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BEDRIJFSVOORSTELLING

V.A.C. Machines is een bedrijf dat zich specialiseert in 
het verdelen en service verlenen van plaatbewerkings-
machines. Het is hoofdverdeler binnen Europa van de 
wereldwijde marktleider Trumpf.

Het bedrijf heeft zo’n 50 werknemers in dienst en wist 
in 2012 een jaaromzet van 30 miljoen euro te realis-
eren.

OPDRACHT

“Maak een fiets met de buizenlaser”

ONDERZOEKSVRAGEN

ONDERZOEK

Om bovenstaande onderzoeksvragen goed te kunnen 
beantwoorden werden 2 onderzoeken voltooid:

- Onderzoek naar huidige frameassemblage
Conclusie: weinig flexibiliteit, frames worden nu 
slechts in een paar maten gemaakt om veel in-
stelwerk te voorkomen. Zadel - en stuurpen lat-
en  proportievariaties toe in één bepaalde maat. 

- Onderzoek naar fietscomponenten
Conclusie: een normale fiets bevat veel bout en 
moerverbindingen. Die aanspannen is een ti-
jdrovende job. Instelbaar zadel en stuurpen zijn 
niet nodig als frame op maat is.

IDEEGENERATIE 1

Hier werden vormgeeflijk vooral de grenzen afgetast. 
Er werd nagedacht over het integreren van compo-
nenten.

IDEEGENERATIE 2

De focus werd hier verplaats naar het effectief verbin-
den van verschillende buizen. Op welke manier kan dit? 
Welke voordelen heeft dit voor de assemblage?

IDEESELECTIE

Uit alle concepten werden de beste twee uitgekozen en 
verder uitgewerkt.

3D print concept: Perfect om een fiets op maat 
te maken zonder kaliber en lassen. De assem-
blage is eenvoudig en snel. Grote vormvrijheid. 
Echter duurt het printen lang, daardoor duur en 
is de  oppervlaktefinish niet evenwaardig aan 
dat van een spuitgietstuk. De sterkte van plas-
tic stukken is gering en het geschikte materiaal 
kan nog niet geprint worden. Metaal printen lukt, 
maar is onbetaalbaar. Als het goede kunststof 
materiaal kan geprint worden, is hiervoor een 
mooie toekomst weggelegd.

Buislaserconcept: Het is mogelijk om op maat 
gemaakte fietsen te maken zonder kaliber die 
sterk genoeg zijn met behulp van klikverbindin-
gen. Dit vergroot de flexibiliteit enorm want alle 
soorten fietsen kunnen door elkaar gemaakt 
worden zonder veel instelwerk. Het basis  CAD-
model opbouwen vergt enige tijd en er zullen nog 
heel wat prototypes gemaakt moeten worden 
om dit model perfect op punt te krijgen. Wanneer 
dat echter lukt, kan de ontwerper zeer eenvoudig 
het design aanpassen in het CAD model terwijl 
alle intelligente verbindingen en ergonomische 
relaties behouden blijven. Er zijn hoe dan ook be-
perkingen qua vormgeving.

IDEESELECTIE 2

Na het verder uit werken van de gekozen concepten 
bleek duidelijk het buislaserconcept er als sterkste uit 
te komen.

D4CP

Design for changing production, het ontwerpen waar-
bij het ganse productieproces in kaart wordt gebracht 
aan de hand van zogenaamde “black-boxes”. In elke 
black box vindt een proces plaats dat gestuurd wordt 
via enkele inputs en een bepaalde output heeft.

“Hoe kunnen we de assemblage vereenvoudi-
gen door het gebruik van slimme verbindingen 
met behulp van de buizenlaser?”

“Kunnen functies en componenten hierdoor ook 
beter geïntegreerd worden?”



D4CP

Design for changing production, het ontwerpen waar-
bij het ganse productieproces in kaart wordt gebracht 
aan de hand van zogenaamde “black-boxes”. In elke 
black box vindt een proces plaats dat gestuurd wordt 
via enkele inputs en een bepaalde output heeft.

MARKETING

Een combinatie van B2B en B2C wordt voorgesteld. Er 
wordt geopereerd onder de merknaam CELER met het 
volgende logo:

KOSTPRIJS

De variabele kost per frame + vork is 262.5 €. Daar-
boven komen nog de vaste kosten/ fiets die afhankelijk 
zijn van het verkoopsaantal. De prijs verkoopprijs aan 
de doorverkoper is 500 €, de verkoopprijs aan de eind-
consument 700 €.

Frame op maat, zonder meerkost dankzij 
parametrisch model

Custom laserpatroon

Stuurpen overbodig

Ontbreken kaliber door 
klikverbindingen

1.4301 Staal

Snel veranderen van design. Zie 
voorblad: ander design, zelfde 
parametrisch model

Makkelijk wegbergen U-
slot dankzij uitsnijdingen.

Frame kan afgemonteerd worden 
naar wens van de klant
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VOORWOORD
Na 4 jaar ben ik er geraakt. Dit moet min of meer 
het laatste document zijn dat ik opmaak om 
mijn opleiding te vervolledigen. Het is met voor-
sprong het langste en meest uitgebreide docu-
ment uit mijn loopbaan hier.

“Hallo Tobias,
 
Misschien hebben we wel een projectje.
 
Bel me anders gerust even op,

Groet Karel”

Was het begin van deze masterproef. Toen 
nog ontwetend, maar nu ontzettend dankbaar 
voor het schitterende project waaraan ik mocht 
werken. Karel en Jan waren nauw bij het project 
betrokken en waren telkens enthousiast toen ik 
op bezoek kwam. Ik kreeg de kans om naar ver-
schillende beurzen te gaan en daar ervaring op 
te doen. Ongetwijfeld de beste bazen ooit.

Verder wil ik ook Jurgen danken. Aanvankelijk 
zagen we elkaar niet zo veel maar dat beterde 
naarmate de masterproef vorderde. Jurgen 
heeft z’n eigen stijl om feedback te geven en je 
moet er wat aan wennen maar het heeft ervoor 
gezorgd dat ik de oplossingen ruimer ben gaan 
zoeken.

Als laatste, hoe cliché ook, wil ik mijn pa en ma 
bedanken. Ze hebben mij materieel gesteund, 
maar ook vooral veel interesse getoond. 

Amen.

Tobias
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INLEIDING
Bedrijfsvoorstelling

V.A.C. Machines is een bedrijf dat zich specialiseert in 
het verdelen en service verlenen van plaatbewerkings-
machines. Het is hoofdverdeler binnen Europa van de 
wereldwijde marktleider Trumpf.

Het bedrijf heeft zo’n 50 werknemers in dienst en wist 
in 2012 een jaaromzet van 30 miljoen euro te realis-
eren.

Onderwerp

V.A.C. Machines ziet potentieel om met een buizenla-
ser	 (zie	 “wat	 is	een	buizenlaser”)	een	fiets	 te	maken.	
Door slimme verbindingen en het niet-verspanende 
snelle proces zou volgens hen een aanzienlijke tijd-
swinst kunnen gerealiseerd worden. Bovendien kan 
eender	welke	 vorm	 uit	 een	 profiel	 gesneden	worden	
wat de mogelijkheden zeer divers maakt. 

Een vroege omschrijving van de masterproef luidde als 
volgt:

“Het	 maken	 van	 een	 lichtgewichtstructuur	 fiets	 met	
behulp van een buislasersnijmachine”. 

Na een korte introductie in het bedrijf en bijhorende 
opleiding kon ik hiermee direct in de stageperiode 
beginnen. Hierin werden reeds enkele prototypes ge-
maakt (zie foto).

Het gewicht van het frame inclusief vork, ligt rond de 
1,3 kg. Dit ligt in de range van de lichtere alu en carbon 
fietsframes.	Echter	is	het	frame	veel	te	slap	en	treedt	er	
knik op in bepaalde punten. Dit zou waarschijnlijk kun-
nen verholpen worden door een betere geometrie te 
kiezen (vakwerk in rechte buis zou beter zijn, maar is 
dan weer minder goed bestand tegen torsie). Na veel 
“trial en error” zou het moeten mogelijk zijn om dus 
een concurrerende gewicht/sterkte frame te maken. 
Echter is het zo al te zien dat deze framestructuur aer-
odynamisch een ramp is. Daarnaast is de vormvrijheid 
beperkt bij deze techniek, waar carbon en aluminium 
hydroforming meer mogelijkheden bieden. 

Wat is een buizenlaser?

Een buizenlaser is grote machine die insnedes kan maken 
in	lange	profielen.	Meestal	bewegen	de	laserkop	en	de	buis	
samen om het goede pad laserpad te volgen. De laser ver-
warmt plaatselijk het oppervlak zeer snel en stikstof onder 
hoge druk spuit dan het verhitte metaal weg. Op deze mani-
er	ontstaat	een	fijne	snede	van	enkele	micrometers	dik.	De	
buizenlaser wordt aangestuurd via CAD software. De voor-
naamste nadelen zijn:

6 m buizen: Om	optimaal	te	profiteren	van	de	snelheid	van	de	buizenlaser	en	manuele	handelingen	te	be-
perken,	zijn	profielen	van	6	m	aangewezen.	

Sectie van het profiel mag niet variëren over de lengte

Geen grote buisvariatie beschikbaar: Ronde en rechthoekige buizen zijn er in alle maten. Ovale en andere 
vormen zijn veel lastiger verkrijgbaar.

Enkel metalen

Buigen is niet ondersteund: Een	profiel	buigen	na	het	laseren	binnen	voorop	gestelde	toleranties	in	het	CAD	
pakket, is nog niet ondersteund. 
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Tenslotte	 vind	 ik	 persoonlijk	 dat	 de	 gemiddelde	 fiet-
senliefhebber zich teveel mee laat slepen in deze “ge-
wichtsweddenloop”. Een eventuele framereductie van 
100 gram zou al fantastisch zijn. Dit is nog geen 0,5 
%	van	de	fietser	+	fiets	(gemiddeld)!	Gewichtsreductie	
kan makkelijker bekomen worden door componenten 
weg te laten of te vervangen door lichtere varianten. 
Fietsgewicht weegt vooral door bij het klimmen en in 
mindere mate bij vlakke ritjes.

Echter zijn deze 2 maanden onderzoek niet verloren. 
Er zit nog heel wat potentieel in de techniek. De uit-
gelaserde frames zijn mooi en hier kunnen we de es-
thetische mogelijkheden zeker verder uitspelen. Com-
ponenten zouden goed geïntegreerd in frame kunnen 
worden waar deze nu vaak via een boutverbinding aan 
het	frame	vasthangen.	Dit	is	tijdrovend	voor	de	fietsen-
bouwer	en	sommige	fietsen	lijken	wel	een	kerstboom	
waar vanalles aan vast hangt.

Met de lasertechniek kunnen overigens intelligente 
verbindingen uitgelaserd worden die de assemblage 
vergemakkelijken (zie foto’s).

Uit	 deze	 gedachtengang	 is	 de	 filosofie	 ontstaan	 om	
een	eenvoudige,	mooie	fiets	 te	maken	waarin	 zoveel	
mogelijk componenten geïntegreerd zitten en waarbij 
het geheel op een slimme en snelle manier geassem-
bleerd kan worden waarbij de meerwaarde van de bui-
zenlasermachine duidelijk wordt.

Dit onderzoek dient als basis om in een 2e fase over 
te gaan naar de echte ontwikkeling en productie van 
een	fiets.

Stakeholders

Naast deze voornaamste stakeplotholders zijn er nog 
diverse andere. Het stakeholderplot op de volgende 
pagina illustreert de communicatie tussen de verschil-
lende stakeholders.

Samengevat heb ik dus om volgende re-
denen besloten een andere focus te nemen:

1. Lange trial & error weg voor resultaat be-
haald zou worden
2. Aerodynamisch onmogelijk te concurreren
3. Beperkte vormvrijheid
4. Nut van 100 gram 
gewichtswinst?wichtswinst?

Samengevat worden de onderzoeksvragen dus 
de volgende:

“Hoe kunnen we de assemblage vereenvoudigen 
door het gebruik van slimme verbindingen met 
behulp van de buizenlaser?”

“Kunnen functies en componenten hierdoor ook 
beter geïntegreerd worden?”

- Ikzelf, Tobias Knockaert
- Leider van het project
- Student industrieel ontwerpen aan 
de Universiteit Gent 

- Karel Vincke
- Externe promotor
- CEO V.A.C. Machines

- Jan Vandevelde
- Externe promotor
- Opleidingscoördinator bij V.A.C. 
Machines

- Jurgen Ceuppens
- Interne promotor
- Docent aan de Universiteit Gent
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Eisen en wensen van de stakeholders

Het is vanzelfsprekend dat in deze masterproef de 
verschillende stakeholders ook verschillende wensen 
en eisen zullen hebben. Het is aan mezelf om ervoor 
te zorgen dat deze zoveel mogelijk ingelost worden. 
Concreet zijn er 4 verschillende partijen die hier baat 
bij hebben.

IK
Eis: slagen voor de masterproef.

Wens: alle partijen tevreden stellen en een goed 
eindproduct afleveren dat in productie kan.

V.A.C
Eis: maak	een	rijklare	fiets	waarbij	de	meer-
waarde van de laser duidelijk is en dit in het 
voordeel van het bedrijf kan gebruikt worden.

Wens: Een	mooie	fiets	die	we	kunnen	verkopen.

UGENT
Eis: Voldoe aan de competenties van de mas-
terproef. Zorg dat je ontwerp een innovatie is en 
het onderzoek goed onderbouwd is.

Wens: Lever een product af waar het bedrijf ver-
der mee kan.EINDGEBRUIKER

Eis: Stevige	en	comfortabele	fiets	die	niet	snel	
stuk gaat.

