vierledig. Het 
verloop is schematisch voorgesteld op figuur 3. Ten 
eerste dient een studie gemaakt te worden van 
welke parameters de laskwaliteit beïnvloeden en 
hoe deze het efficiëntst kunnen worden opgemeten 
door bepaalde sensoren. 

Als tweede luik werd er onderzoek verricht naar 
zelflerende algoritmes. Dit algoritme controleert om 
de 100 ms of de kwaliteit van de las zich nog binnen 
de interne normen bevindt. Indien dit niet het geval 
is wordt een stopcommando naar de robot gestuurd 
en een operator verwittigd die de las visueel gaat 
controleren. Deze feedback van de operator wordt 
door het algoritme gebruikt om zich verder te 
ontwikkelen. 

Eenmaal dit onderzoek bevredigende resultaten 
opleverde, kon er gestart worden aan het derde 
deel. In dit derde deel werden de sensoren 
ingebouwd op een werkende lasrobot opstelling. 
Aan de hand van deze opstelling werden er testdata 
verzameld om zo een juiste keuze te maken van 
algoritme. Vervolgens werd dit algoritme 
aangeleerd met voldoende voorbeelddata van 
zowel een kwalitatieve als een foutieve las.  

 

Figuur 3: Flowchart thesis 

Het laatste deel van de thesis is dit aangeleerde 
algoritme testen op een werkende opstelling en de 
‘proof of concept’ bewijzen. Indien dit de beoogde 
resultaten oplevert, kan het concept op meerdere 
machines worden uitgerold binnen STAS. 
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III.  RESULTATEN 

Zoals te zien op figuur 2 zijn er een groot aantal 
parameters waaruit de laskwaliteit kan bepaald 
worden. Na de studiefase werd gekozen om de 4 
basisparameters van een Metal Inert Gas (MIG) las 
op te meten. Dit zijn de lasspanning, lasstroom, 
gasdebiet van het inert gas en de toevoersnelheid 
van de lasdraad.  Deze parameters zijn ook het 
gemakkelijkst om op te meten aan de hand van 
sensoren.  

 

Figuur 4: schematisch overzicht prototype 

Binnen STAS worden er verschillende 
robotopstellingen gebruikt van diverse merken. 
Omdat dit concept in de toekomst op meerdere 
opstellingen geplaatst zal worden, dient de 
oplossing onafhankelijk te zijn van de gebruikte 
lasbron/opstelling. Om deze vereiste te kunnen 
halen, wordt er gebruik gemaakt van een centrale 
logging PLC die de sensorwaarde capteert en om de 
100 ms doorstuurt via Automation Device 

Specification (ADS) naar het algoritme. Dit algoritme 
draait op een virtuele computer. 

Bij de keuze van het algoritme zijn een aantal zaken 
belangrijk. Ten eerste moet het algoritme 
aangeleerd worden met manueel geclassificeerde 
data. Dit vereist een supervised algoritme. Een 
tweede belangrijk punt is de snelheid van het 
algoritme. Als dit algoritme niet om de seconde een 
betrouwbaar resultaat geeft, zou er zich, door de 
snelheid van het lassen, toch een lasfout kunnen 
voordoen. Deze fout zal dan toch terug manueel 
herwerkt moeten worden.  

IV.  BESLUIT 

 

Ondanks het innoverend karakter van deze thesis en 
de combinatie van twee zeer uiteenlopende 
wetenschappen, lastechnieken en data science, is 
de proof of concept bewezen. Er is een werkend 
prototype afgeleverd die later dit jaar productie zal 
draaien binnen STAS. Dit concept is de eerste 
gerobotiseerde lasopstelling die meer dan enkel 
traceability biedt met ‘live’ lasparameters binnen 
STAS. Het verder integreren van dit concept in het 
vernieuwde ERP systeem, samen met het uitrollen 
op meerdere opstellingen, zijn verdere stappen die 
STAS graag zou nemen. Deze kunnen dan ook 
opnieuw een bron van inspiratie zijn voor volgende 
thesissen. 
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