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I.  INLEIDING 

A.  Vento Nv  

Vento is een bedrijf dat opgericht werd in 1999 door 
Dhr. Pieter Tsjoen en gevestigd is in Oudenaarde. 
Het bedrijf heeft zich door de jaren heen 
gespecialiseerd in de productie van geperste 
hulpstukken voor ronde luchtkanalen. Daarnaast is 
het gamma van vento uitgebreid om optimaal aan 
de klanteneisen te voldoen.  

B.  Constructieproces 

Voor het maken van deze hulpstukken is er keuze uit 
2 manieren, namelijk het dieptrekken en/of het aan 
elkaar lassen van onderdelen. Voor sommige 
hulpstukken volstaat het om enkel te worden diep- 
getrokken om zo tot een eindproduct te komen. 
Bij andere hulpstukken moeten er na het 
dieptrekken nog een aantal stappen doorlopen 
worden.  
Dit is het geval bij het maken van de bochten waar 
deze masterproef zich vooral zal op richten.  
Voor het vervaardigen van deze bochten zullen 
eerst 2 schalen worden diepgetrokken alvorens 
deze aan elkaar te lassen. Het lasproces dat moet 
worden doorlopen bestaat uit 3 stappen: 

- Het aanvoeren van schalen 
- Het lassen van de schalen 
- Het afvoeren van het eindproduct 

Het lassen van deze bochten gebeurt op 7 
verschillende laslijnen. Op elk van deze laslijnen 
wordt een ander type gemaakt. 
Dit kan gaan van bochten van 30° tot 90°. Hierbij kan 
er ook gekozen worden voor verschillende 
diameters. 
De dikte van het bandstaal dat hiervoor wordt 
gebruikt is afhankelijk van de bochten zelf maar 

meestal zal er gekozen worden voor bandstaal met 
een dikte van 0,5 of 0,6 mm. 

C.  Probleemstelling 

Het aan elkaar lassen van de 2 schalen gebeurt 
volgens het principe van rolnaadlassen. 
Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van 3 lasrollen 
waarover een koperdraad beweegt. 
De middelste rol van deze 3 lasrollen is gevuld met 
kwik. Het is dan ook vooral rond deze lasrol dat dit 
project zal handelen. Aangezien kwik een giftige stof 
is en dit zeer gevaarlijk is op de werkvloer waar er 
contact mogelijk is met het kwik. 
Dit is niet de enige reden om over te gaan tot het 
aanpassen van deze rol. De wetgeving omtrent het 
gebruik van kwik wordt ook steeds strenger 
waardoor het aan te raden is om de overstap reeds 
te maken naar een lasrol zonder kwik vooraleer het 
gebruik van dit product wordt verboden. 
Het tweed luik van deze masterproef is het 
veelvuldig optreden van draadbreuken tijdens het 
lassen van de schalen. Hiervan zal getracht worden 
de oorzaak te achterhalen en deze aan te pakken, 
zodat deze draadbreuken tot het minimum herleid 
kunnen worden of zelf volledig kunnen vermeden 
worden. 
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II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel is om onderzoek uit te voeren naar een 
manier om kwik te vervangen in de lasrollen. Om 
goed te begrijpen wat de functie is van dit kwik is de 
volledige lassturing bestudeerd. 
Kwik vervangen is echter geen eenvoudige opgave  
omdat dit één van de weinige metalen is die een 
uitstekende stroomgeleider is maar ook nog eens 
vloeibaar is bij kamertemperatuur. 
De functie van kwik in de huidige lasrollen is dan ook 
van groot belang voor het verkrijgen van een mooi 
eindproduct met een mooie gesloten las waardoor 
de hulpstukken luchtdicht zullen zijn. 
Er zal dus gekeken worden naar een product dat 
dienst kan doen als stroom geleider. Om de rol te 
koelen zal er indien mogelijk gezocht worden naar 
een product dat zowel de stroom kan geleiden en 
kan dienen als koelvloeistof in de rol. Indien blijkt 
dat dit mogelijk is zal er een product gezocht 
worden dat dienst doet als kwikvervanger maar zal 
er ook getracht worden om de koeling zo ver 
mogelijk naar buiten te brengen zonder de 2 
producten te vermengen met elkaar.  
Om de draadbreuk aan te pakken zal het effect 
bekeken worden wanneer de koeling in de rol meer 
naar buiten toe gebracht zal worden. 

III.  RESULTATEN 

Tijdens het onderzoeken naar de mogelijkheid om 
kwik te vervangen kwamen verschillende 
alternatieven aan bod. 
Als eerste is er gedacht aan het werkingsprincipe 
van een gelijkstroommotor dit steunt op het 
principe om met grafietblokjes de stroom over te 
brengen naar de buitenzijde van lasrol. Echter is er 
hierbij één beperkende factor, namelijk de 
kabeldoorsnede die er nodig is om de stroom van 
het blokje over te brengen naar de lasrol zelf. De 
kabeldoorsnede voor 1200A is veel te groot voor de 
beperkte ruimte die er maar beschikbaar is in de 
lasrol. 
Vervolgens kwam er een geleidend vet aan bod. Dit 
vet bestaat uit een basis van synthetische olie 
gemengd met grafiet partikels. De geleidende 
eigenschappen hiervan komen in de buurt van het 
kwik. Dit zou dus wel dienst kunnen doen als 

vervangproduct. Het probleem hierbij is de grote 
aanwezigheid van carbon black, wat een giftige stof 
is, in de olie de reden dat dit alternatief als 
onvoldoende werd bevonden.  
De 2 waardige alternatieven die overblijven zijn de 
rol volledig aanpassen en uitrusten met 
sleepcontacten. Hierbij zal er grafietolie toegevoegd 
worden om de smering tussen deze contacten te 
bevorderen. 
Laatste alternatief en meteen ook het meest 
geschikte is het vervangproduct galinstan. Dit is een 
legering van galium, indium en tin. Deze legering 
heeft een lagere soortelijke weerstand dan kwik. 
Wat dus wil zeggen dat dit materiaal beter zal 
geleiden dan kwik zelf.  
Andere eigenschappen van kwik en galinstan liggen 
niet ver uit elkaar, wat er dus wel op kan wijzen dat 
dit voldoende geschikt zou kunnen zijn. 

IV.  BESLUIT 

Zoals bij aanvang van het project te verwachten was 
is het niet zo eenvoudig om een geschikt product te 
vinden om kwik te vinden.  
Doordat het niet altijd vanzelfsprekend verliep was 
dit dan ook wat het project zo boeiend en uitdagend 
maakte.  
Door verschillende pistes te onderzoeken zijn er 
sommige alternatieven die onmiddellijk konden 
worden afgevoerd, bijvoorbeeld het gebruik van 
geleidend vet. Het onderzoek naar deze producten 
is echter geen verloren moeite maar brengen ook 
zaken aan bod waar in het begin niet aan gedacht 
werd. 
Uiteindelijk is er gekozen om gebruik te maken van 
een aangepaste lasrol waarbij de koeling meer naar 
buiten toe wordt gebracht en waar het 
kwikvervangend product galinstan zal gebruikt 
worden. 