Wens:	De	fiets	moet	mooi	en	liefst	zo	goedkoop	
mogelijk zijn.
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ONDERZOEKFRAMEASSEMBLAGE

Intro

Hoe worden frames geassembleerd? Iets waar de 
consument doorgaans niet van wakker ligt maar voor 
de producent o zo belangrijk. Er zijn heel wat verschil-
lende benaderingen voor en die hebben elk hun voor 
en nadelen. Ook is de grondstof bepalend voor het ver-
dere verloop. Metalen frames zullen doorgaans gelast 
worden en carbon frames gehard als een monocoque.

Verbinden

Carbon monocoque

Carbon wordt geweven en doordrengd met een epoxy-
hars. Als de temperatuur in eerste instantie laag ge-
noeg blijft, blijft het materiaal te bewerken, bekend als 
prepreg. In deze toestand is het makkelijk te verwerken 
en worden vellen prepreg carbon gelegd op een pas-
vorm die later verwijderd kan worden.

De oriëntatie van de vezels is utiermate belangrijk en 
bepaalt de sterkte van het frame. Dit vergt veel hande-
narbeid en kan bijna onmogelijk door robots gedaan 
worden. Er is heel wat expertise en ervaring nodig om 
de knepen van het vak te weten.

Vervolgens	wordt	de	ganse	fiets	op	deze	manier	opge-
bouwd en in de oven gestopt. Hierbij wordt het epoxy-
hars hard en wordt het composiet sterk. 
Het carbonframe wordt gezandstraalt en gepoliert om 
eventuele oneffenheden te verwijderen. 

De bottombracket, drop-outs en headset zijn door-
gaans metalen inserts.

Carbon lugs

Bij een andere methode worden enkel de verbindingss-
tukken met een lay-up methode gefabriceerd. De re-
chte stukken worden met een machine geweven. Op 
die manier kan een aanzienlijke tijdsbesparing gereali-
seerd worden. De stukken worden in elkaar gelijmd en 
gepolijst om een naadloze overgang te verkrijgen.

Metalen lugs - brazeren

Lugs zijn er in alle maten en vormen. Ze dienen om de 
verbindingen tussen de verschillende rechte buizen te 
realiseren. Lugs worden bijna altijd door een externe 
fabricant gemaakt en ingekocht. 

De buizen worden recht afgezaagd en samen met de 
moffen in een paskaliber gestopt. In de buizen wordt 
een legering gegooid tergrootte van een munt. Ver-
volgens wordt het verbindingselement verhit tot het 
metaal roodgloeiend is. De legering wordt vloeibaar en 
door de capillaire werking kruipt die tussen de rechte 
buis en de mof. 
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Hier wordt een inter-metallische verbinding aan 
gegaan tussen de verschillende oppervlakken welke 
resulteert in een sterke hechting. Het proces is vergeli-
jkbaar met solderen, alleen sterker.

Metalen lugs - vastschroeven

Het principe van vast te schroeven lugs is identiek aan 
dat van lugs die gebrazeerd moeten worden. Het ma-
teriaal dat als rechte buis moet gebruikt worden, hoeft 
geen metaal te zijn. Hout en composiet kunnen ook 
gebruikt worden. De onderstaande verbinding werkt 
op spanning.

Vaak worden, in het geval van bamboe, de lugs nog in-
gewonedn met touw en polyester om een mooier en 
natuurlijk effect te bekomen.

3D geprinte lugs

Wederom hetzelfde principe. De lugs zijn hier geprint 
in titanium. De vormgevingsmogelijkheden zijn eindel-
oos. Het materiaal voor de rechte buizen kan gekozen 
worden maar in dit prestigeproject is geopteerd voor 
carbon. Dit werd verlijmd met de lugs.
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Fillet brazing

De buizen in titanium, RVS of staal worden passend 
met elkaar gemaakt. Dit gebeurt via een verspanende 
bewerking gekend als “mittering”. Het instellen van de 
machine vergt enige tijd en daarom is dit ook een du-
urder	proces.	Bij	de	grootste	fietsfabrikanten	wordt	dit	
reeds vervangen door een laserbewerking.

Vervolgens worden de frames in het paskaliber gezet 
en gebrazeerd. Dit gebeurt via het autogeen lasproces 
en toevoegmateriaal. Dit toevoegmateriaal gaat smelt-
en en vormt een verbindingslaag tussen de verschil-
lende buizen. Hierbij smelt het buizenmateriaal niet.

De lasnaad wordt mooi geslepen zodat een naadloze 
overgang verkregen wordt. De gouden kleur van de 
lasnaad wordt uitgespeeld als detailaccent of het ge-
heel wordt geverfd zonder dat enige vorm van over-
gang zichtbaar is. 

TIG lassen

De	meest	 gebruikte	 techniek	 bij	moderne	 fietsen	 uit	
aluminium en hogesterktestaal. Het is ook de techniek 
die de sterkste verbinding realiseert (volwaardige vers-

melting van 2 materialen) en de hoogste stijfheid ga-
randeert. TIG lassen is echter een traag proces waar-
door het ook iets duurder is.
De	buizen	worden	net	als	bij	het	fillet	brazing	passend	
gemaakt via mittering of laseren en in een paskaliber 
geplaatst. De las en warmteontwikkeling zijn klein.

Een aluminium las verliest echter 70% van z’n sterkte 
na het lassen en moet dus nog een warmtebehande-
ling krijgen. Afhankelijk van wel type aluminium moet 
het frame enkele uren in een warme oven of in een 
zoutbad gestopt worden. Dit is het belangrijkste nadeel 
bij	de	fabricage	van	aluminium	fietsen.

Tensegrity

Deze onconventionele en eerder conceptuele verbind-
ingstechniek gebruikt druk - en trekkrachten om een 
stevig geheel te waarborgen. In de buizen van de 
onderstaande	 fiets	 loopt	 een	 kabel	 die	 aangespan-
nen kan worden om de buisonderdelen tegen elkaar te 
drukken.	Op	die	manier	is	de	fiets	zo	flexibel	dat	hij	om	
een paal gebonden kan worden en meteen ook func-
tioneert als slot.
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Een ander voorbeeld werkt met één centrale buis die 
opgespannen wordt door  kabels erboven en eronder. 
De	stijfheid	van	dergelijke	fietsen	is	slecht.

Sandwich bike

Ontwikkeld door een industrieel ontwerper die oud-
ers	samen	met	hun	kinderen	hun	eigen	fiets	in	elkaar	
wil laten passen. Intrinsiek bestaat het concept uit 2 
sandwichplaten die tegen elkaar worden bevestigd via 
bouten	en	moeren.	De	fiets	komt	als	een	bouwpakket	
bij je thuis.

3D printed bike

Een techniek die zich nog in de conceptfase bevindt. 
Hierbij	wordt	het	fietsframe	in	één	keer	geprint.	De	fi-
ets komt uit de printer zoals getekend en bij een goed 
ontwerp kan deze perfect klaar zijn voor de afmontage. 
De fabricagemethode is enorm duur en niet klaar voor 
massaproductie.  

Karton fiets

Deze	 Oekraïener	 maakte	 een	 volledige	 fiets	 uit	 kar-
ton. Weliswaar gedrenkt in een hars. Het procedé is te 
vergelijken	met	dat	van	carbon	fietsen.	Hier	is	het	car-
bon echter vervangen door veel karton.

Vervormen

Niet	elke	buis	in	een	fietsframe	is	recht.	Sommige	zijn	
gebogen, andere zijn conisch. Bij composietframes 
kunnen zo’n vormen relatief gemakkelijk bekomen 
worden door een andere vorm te nemen waarop de 
carbon vezels worden gelegd. Metalen buizen laten 
zich iets moeilijker bewerken. Ze moeten koudver-
vormd worden en dit vergt grote krachten van de ma-
chines.
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Buigen

Hydroforming

Dit proces wordt vooral bij aluminium buizen gebruikt. 
Een normale buis wordt in een matrijs met een an-
dere vorm gestopt. Beide uiteinden worden verbonden 
aan een pomp en waterreservoir. De matrijs sluit en 
er wordt water onder hoge druk in de buis gespoten. 
Onder invloed van de hoge druk zal de buis vervormen 
en de vorm van de matrijs aannemen. 

Cold forging

De te vervormen buis wordt in een ruimte geduwd die 
taps toeloopt. Hiervoor is een enorme kracht vereist. 
Op deze manier worden de taps toelopende vorken ge-
maakt.

Nog onder het koudvormen valt de hydrolische pers. 
Deze wordt ingezet om de taps toelopende buis van 
de voorvork te stuiken zodat deze ovaal wordt. Op die 
manier wordt de buis sterker in de richting waarin hij 
het meest belast is.

Mittering

Reeds	aangehaald	bij	het	puntje	“fillet	brazing”.

Draaien

In	 sommige	 fietsen	 is	 een	 draaibewerking	 terhoogte	
van de bottombracket en de headtube vereist om een 
goeie lagerzitting te garanderen. In andere situaties 
wordt de buis koud gevormd om de goeie lagerzitting 
te bekomen.
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Ruimen

Tijdens het lassen van de buizen kan een stuk van de 
las doorsmelten in de buizen waar de bottombracket, 
zadel en vork komen. Om die kleine imperfecties weg 
te werken wordt een ruimer ingezet. Die maken het gat 
weer perfect rond om aan de beoogde toleranties te 
voldoen.

Boren

Gaatjes voor drinkbushouders of kabelgeleiders 
worden in het frame geboord.

Tappen

Sommige	fietsen	werken	met	een	perspassing	om	de	
bottombracket	te	bevestigen,	anderen	met	fijne	draad.	
Die moet er na de lasbewerking en het ruimen in getapt 
worden.

Zagen

Gebruikt om de buizen op lengte te krijgen.

Frezen

Frezen kan gebruikt worden om de dropouts achter-
aan te vormen.

Slijpen

Achteraan worden de drop-outs aan de buizen gelast. 
De overgang hiertussen is vaak niet zo mooi en dus 
wordt de las mooi weggeslepen (zie foto). 

Vlakbedlaseren

Ook het laseren kan gebruikt worden om de drop-outs 
achteraan te maken. Dit heeft als belangrijkste nadeel 
dat er enkel in 2D kan gewerkt worden.
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Buislaseren

Grote	 fabrikanten	 van	 fietsen	 zoals	 Cannondale	 en	
Kettler gebruiken reeds de buislaser om buizen uit te 
snijden. Cannondale geeft aan in hun productievideo 
gebruik te maken van een pen-gat principe om buizen 
te positioneren ten opzichte van elkaar.

Nabewerkingen

Na het verbinden van alle frameonderdelen volgen er 
vaak nog nabewerkingen die vaak een chemische aard 
hebben. Hieronder een samenvatting van de meest 
gebruikte technieken.

Hittebehandeling

Zoals reeds vermeld, zorgt het lassen van aluminium 
voor een sterktevermindering terhoogte van de las-
naad.	 Een	 specifieke	 hittebehandeling	 is	 vereist.	 Pa-
rameters zijn vaak intern bedrijfsgeheim en moeilijk te 
vinden.

Een minder intensieve hittebehandeling kan ook ge-
bruikt worden bij stalen frames. Hierbij wordt het 
frame enige tijd verwarmd om restspanningen weg te 
werken.

UItlijnen

Bij gelaste frames zal het frame kromtrekken tijdens 
het afkoelen ervan. Nadien moet de uitlijning altijd ge-
controleerd en gecorrigeerd worden. Die correctie kan 
geminimaliseerd worden door een goede lasvolgorde 
te kiezen. 

Anodiseren

Aluminium- en titaniumframes kunnen geanodiseerd 
worden. Hierbij wordt de oorspronkelijke oxidelaag 
verwijderd door een zuur waarna een nieuwe, vaak 
gekleurde, oxidelaag wordt aangebracht via een elek-
trolytisch proces. De oxidelaag is sterker dan het ma-
teriaal zelf, waardoor het een beschermende functie 
heeft.

Poedercoaten

Een elektrostatisch proces waarbij een negatief gelad-
en poeder op een positief geladen werkstuk wordt ges-
poten. Nadien gaat het werkstuk de oven in en wordt 
de verf “gebakken”

Bestickeren

Geen	fiets	zonder	merknaam	en	die	 toont	elke	 fabri-
kant met behulp van stickers. 
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Polijsten

Deze bewerking doet men vooral bij roestvaste metaal-
legeringen.	 Het	 is	 resultaat	 is	 een	 glanzende	 finish	
gekend van inox interieurmeubels.. Het is een erg dure 

bewerking omdat het behoorlijk arbeidsintensief is. De 
tools zelf zijn erg goedkoop.

Vergelijking

In de volgende tabel zijn alle bewerkingen onderver-
deeld per type:

-VERVORMEN
-VERBINDEN
-NABEWERKING

Ze zullen beoordeeld worden aan de hand van enkele 
parameters

VERVORMEN

Buigen

Hydroforming

Cold forging

Mittering

Draaien

Ruimen

Boren

Tappen

Zagen

Frezen

Slijpen

Vlakbedlaseren

Buislaseren

Snelheid (traag -->snel= *-->*****)

****

***

**

*

***

***

***

**

***

**

**

*****

*****

Kost(laag -->hoog= *-->*****)

*

****

**

**

**

**

*

**

*

***

*

***

*****

Snelheid: tijd inclusief instellen, arbeidsuren, bewerking zelf.
Kost: aanschafprijs v/d machine en benodigde tools.
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NABEWERKEN

Hittebehandeling

Uitlijnen

Anodiseren

Poedercoaten

Bestickeren

Polijsten

Snelheid: tijd inclusief instellen, arbeidsuren, bewerking zelf.
Kost: aanschafprijs v/d machine en benodigde tools.

Kost

***

**

*****

***

*

*

Snelheid

*

***

*

**

****

*

VERBINDEN

Carbon monocoque

Carbon lugs

Metalen lugs - brazing

Metalen lugs - vastschro-
even

3D geprinte lugs

Fillet brazing

TIG lassen

Tensigrity

Sandwich

3D print

Sterkte

****

***

***

**

***

***

*****

*

**

*

Stijfheid

****

***

***

**

**

***

*****

*

**

*

Sterkte: sterkte van de verbinding.
Stijfheid: stijfheid van de verbinding.
Snelheid: tijd inclusief instellen, arbeidsuren, bewerking zelf.
Kost: aanschafprijs v/d machine en benodigde tools.

Kost

*****

****

**

*

*****

***

****

**

***

*****

Snelheid

**

***

***

*****

**

**

**

****

***

*
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Voorbeeld

Er wordt een standaard aluminium geverfd frame 
gemaakt volgens het klassieke procedé. Welke be-
werkingen zijn hiervoor nodig?

- Hydroforming
- Zagen
- Mittering
- Boren
- Draaien
- Ruimen
- Frezen
- Tappen
- Slijpen
- TIG-lassen in paskaliber
- Hitte behandeling
- Poedercoating
- Bestickering

Massaproductie

Een	fiets	maken	is	bijgevolg	erg	arbeidsintensief.	Vooral		
het telkens opnieuw instellen van de machines (mit-
tering, boren, zagen, draaien...) is tijdsrovend. Daarom 
opteren grote fabrikanten om slechts enkele frameg-
roottes in gigantische aantallen de produceren. Op die 
manier kan de fabrikant enkele calibers en machines 
kopen en hoeft ze die slechts één keer in te stellen per 
productiereeks. Gecombineerd met een lage loonkost 
levert dit enorme tijdswinsten en kostverminderingen 
op. Dergelijke fabrieken situeren zich dan ook vooral 
in	China,	waar	op	heden	58%	van	de	fietsen	geprodu-
ceerd wordt.

Die lage kosten hebben ervoor gezorgd dat Europese 
en	Amerikaanse	fietsmerken	nu	hun	fietsen	ginds	laten	
maken, hier hun sticker kleven en de eindassemblage 
verzorgen. Uiteraard op voorwaarden van de Chinese 
framebouwer, die een grote macht uitoefent op de 
klant. Zo blijkt uit deze getuigenis over Ritte Cycles die 
ergens op een forum circuleert: 

Hey everybody, 
I’m Spencer from Ritte Cycles. Saw this conversa-
tion unfolding and thought I’d clear up the confu-
sion. I believe there is too much smoke and mirrors 
in the carbon frame world, with most manufactures 
treating the origins of their bikes like shameful fami-
ly secrets. Fact is almost everyone of you, no matter 
how proud you are of your BH or Colnago or Cerve-
lo, are riding a frame made in one of a few Chinese 
factories. But that doesn’t make them bad bikes, it 
actually makes them great bikes. China knows how 
to do carbon. 

Pedal Force is a brand that buys large quantities of 
a factory’s bare frames. Other brands have been 

similarly close to Pedal Force as well, a few years 
ago it was a Fondriest, though most people don’t 
call Fondriests “generics.” Fact is, the Bosberg is not 
a CG1 (just look at the chainstays), though they do 
share the same designer. 

Our goal with Ritte is to supply racers and serious 
roadies the best possible bikes for a price that’s 
just high enough that we can stay in business. One 
way we accomplished this was by partnering with 
a Taiwanese company that specializes in designing 
carbon frames. They have worked with some of the 
most coveted brands on the market, and we were 
lucky enough to work with them to develop the Bos-
berg. The design company holds the rights to the 
design and own the molds, and we don’t have to pay 
for them, which means our customers don’t have to 
pay for them. Of course, since we don’t have exclu-
sive rights, companies like PF can purchase frames 
made from the same mold. So maybe this year’s 
Bosberg will indeed be next year’s PF. It’s either that, 
or the Bosberg ends up costing $3,200 instead of 
less than $1800.

Please feel free to visit the site and send us any oth-
er questions you may have.

Cheers.

“Wil	 je	 jouw	 fietsontwerp	 echt	 exclusief	 voor	 jezelf	
houden? Sorry, dan doe je niet meer mee”. Dat lijken 
de Chinese fabrikanten wel te zeggen. Ze dwingen 
de klant om hun frames na 1 jaar te mogen kopiëren 
met  hun prijspolitiek. Er ontstaat bijgevolg een soort 
van eenheidsworst. En dan hebben we het duurzaam-
heidsaspect	van	het	dagelijkse	verschepen	van	die	fiet-
sen naar hun consument vanuit China nog niet belicht.

De grote gelukkige in dit verhaal is de consument. Die 
kan	immers	een	goede	fiets	kopen	voor	een	prikje.	Het	
merendeel ligt trouwens ook helemaal niet wakker van 
die eenheidsmaking. Toegegeven, de meeste Chinese 
fietsen	 (lees:	 Trek,	 Specialized,	 Gazelle...)	 zien	 er	 ook	
echt mooi uit.

Maar gaat door deze ontwikkeling niet een ambacht 
verloren	in	de	“dure”	landen,	waar	fietsen	alsmaar	aan	
belang	wint	door	fileproblematiek	en	een	verdere	be-
wustmaking omtrent het milieu? De enige overgeblev-
en framebouwers hebben zich noodzakelijk moeten 
specialiseren	in	het	op	maat	maken	van	fietsen.	Dit	zijn	
unieke stukken en die gaan dus gepaard met het telk-
ens opnieuw instellen van de machines. “Het produc-
eren	van	één	enkele	fiets	duurt	dan	ook	10	uur”,	vertelt	
Jaegher. Vanzelfsprekend zijn dit dus dure frames en 
worden	ook	de	betere	fietscomponenten	geselecteerd	
om	de	fiets	af	te	monteren.	Het	resultaat	 is	een	dure	
fiets	op	maat,	voor	een	héél	select	publiek.
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Lang niet alle lokale framebouwers zijn zo’n lang leven 
beschoren als Jaegher. Jaegher is een jong bedrijf en 
wist mee te springen op sociale media en nam net op 
tijd de juiste mensen in dienst om een professionele 

bedrijfsidentiteit op de markt te zetten. Voor vele an-
dere framebouwers liep het minder goed af, zonder 
opvolging.

CONCLUSIE
Eigenlijk	is	het	bijna	ironisch;	een	fietsframe	wordt	gemaakt	in	China,	daarna	pakweg	verscheept	
naar Los Angeles om te verven en te assembleren, en daarna wordt het bij de dealer gezet in 
België.	China	is	momenteel	dé	centrale	spil	in	fietsproductie,	tenkoste	van	de	identiteit	van	de	
fiets	én	vooral	van	de	lokale	framebouwer.	China	(Azië	in	het	algemeen)	geniet	deze	positie	door	
de arbeidskost en het daaruit volgende schaalvoordeel die ze kunnen uitspelen.

Een gemiddeld frame heeft nu zo’n 13 bewerkingen nodig. Met de buizenlaser kunnen zagen, 
mittering, boren en frezen in één bewerking gedaan worden, met het slechts 1 maal instellen van 
de	buizenlaser.	De	buizenlaser	is	flexibel	en	zou	een	fiets	kunnen	personaliseren.	Kan	dit	ervoor	
zorgen dat frames bouwen in Europa opnieuw competitief kan zijn?
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ONDERZOEKFRAMECOMPONENTEN

Doel

Om beter inzicht te krijgen in het volledige productie pro-
ces is het absoluut noodzakelijk om een kijkje te nemen 
naar de componenten en hun verbindingstechnieken 
aan het frame. We nemen als benchmark een normale 
stadsfiets (niet deze van de foto bovenaan). We zullen 
alle componenten hierna benoemen en tellen.

Verbindings analyse

Hieronder een collage van clos-ups waar verbindingen 
zijn gebruikt



20



21

Samengevat

De	onderzochte	fiets	bevat	dus

- 32 bouten
- 26 moeren
- 21 rondellen

Deze dienen allen om de verschillende functionele elementen en com-
ponenten	van	een	fiets	te	bevestigen	aan	het	kader.

De meeste verbindingen zijn van het type bout-moer en vergen dus 2 
tools om aan te spannen.

Nut van de fietscomponenten

Zijn	alle	fietscomponenten	wel	noodzakelijk	op	een	fi-
ets? Die noodzaak en de daarmee assemblageproce-
dure hangen onlosmakelijk aan elkaar.

Teneerste zijn er de onmisbare componenten die sow-
ieso	op	elke	fiets	moeten	zitten	om	die	te	laten	rijden	
Dit zijn:

- wielen
- frame
- vork
- lagers
- stuur
- ketting
- pedalen
- crankset
- tandwiel achteraan
- bottom bracket
- zadel
- rem

Daarnaast zijn er componenten die secundaire func-
ties en noden invullen. Lichten heb je bijvoorbeeld 
nodig wanneer het donker is en de auto’s je niet kun-
nen zien. Spatborden zorgen ervoor dat je niet met een 
natte broek thuiskomt als je door een plas rijdt. Een slot 

wordt dan weer gebruikt als je wil voorkomen dat je 
fiets	gestolen	wordt.	

Als laatste heb je de zogenaamde luxecomponenten. 
Zo	zijn	lederen	handvatjes	aangenaam	om	mee	te	fi-
etsen	en	zorgt	een	fietsbel	dat	 je	de	mensen	voor	 je	
niet moet roepen om uit de weg te gaan. Versnellingen 
zijn handig wanneer het even wat steiler wordt en een 
kettingbeschermer voorkomt een vettige broek. De li-
jst is nog lang en er zijn heel wat componenten die je 
nog	extra	kunt	kopen	om	het	fietsen	aangenamer	 te	
maken.

Maar hey, zijn we niet enkele belangrijke dingen ver-
geten bij de eerste categorie? Stuurpen, zadelpen, zadel 
klem? Het zijn componenten die natuurlijk noodzake-
lijk zijn maar ze worden vrijwel altijd slechts één keer 
ingesteld om daarna altijd in de zelfde positie te bli-
jven staan. Ze zijn persoonsafhankelijk en laten toe 
een bepaalde framemaat te nemen en de afstanden 
zadel - stuur- bottobracket nog lichtjes te variëren. Zo 
kan met pakweg 5 verschillende framematen elke per-
soonsproportie bediend worden. Geniaal, vooral voor 
de massaproducent (zie vorig onderzoek).

In	feite	kan	de	fiets	gereduceerd	worden	zonder	deze	
componenten als een frame op maat wordt gemaakt.
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CONCLUSIE
79 onderdelen in positie brengen en aanspannen is een tijdrovende job. De assemblagetijd zou 
drastisch verminderd kunnen worden als er minder boutverbindingen aan te pas komen. 

Als het frame bovendien op maat is het kan het stuur bijvoorbeeld doorlopen en het zadel zonder 
zadelpen bevestigd worden. Dit maakt het frame eenvoudiger, lichter en duurzamer.
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IDEEGENERATIE 1
Intro 

Het komt er nu op aan om op het einde daadwerkelijk 
een fiets te gaan maken met de buizenlaser. Het is voor 
mij belangrijk om een bepaalde richting te kiezen hierin 
en dan ook te kiezen voor een bepaalde doelgroep voo-
raleer ik te diep inga op technische details omtrent de 
assemblage. In the end is het uiteraard wel de bedoe-
ling dat deze masterproef om de assemblage draait.

Ik denk dat het voor ons opportuun is om ons te focus-
sen op de commutersgroep. Hier zijn de fietsen veel 
meer low-tech in tegenstelling tot de wensen van de 
recreationele groep. Bovendien is de concurrentie in die 
groep enorm want de fietsfabrikanten weten natuurlijk 
ook dat net die mensen geld op tafel willen leggen voor 
een goede hobbyfiets.

Bovendien is de productdiversiteit in die groep al re-
delijk verzadigd. Er bestaan wel honderd verschillende 

soorten mountainbikes en koersfietsen naar wens van 
het parcours en de gebruiker. Ook aan elektrische fiet-
sen geen gebrek de laatste jaren. In deze takken is de 
laatste jaren enorm veel research en vooruitgang ge-
boekt qua gewicht en schakelsystemen.

Echter is een fiets voor de “commuter” al jaren dezelfde. 
Nog steeds zie je studenten rondrijden op 20 jaar oude 
fietsen. 

Keuzemotivatie 
Recreationeel 
(hobby, mtb, koers) 

Commutersgroep

high tech low-tech

hoog

groot

wekelijks

lager

groot

dagelijks

Complexiteit

Prijs
Marktgrootte

Gebruik

Eisenpakket
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Inspiratie

“Origami bike”, een geniaal concept. Alles 
komt uit 1 plaat. Er is ook nagedacht over 
de integratie van componenten. Waarschi-
jnlijk is er geen studie gedaan naar ste-
vigheid. Hoe gaat het plooien in z’n werk? 
Machinaal is dit erg moeilijk veronderstel ik. 
Nice try, not gonna work though.

Fantastisch idee. Alleen zouden de bouten misschien vervangen kunnen worden door iets dat zonder extra tools kan 
vastgezet worden. De dropouts achteraan kunnen onmogelijk sterk genoeg zijn. Volgens mij is het frame zo slap als 
een blad en erg zwaar. 



25



26

Brainstorm

Schetsen - eerste fase
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Systeem	om	buis	(fietspomp?)	in	te	klikken Vormstudie naar inbouw verlichting op het 

Geïntegreerde verlichting Losmaakbare spatborden
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Doorlopend stuur = 
eliminatie stuurpen

Drop-outs
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Schetsen - tweede fase
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Renders

Render uit de stageperiode. Terwijl ik het programma -waarin de constructies moeten getekend worden om de  laser 
aan te sturen- leerde, heb ik een eerste “studentenfiets getekend”. Het uitgangspunt is hier het feit dat veel studenten 
een passagier meenemen achteraan op de fiets.

CONCEPT 1

Het 2e concept staat synoniem voor eenvoud. Om die reden kan 
er	ook	weinig	stuk	gaan.	De	fiets	heeft	slechts	1	versnelling,	geen	
rekjes, spatborden en slot. De smalle banden gandareren een vlotte 
verplaatsing van punt A naar B. Het doorlopende stuur kenmerkt de 
strakke	vorm.	De	fiets	wordt	samengestopt	met	slimme	verbindin-
gen (later meer hierover). 

CONCEPT 2
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In	 dezelfde	 fiets,	 maar	 een	 ander	 concept	
werden ook uitsnedes aangebracht (zie 
onder).	Dit	geeft	visueel	de	indruk	dat	de	fiets	
vederlicht en doorzichtbaar is. Het geeft een 
ietwat	bionisch	karakter	en	de	fiets	lijkt	plots	
niet meer uit buizen opgebouwd te zijn. In de 
holle buizen kunnen de kabelsvoor de rem-
men geleiden. 

In alle getekende modellen werden de kliksys-
temen gebruikt zoals te zien links. Het gaat hier 
om simpele pen-gat verbindingen waardoor 
de buizen direct goed geopositioneerd zijn ten 
opzichte van elkaar. Deze kunnen uitgelaserd 
worden en door een nauwe tolerantie te kiezen 
blijven de buizen ook op hun plaats door de 
voorziene spanning. Met deze techniek is een 
paskaliber te voorbereiding van het lassen miss-
chien overbodig.

CONCEPT 3
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Opengesneden	 profielen	 zijn	 spat-
borden

Grote buisafmeting wordt 
uitgesneden om 
organische vorm te krijgen

CONCEPT 4
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Evaluatie

Na deze eerste ideegeneratie moeten we een eerste reflectie geven op de concepten om verder te kunnen gaan. 
Die werd gedaan door alle stakeholders in vergaderingen en speeddates. De positieve en negatieve aspecten 
werden gebundeld en worden hieronder getoond. Op die manier kunnen we de positieve aspecten meenemen 
naar de volgende ideegeneratie. Vanzelfsprekend verwijderen we de negatieve naar de prullenbak.  

CONCEPT 1
+	vermijdt	pijnlijke	billen	van	de	2e	passagier
+	niet	veel	concurrentie,	alternatief	is	tandem,	
maar die is lomp, veel duurder en groter

- oogt niet echt mooi
- de meerwaarde van de laser komt niet echt 
naar voor

CONCEPT 2
+	simpel
+	strak	design
+	eenvoudige	assemblage

- weghalen van componenten is geen innovativ-
iteit
- de meerwaarde van de laser komt niet echt 
naar voor

CONCEPT 3
+	wow	effect
+	strak	design
+	gebruik	van	buizenlaser	is	duidelijk
 
- wat is de meewaarde van het uitlaseren van 
stukken
- sterkte
-	fiets	schoonmaken	wordt	moeilijk

CONCEPT 4
+	meerwaarde	van	laser	duidelijk
+	spatborden	in	frame	zijn	innovatief
+	integratie

- niet duurzaam
- stijfheid
- scherpe snijranden

CONCLUSIE
Er ontbreekt nog wat innovativeit aan de concepten. Gewoon stukjes wegsnijden kan waarschijnljik spec-
taculair ogen en menig consumenten overtuigen dit product te kopen maar een echte maatschappelijke 
bijdrage heeft het niet. De kliksystemen om buizen te positioneren, de geïntegreerde spatborden uit de 
doorgesneden	profielen	en	ingebouwde	lichten	kunnen	we	wel	overnemen	naar	de	volgende	idee-gener-
atie.
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IDEEGENERATIE 2
Intro

Met de vorige conclusie als uitgangspunt kunnen we nu op zoek gaan naar die ene meerwaarde die nog ont-
breekt.  We gaan hier opnieuw op dezelfde manier tewerk. De focus zal in deze ideegeneratie meer beginnen 
liggen op de functie van de componenten en de verbindingstechnieken dan op de vormgeving.

Brainstorm
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Inspiratie
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Hoe spat regen van een wiel?

Een wiel neemt water van de grond en zal 
afspatten tangentieel aan de band (zie 
blauwe pijlen). In de rode zone bevindt zich 
de	fietser	 en	hier	willen	we	dus	absoluut	
geen opspatting. Om dit te bekomen moet 
er in de groene zone een spatbord komen.

Schetsen

Modulair	systeem	voor	een	fietsframe.	
Rekjes en allerhande accesoires kun-
nen via kliksystemen makkelijk op de 
fiets	geklikt	worden.	Op	dezelfde	mak-
kelijke manier kunnen ze opnieuw ver-
wijderd worden. Er is één basismodel 
waarbij de zogenaamde “extensions” 
naar wens van de consument kunnen 
bijgekocht worden. Double win voor 
zowel de gebruiker en producent, want 
die heeft één supereenvoudig centraal 
te produceren platform.

Extra zitje

Extension om lange voor-
werpen te vervoeren 

Iphone mount 
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Flexibele	fietssloten	kunnen	makkeli-
jk	gebroken	worden.	Ook	vaste	fietss-
loten blokkeren enkel het wiel en kun-
nen dus nog altijd verplaatst worden. 
Daarom is het onverwoestbare  U-
slot de laatste jaren zeer populair. 
Het wegstoppen ervan levert echter 
voor problemen. Het is een zwaar 
lomp ding dat vaak gewoon hangt de 
bengelen	 aan	 de	 fiets	 tijdens	 het	 ri-
jden. Door simpele gaten in het frame 
te laseren wordt dit probleem elegant 
opgelost.

Omdat er waarschijnlijk gewerkt zal worden  
met vierkante buizen en een zadelbuis altijd 
rond is, zal een oplossing gezocht moeten 
worden om deze overgang te realiseren.

De	uitgesneden	profielen	zullen	niet	genoeg	
zijn om al het opspattende water op te van-
gen. Daarom zullen er nog extra opzetstukken 
nodig zijn. Die kunnen uitgelaserd worden op 
een vlakbedlaser.
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Kliksystemen om buizen aan 
elkaar te zetten. Na de posi-
tionering moeten ze uiteraard 
nog gelast worden.

Bajonetsysteem bij de verbinding van een rechte op 
een ronde buis.

Positioneerhulp kan uitgesneden worden. De vari-
ant	rechts	zorgt	voor	een	kliksysteem	wan+neer	de	
openingshoek van de cirkel minder dan 180° be-
draagt.
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We kunnen een modulair platform maken waarbij enkele stukken voor elke maat dezelfde zijn (groene kleur) en 
enkele stukken die maatafhankelijk zijn. Door de maatafhankelijke stukken beperkt te houden in aantal verkorten 
we de time to delivery en complexiteit van het systeem.

Deze	 fietsjes	 (links)	 worden	 samengesteld	 met	 behulp	 van	 een	
vergelijkbaar systeem van moffen of lugs. Dit zijn kleine gietstukjes 
waarin de buizen worden geschoven en vervolgens worden gebras-
eerd. Op die manier wordt een sterke en stijve verbinding verkregen. 

Echter	 wordt	 de	 fiets	 bovenaan	 niet	 gebraseerd	 maar	 gelijmd	 of	
via enkele penverbindingen samengestopt. De gele buizen kunnen 
doorzichtig polycarbonaat ,hout, of composiet zijn. De lange moffen 
sluiten tegen elkaar aan bij de eindmontage waardoor het lijkt alsof 
er	geen	moffen	gebruikt	zijn!	Dit	heeft	volgende	voordelen

- De moffen kunnen nog steeds met slimme klikverbindingen door 
de buizenlaser gelaserd worden want dit gebeurt voor dat de hitte-
gevoelige niet-metalen buizen erin geschoven worden.
- We kunnen een custom patroon uitsnijden in de moffen.
- De lange moffen zorgen voor veel contact tussen buis-mof waar-
door het geheel stijver is.
-	De	moffen	+	buizen	(geel	materiaal)	zijn	een	nieuw	soort	compo-
siet. De gele buizen vangen trek en druk op terwijl de moffen alles 
verbinden met elkaar en niet langer onderhevig zijn aan knik.
-	In	het	geval	van	penverbindingen	kan	de	fiets	snel	in	en	uit	elkaar	
gehaald	worden:	om	te	transporteren	in	de	auto	zonder	fietsrek,	weg	
te bergen in de winter...
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In het bovenstaande idee kunnen de mof-
fen in principe ook ge3Dprint worden. Op die 
manier gaan buislaseren en 3D printen hand 
in hand. Opnieuw kan alles geparametriseerd 
worden.

Eventuele mechanisme dat zou kunnen gebruikt wor-
den.
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Mogelijke vormgevingen van de 3D prints.
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Renders

Bottombracket verbindingen

Bajonetverbindingen aan het stuur

Uitsnedes voor verlichtingSpatborden
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Lasergesneden stuk

Basisframe Basisframe	+	spatborden

Basisframe	+	rekjes	voor	en	achter Basisframe	+	rekjes	voor	en	achter	+	extra	
spatborden
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Prototypes

Het rekje achteraan wordt te klein ge-
maakt volgens de gele vorm. Om het rekje 
uit te rekken en te laten passen in de voor-
ziene gleuven is een externe kracht nodig. 
Eenmaal in de gleuf zal het rekje door de 
spanning en de bajonetverbindig terug in 
de gele positie komen te staan. Eenmaal 
vastgehaakt zal het rekje enkel vaster 
komen te staan wanneer een belasting 
bovenop het rek wordt aangebracht.
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Een eerste vormmaquette 
op ware grote werd ge-
maakt	uit	standaardprofiel-
en. Dit lukte aardig maar het 
frame weegt erg veel door 
het gebruik van dikwandige 
profielen.	

Karakteristiek is het door-
lopende stuur  en de 
opengesneden	 profielen.	
De afmetingen van de 
achterste driehoek hoeven 
nooit te veranderen voor 
elke	grootte	van	fiets.
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IDEESELECTIE 1
Intro 

Op basis van de gedane research en de ideegeneraties 
zullen nu de 2 beste concepten gekozen worden die 
we verder zullen uitwerken. Hiervoor wordt een selec-

tiematrix gebruikt. Er wordt een score toegekend  op 
vijf voor elk criteria. Het concept met de grootste optel-
som is de winnaar.

1 Fiets voor studenten  4  4  2  1  11

2 Fiets met gatenpatroon 2  3  4  3  12

3 Fiets met opengesneden 
	 profielen	als	spatborden	 2	 	 2	 	 3	 	 2	 	 9

4 Geïntegreerde lichten  4  3  4  4  15
 
5 Modulair systeem  3  3  3  3  12

6 Fietsslot   3  5  5  2  15

7 Geparametriseerd frame 
 met klikverbindingen  4  4  5  5  18

8 Geparameteriseerde 
 3D print lugs   5  1  2  5  13
 

Ideeomschrijving
Innova

tie
f

Mee
rw

aarde v
an 

de b
uize

nlase
r

Bea
ntw

oordt a
an 

onderz
oek

sv
raag

Totale score

Besluit

Het is het meest opportuun om concept 7 te kiezen om 
mee verder te gaan. Echter belet het ons niet om ook 
concept 4 en 6 te integreren in dat verdere onderzoek. 

Daarnaast leunt het 3D printen daar dicht tegenaan. 
Deze optie biedt veel mogelijkheiden. Beide concepten 
kunnen “in the end” tegen elkaar afgewogen worden.

Haalbaarheid
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3D PRINT CONCEPT
Wat?

De	“lugs”	van	de	fiets	worden	ge3Dprint	en	de	buizen	
gelaserd. Het ganse frame kan op maat geparametri-
seerd worden. Dit kan omdat zowel de 3D printer en de 
buislaser door een CAD model aangestuurd worden. 
De buizen worden via een soort kliksysteem in de mof-
fen geklikt waardoor ze direct goed gepositioneerd zit-
ten. Via een 2 componentenlijm wordt de verbinding 
gewaarborgd. Er is geen laskennis vereist, geen paska-
liber nodig en de assemblage is veel sneller. We onder-
zoeken of het mogelijk is om plastic prints te gebruiken 
hiervoor. De toepassing van metalen prints is gekend 
en werkt maar is momenteel nog te duur. 

Kliksysteem 

Om te kijken welk kliksysteem geschikt is werden ver-
schillende modellen in CAD getekend en getest. Miss-
chien is een dergelijke klikverbinding wel sterk genoeg 
om zonder lijm te kunnen gebruiken?

Volgende types kunnen we onderscheiden:

Voor het gemak werden hier ook de buizen meege-
print. De prints werden uitgevoerd op een Ultimaker 2 
op normale kwaliteit en het duurde zo’n 23 uur om ze 
af te werken. Ondersteuningen werden voorzien door 
het programma Meshmixer. Op die manier ontstonden 
er geen problemen met ondersnijding.

Resultaten

Alle prints waren succesvol. De ondersteuningsribben 
moesten nog verwijderd worden maar dit kon een-
voudig met een klein tangetje. De toleranties  klopten 
niet helemaal en sommige stukken moesten daarom 
nog bijgeschuurd worden. Alle stukken werden geprint 
in PLA (Treksterkte 50 Mpa, E= 1-4 Gpa).

Prototype 1: 3 pinnetjes naar buiten

Eenvoud: eenvoudige uitvoering langs de buiten-
kant. De verbinding is dus zichtbaar.

Sterkte: De wanddikte kan groot genomen worden. 
Op druk wordt de ganse flens belast, op trek enkel 
de 3 pinnetjes (en ook de wrijving tussen de 2 on-
derdelen).

Kans op loskomen: Bij het samenduwen glijden de 
pinnetje al bijna direct op hun plaats. Een kleine tor-
sie zou kunnen voldoende zijn om de pinnetjes in de 
rechte sleuf te krijgen. We merken wel dat er vlug 
een grote wrijving ontstaat tussen beide delen. Die 
met handkracht soms moeilijk los te krijgen is.
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Prototype 2: 5 pinnetjes naar buiten

Eenvoud: iets complexere uitvoering langs de 
buitenkant. De verbinding is dus zichtbaar.

Sterkte: De wanddikte kan groot genomen worden. 
Op druk wordt de ganse flens belast, op trek enkel 
de 5 pinnetjes (en ook de wrijving tussen de 2 on-
derdelen).

Kans op loskomen: Bij het samenduwen glijden de 
pinnetje al bijna direct op hun plaats. Een kleine tor-
sie zou kunnen voldoende zijn om de pinnetjes in de 
rechte sleuf te krijgen. We merken wel dat er vlug 
een grote wrijving ontstaat tussen beide delen. Die 
met handkracht soms moeilijk los te krijgen is. Uit-
eraard iets moeilijker dan die met 3 pinnetjes.

Prototype 3: 3 pinnetjes buiten met verdikking

Eenvoud: Onderaan de buis zijn verdikkingen 
aangebracht van zo’n 1 mm. Dit is in het negatief 
aangebracht in het andere stuk. De bedoeling is dat 
de verdikking in de kuiltjes komt te zitten wanneer 
de buis is vastgedraaid. Er is een grotere kracht 
nodig om los te wrikken.

Sterkte: De wanddikte kan groot genomen worden. 
Op druk wordt de ganse flens belast, op trek enkel 
de 5 pinnetjes (en ook de wrijving tussen de 2 on-
derdelen).

Kans op loskomen: Het systeem met het kuiltje en 
de verdikking werkt niet perfect. Vermoedelijk zit het 
kuiltje op de verkeerde plaats. Enige trial and error is 
nodig om dit te optimaliseren.

Prototype 4: 3 pinnetjes buiten met lange sleuf

Eenvoud: identiek aan prototype 1 met de langere 
sleuven als verschil.

Sterkte: De wanddikte kan groot genomen worden. 
Op druk wordt de ganse flens belast, op trek enkel 
de 5 pinnetjes (en ook de wrijving tussen de 2 on-
derdelen). De langere sleuven zorgen voor een ver-
zwakking.

Kans op loskomen: De langere sleuven zorgen er-
voor dat het loskomen moeilijker is. De buis moet 
zo’n 30° graden draaien.

Prototype 5: 3 pinnetjes buiten met weerhaken

Eenvoud: identiek aan prototype 1 met weerhaken 
in de buis. Moeilijk om te prototypen

Sterkte: De wanddikte kan groot genomen worden. 
Op druk wordt de ganse flens belast, op trek enkel 
de 3 pinnetjes (en ook de wrijving tussen de 2 on-
derdelen). De voorspanning die ontstaat als gevolg 
van de klemming door de weerhaakjes zorgt ervoor 
dat de toegelaten belasting kleiner is.

Kans op loskomen: Het is de bedoeling dat de buis 
met weerhaken zich vasthaakt in het 3D printstuk. 
Op die manier zou het stuk onlosneembaar zijn. Dit 
is in de praktijk helaas niet zo. De buis is relatief een-
voudig terug los te maken zonder extra kracht input. 
Waarschijnlijk is dit te wijten aan de materiaalkeuze 
(metaal is harder en snijdt beter in het 3D print stuk) 
en/of de grootte van de weerhaakjes. Verdere pro-
totyping is nodig om dit duidelijk te maken.
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Prototype 5: 5 pinnetjes binnen Eenvoud: Van alle prototypes is dit ongetwijfeld de 
meest “cleane”. Als de buis en het stuk in elkaar zit-
ten is geen overgang te zien. Het 3D printstuk bevat 
echter wel veel ondersnijding en is daarom behoo-
rlijk complex.

Sterkte: Omdat het 3D print stuk aan de buitenkant 
zit, is de diameter en het traagheidsmoment dus 
groter. Om deze reden is het sterker en stijver. De 
pinnetjes binnenin kunnen bovendien met elkaar 
verbonden worden wat het geheel sterker maakt.

Kans op loskomen: De kans op loskomen is vergeli-
jkbaar met die van het prototype met de 5 pinnetjes 
langs de buitenkant.

Keuze

De klikverbinding met de pinnetjes aan de binnenkant geniet de 
voorkeur. Deze verbinding is mooier omdat de effectieve verbind-
ing niet te zien is. Bovendien is ze ook sterker omdat er een groter 
traagheidsmoment van de doorsnede ontstaat als de “lug” aan de 
buitenkant zit

Renders

In een volgende stap is het tijd om ook effectief te gaan 
testen	of	een	fiets	maken	mogelijk	is.	Alle	lugs	werden	
in CAD getekend om daarna te laten printen. Om het 
prototypen snel te laten gaan werden de klikverbindin-
gen hier slechts bij één mof-buisverbinding gedimen-

sioneerd. Zo konden we gewoon frezen i.p.v. buisen-
laseren (in Londerzeel en niet altijd beschikbaar). We 
kiezen ook voor een standaard vork.

De extra insnedes zijn niet functioneel maar puur om 
estethische redenen aangebracht.
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3D Prints

Deze stukjes waren nogal lastig om te printen op de 
Ultimakers gezien de ruim aanwezige ondersnijding. 
De prints moesten dan ook af en toe opnieuw gestart 
worden. Meshmixer wist de ondersteuningen behoo-
rlijk goed te plaatsen. Vooral de bottom bracket was 
behoorlijk complex.

Ook nu werd geprint in PLA. Het nam zo”n 100 uur in 
beslag om alle stukken te printen. Het supportmate-
riaal moest opnieuw verwijderd worden -een huza-
renwerkje- en hierbij raakte het oppervlak van een van 
de drop-outs beschadigd. Een eerste signaal dat doet 
vermoeden dat de stukjes niet stevig genoeg zijn (in dit 
materiaal?). 

De imperfecties die bij deze printtechniek ontstaan 
waar de supportstructuur staat is allerminst gewinst. 
Samen met de algemene slechte oppervlaktekwaliteit 
kan een dergelijk printstuk nog tippen aan een spuitgi-
etstuk. 

Daarom besloot ik om de stukjes te schuren en te 
plamuren. Eveneens een huzarenwerk door de soms 
moeilijk te bereiken plaatsen. Te hard schuren zorgt 
er tevens voor dat het materiaal terplaatse smelt, een 
soort rubber vormt en “uitgesmeerd” wordt over het 
onderdeel. 

Voor het schuren en plamuren:

Na het plamuren en grondlaag:

Eindafwerking:



53

Kliksysteem 2

In één stuk werden pinnetjes meegeprint. Zo kon het 
kliksysteem met 1 buis getest worden. Het principe is 
insteken en draaien. 

Het systeem werkt maar is zeker niet sterk genoeg om 
als enige waarborging te gebruiken. Als positioneerhulp 
is het perfect. Er zou enkel nog een visuele markering 
in de buis gelaserd moeten worden die overeenstemt 
waar de pinnetjes in de 3D print zitten.

Assemblage

Er werden aluminium buizen (diameter 30 mm) 
aangekocht en op de juiste lengte gezaagd, afgeleid uit 
het CAD model. Daarnaast werd een standaard vork 
genomen en die werd mooi geschuurd om dezelfde 
finish	te	krijgen	als	de	aluminium	buizen.

Terhoogte van het stuur kon echter geen alumini-
umbuis van de goede diameter (40 mm) gevonden 
worden. Daarom werd een PVC buis gebruikt.

De	fiets	werd	voorlopig	geassembleerd	zonder	lijm	om	
later nog te kunnen disassembleren.

Tijdens de assemblage viel een stukje van 1 meter 
hoogte naar beneden. Het stuk brak in twee. Opnieuw 
een signaal dat het materiaal niet sterk genoeg is.
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Eindresultaat

Het	nam	zo’n	15	minuten	in	beslag	om	de	fiets	effectief	samen	te	
stoppen. Dat ging nagenoeg zonder problemen. Alle hoeken klop-
pen en zelfs zonder lijm blijft het één geheel. De klikverbindingen 
zouden nuttig geweest zijn want het frame kan getorst worden nu 
de buizen gewoon in het gat schuiven.  Het frame kan zo niet ge-
positioneerd	worden.	De	fiets	is	op	maat	van	iemand	van	1	meter	
80 gemaakt. Nergens sleept het wiel tegen en de ketting zou goed 
kunnen passeren. Qua geometrie zou dit dus een rijklaar exemp-
laar kunnen zijn.

Tot zover het goede nieuws. Er dient zeer voorzichtig omgespron-
gen te worden met de 3D prints. Zoals eerder te lezen viel, kan een 
val fataal zijn. Na het enkele keren uit elkaar en in elkaar stoppen 
scheurden enkele stukken in de lammelaire richting. Dit gebeurt 
wanneer de buis in de print zit en een kracht wordt aangebracht 
waardoor hun aslijnen niet meer collinear zijn. Zelfs als een kleine 
kracht aan het einde van een buis wordt aangebracht, levert dit 
een groot moment op en kan dit het verbindingsstuk breken.

Als	gevolg	van	deze	signalen	besloot	ik	om	niet	op	de	fiets	te	gaan	
zitten	en	testen.	De	fiets	is,	zelfs	als	ze	gelijmd	zou	zijn,	te	zwak.

Lagerzittingen kunnen zo mee geprint wor-
den.
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Drop-outs zullen sowieso gevoelig zijn aan 
slijtage en bij plotse piekspanningen breken



56

CONCLUSIE
Met	behulp	van	3D	prints	en	buislaseren	is	het	mogelijk	om	een	fiets	op	maat	te	maken	zonder	ka-
liber als de klikverbindingen gebruikt worden als positioneerhulp. De vormvrijheid is enorm en  elk 
frame kan uniek zijn. De lugs zijn nagenoeg nooit dezelfde (geometrie verschilt als frame vergroot 
of verkleint). Dit is niet mogelijk met het klassieke spuitgieten.

Waar de buislaser nagenoeg direct aangestuurd kan worden via het CAD model, is dit bij FDM 
printen	niet	zo.	De	file	moet	geprepareerd	worden	voor	het	printen	en	hier	kruipt	enige	tijd	in.	De	
uiteindelijke assemblagetijd mag dan zeer klein zijn vergeleken met traditionele frames, het printen 
compenseert dit ruimschoots (100 uur).

Bovendien is de oppervlaktekwaliteit niet goed en vol imperfecties. Zelfs met betere en snellere, 
maar tevens ook veel duurdere printers kan de kwaliteit van een spuitgietstuk nog niet benaderd 
worden. Het oplappen van die oppervlaktekwaliteit kost dan weer extra moeite en geld.

De belangrijkste bottleneck is de sterkte. De gelaagde structuur is helemaal niet zo sterk als een 
gegoten stuk en bovendien anisotroop. Het hier gebruikte materiaal (PLA) is behoorlijk bros, wat 
de vele scheuren en breuken zou kunnen verklaren. Een minder bros materiaal zou kunnen ge-
bruikt worden, maar dan moet weer ingeboet worden op stijfheid. 

Er	zijn	al	enkele	voorbeelden	van	fietsen	met	metaal	geprinte	stukken.	Die	fietsen	zijn	momen-
teel	nog	erg	duur	(+	5000	euro).	Plastic	printen	is	veel	goedkoper	maar	de	kunsstof	met	de	juiste	
eigenschappen is nog niet voorhanden om te printen. Als dat lukt, dan is er een mooie toekomst 
voor dit idee weggelegd.
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BUISLASER CONCEPT
Wat?

Parallel met het 3D print concept heb ik gewerkt aan 
het buislaserconcept. In feite is het 3D print concept 
zo ver uitgewerkt omdat er lang op leveranciers moest 
gewacht worden bij het buislaseren.

Wat houdt dit concept nu in? Door de ingebedde CAD 
software kan een model geparametriseerd worden. Dit 
betekent dat aan de hand van enkele parameters (bi-
jvoorbeeld armlengte en beenlengte) een volledig CAD 
model kan aangepast worden. Dat CAD model wordt 
later omgezet naar machinecode en gaat vervolgens 
naar de buizenlaser. Zo kan er uiteraard flexibel gepro-
duceert worden zonder veel extra tijdsinvesteringen.

Maar er is meer. Die flexibileit kan enkel nuttig gebruikt 
worden als de buizen, van verschillende framegroottes 
niet telkens in een kaliber moeten gestopt worden. 
Daarom wordt onderzocht of met de hulp van slimme 

kliksystemen/verbindingen zonder kaliber kan gewerkt 
worden. 

Door die flexibiliteit kunnen ook componenten wegge-
laten worden (dit werd reeds onderzocht in het eerste 
deel van de masterproef). Bovendien kunnen lokaal 
gaten gesneden worden om een U slot te herbergen. 
De	fiets	kan	verder	gepersonaliseerd	worden	door	vor-
men en gaten te snijden.

De vormgeving werd reeds uitgebreid bestudeerd ti-
jdens de schets fase. Op deze basis zullen we dan ook 
verder werken.

Er dient uiteraard ten alle tijde rekening gehouden 
worden met de mogelijkheden van de machine (zie 
begin van deze paper)

Parametrisch model
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De	fiets	wordt	volledig	gedimensioneerd	aan	de	hand	
van 5 parameters: romplengte, armlengte, binnen-
beenlengte, schouderbreedte en geslachtstype. Deze 
parameters worden opgegeven bij het order. Tussen 
werkelijke	 fietspositie	 en	 deze	 parameters	 is	 het	 de	
bedoeling een wiskundige relatie te vinden welke te 
vinden zijn op diverse websites.

Om de assemblage en het model te vereenvoudigen 
kunnen we afmetingen en onderdelen introduceren die 
altijd dezelfde zijn zonder dat ze invloed hebben op de 
zitpositie. Zo zijn de blauwe dimensies afhankelijk en 
zullen ze veranderen als gevolg van een parameterwi-
jziging. De rode dimensies zijn onafhankelijk en zullen 
niet wijzigen als gevolg van de parameterwijziging. Uit-
eraard zijn er nog andere dimensies die ook vast zijn 
(chainstay, seatstay etc...) maar in de afbeelding zijn 
enkel de belangrijkste weergegeven.

Omdat	we	een	 snelle	 stadsfiets	willen	maken,	 is	 ge-
kozen voor een geometrie die sterk lijkt op die van een 
koersfiets.De	afhankelijke	blauwe	afmetingen	hebben	
volgende wiskundige relatie met de parameters:

Dimensie A = (romplengte + armlengte)*0.530 - 
zadellengte*0.5 

Waarin 0.530 de “ sportiviteitsfactor” . Hoe hoger 
deze waarde, hoe aerodynamischer de renner zit. 
Referentiewaarden zijn 0.510-0.530.

Dimensie B = Zitbuis/2.7

Een zelf gevonden empirische waarde die ervoor 
zorgt dat de zitbuis langer wordt als de persoon 
groter is.

Dimensie C = 20 bij mannen en een evenwijdige 
constraint met de seatstay bij vrouwen

Dimensie D = 0.68 * binnenbeenlengte

Handvaten = schouderbreedte.

Bij meisjes staan de handvaten eveneens wat 
schuiner gekanteld
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Buigverbindingen

Bepaalde gebogen onderdelen die in hetzelfde vlak 
liggen kunnen met behulp van niet weggesneden ge-
deelten uit één lange buis gebogen worden. Op die 
manier is er minder laswerk en is de correcte uitlijning 
meteen gegarandeerd. Deze verbinding is mogelijk bij 
de achterste driehoeken en bij het doorlopende stuur.

Klikverbindingen

Om een kaliber te vermijden kunnen buizen aan 
elkaar gezet worden met verschillende types uitgela-
serde verbindingen. Die kunnen verschillende vormen 
aannemen. Er moet een voortdurende “reality-check” 
zijn: wat getekend wordt, kan niet altijd gelaserd of ge-
assembleerd worden. Het is een sinecure opdracht om 
de goeie verbinding te vinden want het verschil tussen 
een vaste verbinding en een slechte, losse verbinding 
kan enkele tienden van een milimeter zijn. Daarom zul-
len er dan ook verschillende prototypes met verschil-
lende soorten klikverbindingen gelaserd worden.

Hier alvast een overzicht van de types die zullen getest 
worden.

Pen-gat connectie: Ongetwijfeld de eenvoudigste 
en meest veelzijdige verbinding. Door een kleine 
speling te kiezen tussen het gat en de pen, ontstaat 
een zekere spanning en kunnen 2 buizen tegen 
elkaar gepositioneerd worden. Na enkele “ meet-
ing cycles” slijt het materiaal af en wordt de speling 
groter. Een pen-gat connectie biedt geen perfecte 
positionering omdat de pen scheef in het gat kan 
zitten. De verbinding kan overigens behoorlijk snel 
loskomen.

Bajonet: In tegenstelling tot de pen-gat verbinding, 
kan een bajonetverbinding wel een goede uitlijning 
garanderen omdat deze niet scheef kan gemon-
teerd worden. Er zijn bewegingen nodig in 2 richtin-
gen om deze verbinding goed te positioneren.

Pen-gat-pen: In feite is deze verbinding dezelfde 
als een normale pen-gat maar met een extra gat 
waardoor een pen/staaf kan geschoven worden. 
Op die manier kan de verbinding niet schuin zitten. 
Nadeel is dat het monteren van die staaf een ex-
tra manuele handeling is en in vele gevallen nadien 
weer zal verwijderd moeten worden.
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Snap verbinding 1: Deze verbinding kan terug-
gevonden	 worden	 in	 de	 kunststofindustrie.	 	 Deze	
verbinding, met weerhaakjes, is onlosneembaar. De 
weerhaakjes zijn net iets breder dan het gat waarin 
ze moeten passen en dus moeten de beentjes li-
chtjes plooien. De kracht die hiervoor nodig is, is af-
hankelijk van de elasticiteitsmodulus, de wanddikte 
en de precieze afmetingen van de klikverbinding. De 
klikverbinding die hier werden getekend zijn 1 mm 
breder dan het gat en hebben een speling van 0.10 
tot 0.30 mm.

Snap verbinding 2: Gelijkaardig aan snap verbind-
ing 1. De weerhaakjes zijn hier rond waardoor 
ze losneembaar zijn mits een extra kracht wordt 
aangebracht. Dit principe zal niet uitgetest worden.

Positioneerhulp

In de foto onder “buigverbindingen” is ook nog iets an-
ders te zien dan de hoeken die gevormd worden. Er 
bevinden zich ook 2 halve cirkels. De openhoek van 
de cirkels kan geprogrammeerd worden. Een open-
ingshoek groter dan 180° zorgt er voor dat er onder-
snijding optreedt. Deze kan gewenst zijn als we willen 
vermijden dat de buigverbinding opnieuw openspringt. 
Uiteraard moet de halve cirkel daarvoor met enige 
kracht in z’n negatief geduwd worden.

Niet-buizenlaserstukken

Een	 fietsframe	 bevat	 ook	 heel	wat	 stukken	 die	 geen	
buis zijn. Denk aan drop-outs, en rembevestiging. Ook 
aan het stuur, dat in dit ontwerp zal doorlopen, zijn be-
paalde componenten niet in buisvorm uitvoerbaar. In 
principe kunnen al deze stukken uitgevoerd worden in 
plaatwerk. en zijn ze voor elke framegrootte dezelfde 
(standardisatie) We zullen kiezen voor RVS als materi-
aal (later meer hierover) Hieronder een overzicht:

Drop-outs achteraan: hiervoor wordt een plaatdik-
te van 4 mm genomen, een goed compromis tus-
sen sterkte en gewicht. Voor de drop-outs achter-
aan zijn in principe 2 soorten mogelijk. Enerzijds de 
drop-outs met een horizontale sleuf, deze zorgen 
ervoor dat het achterwiel naar achter kan aanges-
pannen worden om zo de ketting op spanning te 

zetten.	Dit	 is	vooral	het	geval	bij	single-speed	fiet-
sen.

De andere mogelijkheid is wanneer de sleuf ver-
ticaal zit. Dit zorgt ervoor dat het wiel direct recht 
zit (in tegenstelling tot de horizontale sleuf). Deze 
methode	 wordt	 gebruikt	 bij	 fietsen	 met	 versnel-
lingen waar de ketting sowieso wordt opgespannen 
door de derailleur.

Plaatwerk leent zich uitermate goed tot laseren en 
dit is ook de aangewezen productietechniek voor 
deze	stukjes.	Wanneer	echter	een	profiel	met	grote	
afmetingen wordt gekozen, kan het ook het buis-
laseren gebruikt worden. De desbetreffende on-
derdelen kunnen uit de zijvlakken gesneden worden. 
Dit geldt trouwens ook voor de overige laserstukken 
die hier nog aan bod komen.

In beide gevallen worden de drop-outs correct ge-
positioneerd door de twee lange staven die per-
fect passen in de daarbij uitgesneden gaatjes in de 
buizen. De vormgeving kan uiteraard vrij gekozen 
worden.

Drop-outs vooraan: Het vork uiteinde wordt onder 
een hoek van 45° afgesneden. Hierin moet een 
plaatje worden gelegd die eveneens onder 45° is  
geplooid. Zo ontstaat een mooie overgang tussen 
buis en plaat. Positioneeruitsnijdingen en pinnen 
kunnen gebruikt worden. 
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Stuurverbindingsstukken: Dit zijn de stukken die 
vast zullen hangen aan het stuur en waardoor de 
as, die door de hoofdbuis gaat, zal lopen (schets hi-
eronder). 

Om een goed stuurgedrag te hebben moet de na-
loop (afstand hoofdbuisas tot wiel as) 45 mm zijn. 
Dit wil zeggen dat het verbindingsstuk een gat moet 
bevatten, waardoor de as kan en waarvan het cen-
trum 45 mm dichter staat dan de hartlijn van de 
vork. De vormgeving is opnieuw vrij, toch moet het 
stuk sterk genoeg zijn om plotse impacten te kun-
nen weerstaan. Ook hier wordt een RVS plaat van 4 
mm genomen.

Rembevestiging: Een klein stukje, maar essentieel. 
Ook hier worden lipjes gebruikt om het stuk goed te 
positioneren. Als dit stuk wordt vastgemaakt zal dit 
er ook voor zorgen dat de afstand tussen de twee 
achterste drop-outs niet meer verandert.

Plaatje voor zadelpen: Voorlopig zal er nog gewerkt 
worden met een zadelpen (op termijn is dit niet de 
bedoeling). Een zadelpen is rond en de buizen die wij 
zullen gebruiken  bij sommige testprototypes zijn 
vierkant (makkelijker te verkrijgen en klikverbindin-
gen zijn waarschijnlijk makkelijker toepasbaar). Het 
volgende systeem werd uitgedacht: 

In feite is er dus een plaatje nodig, tergrootte van 
de sectie van de vierkante buis, met daarin een gat 
waarin de zadelpen past. Dit hoeft geen dik plaatje 
te zijn, 1 mm is voldoende. Het plaatje wordt in posi-
tiegebracht, vastgelast en geschuurd.

Plaatje voor as: de lageropstelling terhoogte van 
de hoofdbuis zal er ongeveer als volgt uitzien (zie 
volgende pagina)
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De as is een buis die wordt gebuislaserd. Aan de 
bovenkant zitten twee lipjes waarop een plaatje 
past. Op die manier zit het plaatje mooi gecentreerd 
en kan het vastgelast worden.

Draaistuk: in een normale bottom bracket wordt 
draad getapt om daarin de trapas te monteren. 
Door de grotere diameter van de buizen en de klik-
verbindingen die uitsteken is dit hier niet mogelijk. 
Als we een busje voorzien met kraag die in de buis 
geperst of gelijmd kan worden, hoeven we de klik-
verbindingen niet weg te ruimen of te frezen.

De busjes kunnen op een CNC draaibank gemaakt 
worden. Er moet op gelet worden dat er op elk 
frame een busje is met linkse schroefdraad en een 
busje met rechtse schroefdraad. In beide gevallen 
gaat het om 1,37 x 24 TPI.

Materiaalkeuze

Materiaalkeuze is van kapitaal belang bij het bouwen 
van	een	fietsframe.	Belangrijke	parameters	van	het	te	
kiezen materiaal zijn gewicht, vloeigrens en elasticitei-
tsmodulus. In the end willen we een zo laag mogelijk 
gewicht, een hoge stijfheid en een hoge vloeigrens. Dit 
moet zowat de beschrijving zijn van ruimtevaartma-
teriaal. Dergelijke high-tech materialen maken steeds 

meer	de	overgang	naar	de	fietsindustrie.

Uiteraard moet het gekozen materiaal kunnen gebuis-
laserd worden, dit kan enkel in metaal dus vallen com-
posietmaterialen al weg.

Aluminium
Aluminium	 deed	 z’n	 intrede	 in	 de	 fietsindustrie	 in	
de jaren 90. Standaard aluminium uit de industrie 
(6060) heeft een elasticiteitsmodulus van 70 Gpa en 
een vloeigrens van zo’n 140 Mpa. Door een grotere 
buisdiameter met een kleine wanddikte te kiezen 
kon gewicht bespaard worden en toch de sterkte en 
stijfheid behouden worden (want oppervlaktetraa-
gheid vermeerderd tot de 3-de macht bij vergroten 
van de diameter). 

Tegenwoordig zijn vooral de 6061 en 7005 reeks 
zeer	 populair	 in	 fietsframes.	 Ze	 hebben	 dezelfde	
elasticiteitsmodulus als normaal aluminium. Hierbij 
is 6061 iets beter lasbaar en heeft het in de T6 tem-
pering een vloeigrens rond de 220 Mpa.. Deze alu-
minium soorten zijn duur en moeilijk te verkrijgen 
op grote lengtes in Europa. Reynolds en Columbus 
hebben	 nog	 sterkere	 fietsbuizen	 in	 hun	 gamma.	
Hun topreeksen zijn dubble of tripple butted en 
koop je in een set waarin de buizen reeds de ruwe 
afmetingen	hebben	van	de	buizen	in	een	fietsframe.	
Zo’n setje kost al gauw 600 € en heeft wanddiktes 
lager dan een mm.

Het voornaamste nadeel van aluminium is het 
plaatselijk verzwakken van het materiaal na het 
aanbrengen van een las. Op die manier gaat tot 70% 
van de sterkte verloren. Elk aluminium frame heeft 
dus nog een warmtebehandeling nodig na het las-
sen. Aluminium lassen is niet eenvoudig en vereist 
een hoge stroom om de oxidelaag te doen smelten. 
Bovendien verkleurt het gesmolten aluminium niet 
zodat het voor de lasser moeilijker is het smeltbad 
te controleren. Er moet altijd met toevoegmateriaal 
gelast worden omdat de cohesie tussen het ges-
molten aluminium niet hoog is. Daarom is een alu-
miniumlas vaak dik.

In principe hoeft een aluminium frame niet gelast te 
worden omdat de oxidelaag sterker is dan het alu-
minium zelf. Aluminium frames worden toch vaak 
gelakt omdat ze zo mooier zijn en om een extra be-
schermlaag aan te bieden. Bovendien kunnen logo-
stickers etc dan beter tot hun recht komen. 

Chinese framebouwers worden door de Vlaamse 
framebouwers verweten overgedimensioneerde 
wanddiktes te gebruiken omdat deze beter lassen. 
Op die manier wegen aluminiumframes bijna even-
veel als stalen frames en wordt de consument mis-
leid. De stelling aluminium = licht klopt dan niet.
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Staal
Het meest geproduceerde metaal in de wereld 
werd	al	 in	het	begin	gebruikt	om	fietsframes	mee	
te maken. Ijzer heeft een vloeigrens van 250 Mpa, 
een Elasticiteitsmodus van 210 Gpa en een mas-
sadichtheid van 7,8 g/mm³. Daarmee heeft het de 
zelfde stijfheid/massadichtheidsratio als normaal 
aluminium.Er word gezegd dat ijzer comfortabeler 
zou zijn omdat het meer meeveert. Er is de onjuiste 
gedachte in de grote massa dat ijzer zwaar zou zijn. 
Die	 opinie	 werd	 gevoed	 door	 de	 fietsindustrie	 die	
steeds meer carbon en aluminium gingen gebruik-
en bij het ingaan van het nieuwe millenium. Niets is 
minder waar.

Staal	heeft	echt	wel	een	comeback	gemaakt	in	fiet-
senland. Ook oversized tubing is hierin sterk populair 
geworden. Sterkere staalsoorten (tot 5 keer hogere 
vloeigrens) hebben ervoor gezorgd dat de wand-
dikte gereduceerd kon worden. Een zeer dunne 
wanddikte met een lagere vloeigrens gaf voorheen 
het	risico	op	knik.Op	die	manier	kunnen	fietsframes	
worden gemaakt die zeker kunnen concurreren met 
de betere carbon en aluminiumframes.

Bekende	 buisprofielen	 zijn	 de	 zogenaamde	 chro-
moly	 profielen	 met	 hoge	 vloeigrens	 en	 roestvast	
karakter. Reynolds en Colombus hebben in hun as-
sortiment hiervoor exotische namen met vergeli-
jkbare	 eigenschappen.	 Dergelijke	 profielen	 zijn	
knap lastig te vinden in België en zijn erg duur (en-
kele honderden euro’s per kg). Het normale ijzer is 
daarentegen eenvoudig te verkrijgen in allerhande 
maatvariaties in de industrie en is met z’n 1,10€/kg 
een erg goedkoop materiaal. Roestvast staal met 
vergelijkbare sterkte kost zo’n 6,50€/kg.

Hoewel staal makkelijk “trekt” tijdens het lassen, 
is het eenvoudiger te lassen dan aluminium. Het 
smeltbad verkleurt en laat zich makkelijk leiden. 
Er kan gelast worden zonder toevoegmateriaal en 
op die manier kan een zeer dunne nette las aange-
bracht worden. Bovendien ontstaat er nauwelijks 
een materiaalverzwakking (tenzij bij de geharde 
staalsoorten). Daarom heeft het geen warmtebe-
handeling nodig. Eventueel kunnen restspanningen 
weggehaald worden door de lassen op te warmen.

Vaak wordt ijzer gelakt, hoewel niet alle types 
roesten. Er bestaan diverse, vaak meer high-end 
frames die gepolijst worden. Eventueel wordt nog 
een vernislaag aangebracht.

Titanium
Titanium heeft een Elasticiteitsmodulus die on-
geveer de helft van die van staal bedraagt, weegt 
4,5 g/mm³ en heeft een vloeigrens rond de 750 
Mpa. Daarmee is de sterkte/ gewichtsratio hoger 
dan bij de meeste staalsoorten. Men zegt wel dat 
titanium het beste rijcomfort geeft.

Titanium is een duur materiaal en wordt daarom 
slechts gebruikt bij exclusieve framebouwers die 
een	fiets	op	maat	maken	voor	een	klant.	Het	is	niet	
zo wijd verspreid in de industrie en dus lastig te be-
machtigen in verschillende afmetingen. 

Titanium lijkt erg op roestvrij staal en er is een 
deskundig oog nodig om het verschil te kunnen 
zien. Titanium is iets donkerder. Het is tevens roest-
vast en wordt nooit gelakt omdat de mooie donk-
ere blinkende kleur vaak een soort handelsmerk of 
etiket “quality” met zich meedraagt.

1 Soortelijk gewicht  2,7 g/mm³  7,8 g/mm³  4,5 g/mm³

2 Elasticiteitsmodulus  70 Gpa   210 Gpa  100 Gpa

3 Vloeigrens   140 Mpa -220 Mpa 250 Mpa - 800 Mpa 750 Mpa

5 Scheuren / plooien  scheuren  plooien   plooien

6 Sterkteverlies bij lassen Ja 70 %  nee   nee

7 Roestvast   sterke oxidelaag nee, RVS wel  ja

8  Prijs    normaal  goedkoop  zeer duur

9 Beschikbaarheid  speciale legeringen makkelijk  beperkt aanbod
     moeilijk 
    

Materiaal Aluminium Staal Titanium
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Renders

Er werden verschillende modellen gerenderd.
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Laserresultaten

Elke buis krijgt een bepaalde codering die gelijk is aan 
de	filenaam.	Dit	 voorkomt	puzzelen	met	 200	 stukjes	
tegelijk.

Ondersnijding kan er voor zorgen dat twee stukken 
moeilijk los raken van elkaar. Een extra insnede kan dit 
probleem verhelpen.

Vierkante gaatjes zijn niet altijd perfect vierkant wan-
neer ze gelaserd zijn. Dit zal ongetwijfeld extra span-
ningen opleveren.
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Metaalpartikels kleven aan het oppervlak na het la-
seren

Een lasnaad in de buis terhoogte van een klikverbind-
ing zal ongetwijfeld de voorziene speling om zeep 
helpen
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De dropout werd in een schroefbank vastgeklemd en 
vervolgens in een hoek van 45° geklopt met een hamer.

CNC gedraaid busje. Er is een klempassing voorzien 
tusen het busje en de bottom bracket buis.

Samenklikken

De belangrijkste stap. Alle beschreven prototypes hi-
eronder werden zonder kaliber samengeklikt en gelast 
(filmpjes	beschikbaar).	De	assemblagevolgorde	wordt	
kort besproken en nadien wordt een tabel opgesteld 
waarbij de klikverbindingen met elkaar worden verge-
leken.

Bij elke soort klikverbinding zorgden de klevende 
metaalpartikels ervoor dat de speling te klein was 
genomen. Hierdoor moest soms lichtjes bijgevijld 
worden.

Stap 1: Inklemmen van bottombracketbuis.

Stap 2:  “down tube” via de bajonetverbinding (of 
andere in andere protypes) in de bottombracket 
schuiven. De schuine buis “valt” in de juist positie.

Stap 3: “head tube” vastklikken aan top tube.
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Stap 4: Zitbuis vastklikken aan bottombracket.

Stap 5: hoofdbuis en bovenbuis vastklikken aan zit-
buis en “down tube”. Een delicate stap, omdat heel 
wat verbindingen hier moeten passen. Nadien is er 
wel één solide geheel gevormd.

Stap 6: Chainstay en seatstay kunnen gemon-
teerd worden.  Omdat de gebogen buis uit nature 
wil terugplooien en toch in de gaatjes moet passen, 
ontstaat er een extra spanning die de buis terplaat-
se houdt.

.

Stap 7: Inleggen van alle plaatbewerkingsstukken. 
Deze	zullen	de	buizen	nog	beter	positioneren	en	fix-
eren. 

Stap 8: Plooien van het stuur. 
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Stap 9: Plaatjes aanbrengen in het stuur.

Stap 10: Plaatje omplooien waar zadelpenhouder 
komt te zitten.

Puntlassen

Onder lassers is het algemeen geweten dat metaal zal 
krimpen na het lassen. Dit zorgt ervoor dat een frame 
schuin	trekt	 tijdens	het	 lassen	en	buiten	specificaties	
zal eindigen. Een echte kopzorg. Vervorming kan ger-
educeerd worden door kalibers te gebruiken en een 
specifieke	 lasvolgorde	te	volgen.	Maar	dat	 is	niet	wat	
we wilen bereiken. Hoe kan die vervorming verminderd 
worden zonder het gebruik van een kaliber?

Als er 4 puntlassen op bij elke buis worden aange-
bracht, zal dit ongetwijfeld de bewegingsvrijheid sterk 
beperken. Het puntlassen zelf laat het metaal weinig 
krimpen, door de korte en geringe warmtetoever met 
behulp van het TIG proces.

Het frame wordt nog steeds opgespannen aan de bo-
tombracket. Dit kan in een schroefbank maar ook  in 
een speciale houder (onderstaande foto). Het frame 
kan hier in verschillende richtingen draaien zodat elke 
plaats goed bereikbaar is voor de lasser.

Lassen

Naar de lasvolgorde werd nauwelijk gekeken. Op het 
eerste zicht bleef de uitlijning goed en vervormde het 
frame niet. Er werd gelast op ongeveer 40A.

Na het volledig aflassen vielen echter wel enkele zaken 
op:

Gatvervorming: Waar slechts warmte is toe-
gevoegd langs 1 zijde, terhoogte van open secties, 
ontstaan er vervormingen.
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Deze vervorming zorgt er uiteraard voor dat lagers 
en busjes niet meer passen. Daarom zullen in de 
open secties in het vervolg busjes vooraf moeten 
geplaatst worden die de vervorming tegengaan.

De zitbuis gaat ook lichtjes vervormen (zie rode lijn).  
Met het blote oog nauwelijks te zien en niet van inv-
loed op het rijgedrag.

Persen bottom bracket busje
Deze stap gebeurt dus best voor het volledig aflassen. 
Er kan wat extra lijm gebruikt worden om de bus volle-
dig te borgen.

Richten van het frame

High-end frames worden gelast in een kaliber maar 
vervormen toch nog lichtjes door opgebouwde span-
ningen tijdens het lassen. Daarom worden ze in een 
miktafel geplaatst en hier gerecht tot op 1/10 mm. 
Deze laatste verbetering komt het stuurgedrag en de 
stabiliteit ten goede.

Dergelijke miktafels zijn duur en niet dik gezaaid in Bel-
gië.  Daarom werd dit niet getest en kon niet gecon-
troleerd worden hoeveel zo’n samengeklikt frame nog 
moet bijgerecht worden. 

Er konden wel enkele, minder accurate, methodes ge-
bruikt worden:

Visuele check: Sta achter het frame met ogen ter-
hoogte van de wiel assen. Kijk of voorwiel en achter-
wiel goed uitgelijnd zijn en of het zadel loodrecht 
staat op het grondvlak.

No hands check: Als	zonder	handen	met	een	fiets	
gereden kan worden (na even oefenen). Dan bete-
kent dit dat de geometrie goed uitgelijnd. Uiteraard 
hebben de lagers etc ook een invloed, maar we ve-
ronderstellen dat daar geen fouten in zitten.

Beide checks konden succesvol uitgevoerd worden 
(meer hierover later). We kunnen dus stellen dat het 
frame al behoorlijk goed uitgelijnd is zonder kaliber. De 
laatste onnauwkeurigheden zouden nog altijd kunnen 
weggewerkt worden met een miktafel.

Klikverbindings feedback

In totaal werden 8 verschillende frames gelaserd met 
elk een verschillend type kliksysteem. Na het aflassen 
en samenklikken van alle frames is het tijd om hiervan 
een vergelijkende tabel op te stellen. Exacte dimen-
sies van klikverbindingen zijn moeilijk te geven omdat 
de grootte van de klikverbinding afhankelijk is van de 
afmeting buis die gebruikt is.
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1. 1 mm buis 0.10 mm speling  makkelijk  goed  slecht  weinig  nee  
             10 mm

2.2 mm buis 0.10 mm speling  iets moeilijker goed  onvoldoende iets meer weinig
          10 mm

3. 1 mm buis 0.20 mm speling  makkelijk  heel goed slecht  geen  nee
            10 mm

4. 2 mm buis 0.20 mm speling  makkelijk  goed  slecht  weinig  nee
            10 mm 

5. 2 mm 0.10 speling   normaal  goed  goed  in 2 richtingen ja 
 
        15 mm   
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6. 1 mm buis 0.10 mm speling  moeilijk  matig  goed  weinig  ja, gaatjes 
           10 mm

7.2 mm buis 0.10 mm speling  iets moeilijker goed  goed  iets meer ja           
          10 mm

8. 1 mm buis 0.10 mm speling  normaal  slecht  goed  hamer  weinig
            15 mm

9. 2 mm buis 0.10 mm speling  moeilijk  slecht  goed  zeer veel  veel
            15 mm 

10. 1 mm 0.30 mm speling  makkelijk  niet goed  goed  hand  nee  
                      15 mm   
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11. 2 mm buis 0.30 mm speling  moeilijk  nee  goed  hamer  ja  
                   15 mm
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Oppervlaktefinish

De aangebrachte lasnaden hebben een andere kleur 
dan het metaal zelf. Ook de zones rondom zijn verk-
leurd. 

Het frame zou gepoederlakt kunnen worden maar dit 
is duur en tijdsrovend. Het zou tevens moeilijk zijn om 
het frame met gaten te verven.

Omdat we met RVS werken, zou het frame gewoon 
opgeschuurd kunnen worden en gepolijst. Dit is ech-
ter tijdsrovend en daarom werden enkele tests gedaan 
met waterbestraling. Bij dit proces wordt het te be-
werken stuk bestraalt met een mengsel van zandkor-
rels en water. Bepaalde zones moeten nog altijd weg-
geslepen worden.

.

De	doorlooptijd	bij	massaproductie	van	een	fietsframe	
is niet gekend. Op maat gemaakte frames duren 10 u 
om af te werken.

Laseren; 15 
Sorteren; 15 

Extra 
bewerkingen; 

15 
Samenklikken; 

15 

Puntlassen; 15 

Monteren 
busjes; 5 

Aflassen; 
120 

Slijpen; 20 

Waterstralen; 
20 

Tijdsbesteding voor 1 frame (in min) 
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User tests

De afmontering met componenten wordt hier niet be-
sproken		maar	de	fietsen	werd	voorzien	van	een	single	
speed cassette, één achterrem en racewielen.

De	grote	fiets	werd	volgens	Arne’s	proporties	gemaakt.	
Arne	 is	1m	95	en	de	meeste	fietsen	zijn	voor	hem	te	
klein.	De	fiets	werd	ook	nog	getest	door	2	andere	per-
sonen met dezelfde proporties.

Zitpositie: de	 fiets	 pastte	 Arne	 perfect.	 De	 hand-
vaten zouden breder mogen. De zitpositie is eerder 
aerodynamisch	om	snel	te	kunnen	fietsen.

Rijervaring: Volgens Arne is de zitpositie goed en 
moedigt die aan om snel te rijden. De dunne wielen 
hebben een minimale weerstand. De “no hands” 
check werd succesvol uitgevoerd.

Visuals: De	fiets	springt	direct	in	het	oog,	vergeleken	
met	andere	fietsen.	De	vormgeving	wijkt	duidelijk	af	
van de overgrote meerderheid. De knik in de zitbuis 
werd niet opgemerkt.

Sterkte: Het frame voelt zeer stijf aan en in lijkt sterk 
genoeg. Verdere tests moeten dit uitwijzen.

CONCLUSIE
Het	 is	mogelijk	 om	op	maat	 gemaakte	 fietsen	 te	maken	 zonder	 kaliber	 die	 sterk	 genoeg	 zijn.	
Dit	vergroot	de	flexibiliteit	enorm	want	alle	soorten	fietsen	kunnen	door	elkaar	gemaakt	worden	
zonder veel instelwerk. Het basis  CAD-model opbouwen vergt enige tijd en er zullen nog heel wat 
prototypes gemaakt moeten worden om dit model perfect op punt te krijgen. Wanneer dat echter 
lukt, kan de ontwerper zeer eenvoudig het design aanpassen in het CAD model terwijl alle intel-
ligente verbindingen en ergonomische relaties behouden blijven. Enkele puntjes die beter kunnen 
in de toekomst:

- In het algemeen moet de speling tussen de verschillende buizen opgekrikt worden, kleine 
variaties in de grondstoffen van de leverancier kunnen het samenklikken enorm bemoeili-
jken. Richtwaarde: 0.30 -0.5 mm. Vooral klikverbindingen en bajonetverbindingen moeten 
gebruikt worden.

-	 De	 handvaten	moeten	 breder.	 Schouderbreedte	 +	 100	mm	 is	 een	 betere	 waarde.	 Zo	
worden de buitenste zijdes van de handpalm ook ondersteund.

- De lageropstelling aan de hoofdbuis is niet standaard. Deze moet nog verder bekeken 
worden.

- De zadelinklemming is nogal omslachtig. Evolueren naar een vast zadel zonder pen is 
aangewezen (want toch op maat).

De buizenlaser speelt een “key role” in dit dossier. Toch zijn er nog enkele beperkingen (zie be-
gin) waarmee we geconfronteerd worden als ontwerper. In de toekomst zullen deze machines 
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Intro 

De	twee	finale	concepten	werden	grondig	uitgewerkt.	
Tijd om ze te tegen elkaar af te wegen.

Opnieuw geldt, hoe hoger de score, hoe beter

1 Innovatief    5     3

2 Vormvrijheid    5     3

3 Haalbaarheid    2     4  

4 Stevigheid    1     5   

5 Productietijd    2     4   

6 Kost     1     3

7 Totale score    16     22

Ideeomschrijving

IDEESELECTIE 2

3D print bike Buislaserconcept

Het buislaserconcept is de onbetwiste winnaar,  dit concept is de beste keuze en hier zal verder mee gewerkt 
worden
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D4CP
Wat?

Design for changing production, het ontwerpen waar-
bij het ganse productieproces in kaart wordt gebracht 
aan de hand van zogenaamde “black-boxes”. In elke 
black box vindt een proces plaats dat gestuurd wordt 
via enkele inputs en een bepaalde output heeft.

Deze benadering legt kwetsbare locaties in het pro-

ces bloot en biedt inzicht voor optimalisatie. “In the 
end” behoedt het ons ervoor dat er op elk moment te 
achterhalen valt welke verkeerde input de oorzaak is 
van een ongewenste output.

Een zeer rudimentaire vorm van het productieproces 
van	de	fiets	wordt	hieronder	voorgesteld.	De	gedetail-
leerde versie is te vinden in de bijlage:
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MARKETING
Intro

De tijd van “Henry Ford’s” massaproductie ligt al even 
achter ons. Alles is en moet personaliseerbaar zijn. 
Het is een trend en zo krijgen producten opnieuw een 
identiteit. Het product is meer naar wens van de eige-
naar, waardoor die meer tevreden is en het product 
langer zal houden.

Het in de markt plaatsen van dit product gaat verder 
op	dit	elan.	Limited	edition	fietsen	op	maat	waar	ieder-
een in de straat zich voor omdraait. De gebruiker hoeft 
niet	noodzakelijk	te	weten	dat	de	fiets	met	een	laser	is	
gemaakt en er klikverbindingen zijn gebruikt. Dit zal de 
meesten ook niet boeien. 

Doelgroep

Zowel mannen als vrouwen tussen 16 - 50 jaar die hun 
fiets	 dagelijks	 gebruiken	 als	 transportmiddel	 en	 niet	
verlegen zijn om comfort in te ruilen voor snelheid en 
design.

Producten

- Beperkte series van 1 model. Op die manier kun-
nen exclusiviteit en identiteit gegarandeert worden.

- Fiets op maat

-	Vanaf	bestelling	van	20	fietsen	-->	custom	design.	
Bijvoorbeeld	voor	reclame;	Coca-Cola	fiets....

Afzetmarkt

Volgens mij is er een combinatie van B2B en B2C mo-
gelijk. De verkoopsprijs is voor de consument altijd 
dezelfde,	ongeacht	of	deze	via	de	fietsenmaker,	of	het	
bedrijf is gekocht. Zo wordt oneerlijke concurrentie ver-
meden.

B2B: De	 consument	 koopt	 bij	 de	 fietsenmaker	 in	
diens	fietswinkel.	De	fietsenmaker	stuurt	de	desbe-
treffende parameters door van frames die gemaakt 
moeten worden van klanten die bij hem hebben 
besteld. Het frame wordt op maat gemaakt en ter-
ug	geleverd	bij	de	fietswinkel.	De	fietsenmaker	kan	
zelf de afmontage kiezen en op die manier meer-
waarde genereren.

B2C: Er is een online website met webshop. De 
consument geeft online z’n parameters in en 
bestelt	 de	 fiets.	 Van	 elke	model	 bestaat	 slechts	 1	
soort afmontage (grote stock vermijden). De volle-
dige	fiets	wordt	opgestuurd	naar	het	adres	van	de	
consument.

Ook een directe levering aan een bedrijf is mogelijk. 
Zie vooorbeeld Coca-Cola.

Reclame

- Via sociale media

- Website

- Deenemen aan designwedstrijden

- Proberen om op blogs gefeatured te worden

- Lokale communities aanspreken

Corporate identity

De	 fietsen	 zijn	 geïnspireerd	 door	 plaatbewerking.	 In	
plaatbewerking is alles meestal behoorlijk recht en 
strak. Daarom werd ook een eenvoudig strak logo ge-
kozen.

De driehoek staat symbool voor de kenmerkende 
chainstay en seatstay op het vierkantig model die nooit  
van geometrie verandert. De openingen ertussen illus-
treren dat er gebruik gemaakt is van klikverbindingen; 
een soort bouwdoos.

Bij een logo hoort uiteraard ook een passende naam. 
Zo werd CELER in het leven geroepen. Celer is het lati-
jnse woord voor snel en is nogmaals een verwijzing 
naar de klikverbindingen. 
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celer

Het gebruikte lettertype in het logo 
is Walkway black. In alle andere 
documenten wordt Roboto Thin , 
lettertypgrootte 11 gebruikt.

Het logo kan overal uitgelaserd 
worden.
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KOSTPRIJS
Intro

V.A.C. Machines produceert momenteel zelf niets. Bov-
endien zijn hun dagelijkse activiteiten behoorlijk ver-
schillend	met	die	van	het	produceren	van	fietsen.

Toch	zou	met	een	minimale	 investering	een	fietspro-
ductie op poten gezet worden. V.A.C machines bezit 
immers een grote loods die grotendeels leeg staat. Een 
deel hiervan zou kunnen ingericht worden als produc-
tiehal. Bovendien bezitten ze enkele bestelwagens en 
is er reeds boekhoudkundig personeel aanwezig. V.A.C. 
machines	heeft	een	dochterfirma	die	gespecialiseerd	
is in draaiwerk en chromeren. Hier zouden draaistukjes 
goedkoop kunnen gemaakt worden. Daarnaast heb-
ben ze talrijke connecties in de plaatwerkindustrie en 
vaak toonzaalmodellen tot hun beschikbaarheid.

Alle	 eigendommen	 en	 activiteiten	 onder	 het	 fiet-
senbedrijf zouden uiteraard in een BVBA of dochter-
onderneming kunnen gestopt worden.

Wat hieronder volgt is een beperkte kostprijscalculatie 
van het vierkante frame.

Investeringen

- Inrichting werkplaats (tafels, laspost, schijfma-
chines): 15 000 €, afgeschreven over 5 jaar
- Aankoop parelstraalmachine: 15 000 €, afgeschre-
ven over 5 jaar

- De totale afschrijvingen per jaar bedragen dus 
6000€

Vaste kosten

- Reclame: 2000 €
- Gereedschapstoebehoren: 1000 € 
- Brandstof: 2000 €
- 1 persoon die instaat voor boekhouding, orderver-
werking en verzending: 36 000 €

- De totale vaste kosten per jaar bedragen dus 41 
000 €

Variabele kosten

-	RVS:	65€/fiets
- Arbeidskost: 35€/u
- Buislaseren (buitenshuis): 120 €/u
- Vlakbedlaseren (buitenshuis: 50€/u
- CNC busje: 5€/stuk
-	Laskost:	5€/	fiets

Als we volgende taartdiagram raadplegen kunnen 
we	de	kosten	per	fiets	berekenen:

De variabele kosten per frame worden dan:

- RVS:   65€
- Arbeidskost:  35€ x 4
- Buislaseren:  120€ x 0.25
- Vlakbedlaseren:  50€ x 0.25
- CNC busje:  5€ x 2
- Laskost:   5€
- Totaal:   262.5€

 

Laseren; 15 
Sorteren; 15 

Extra 
bewerkingen; 

15 
Samenklikken; 

15 

Puntlassen; 15 

Monteren 
busjes; 5 

Aflassen; 
120 

Slijpen; 20 

Waterstralen; 
20 

Tijdsbesteding voor 1 frame (in min) 

Materiaal; 65 

Arbeidskost; 
140 

Buislaseren; 30 

Vlakbedlaseren
; 12,5 

CNC stukken; 
10 Laskost; 5 

Variabele kosten / fiets 
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Prijspolitiek

262.5 € is niet de uiteindelijke kostprijs maar de varia-
bele. Hierbij komt nog een stuk van de vaste kosten bij. 
Hoeveel wordt toegekend, is afhankelijk van de verkoo-
pshoeveelheid.

Veronderstel dat we een verkoopsprijs van frame 
en	vork	aan	de	fietsenwinkels	hebben	van	500	€.	De	
verkoopsprijs aan de consument is 700 €.  We ve-
ronderstellen	dat	50%	van	de	verkopen	aan	fietsenwin-
kels is en 50% rechtstreeks aan de consument.

Wat is de break-even hoeveelheid?

De gemiddelde verkoopsprijs is dus 600 €.

Break-even	hoeveelheid	=	(Vaste	kosten+	afschrijving-
en)/(verkoopsprijs - Variabele kost/eenheid)

Break-even hoeveelheid = 47 000/(600- 262.5)
    = 139,2
    = 140 fietsen per jaar

Dit kan ook visueel gecontroleerd worden:  
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FINAAL PRODUCT



92



93



94



95



96



97

EINDCONCLUSIE
Het	gebruik	van	kliksystemen	om	een	fietsframe	in	elkaar	te	zetten	kan	de	kleine	frame-
bouwer opnieuw concurrentieel maken op de markt. Door het ontbreken van een kaliber 
en door de enorme flexibiliteit van de buizenlaser kan elk frame op maat gemaakt worden 
zonder meerkost. Stuurpen en zadelpen kunnen hierdoor weggelaten worden.

Het	aanpassen	van	een	fietsdesign	en	omzetten	naar	realiteit	is	tot	een	minimum	in	tijd	
beperkt. Dit laat de framebouwer toe om kleine series “Limited Editions” te produceren 
die de exclusiviteit en identiteit verzekeren. Designer en consument stonden nog nooit zo 
dicht tegen elkaar. CELER werd geboren.
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Abstract— This paper will give a detailed description on how to clev-
erly design and manufacture tailor made bicycles using a tubelaser. 
In chronological order we will go from software aided design to final 
assembly and welding.  Practical examples will erect typical prob-
lems and eventually be proof of concept. Near the end, the paper will 
give drawbacks and advantages of the tubelaser its key role. Some 
ideas and insights will be proposed towards the future in the final end.
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I. WHAT IS TUBELASERING?

 Tubelasering is a process to cut out parts of a tube by 
using CNC [1]. Both a movement by the tube and laser take 
care of precise cuts. The machine can handle tubes up to 6m and 
has an automatic tube loader which selects the right tube to la-
ser. Generally a particular design is drawn into a CAD software. 
This drawing can be an assembly of many tubes joined together 
or can be a single tube. These drawn tubes are then converted 
into separate .TEO files. That file is opened in another software 
and a person needs to tell the laser where to cut extra material 
away (to avoid undercuts etc…). Subsequently, these files are 
again saved and sent to the machine from where the worker just 
has to provide the right tubes in the loader and press the start 
button.

II. LIMITATIONS CONCERNING BICYCLE FRAME PRO-
DUCTION

 Some limitations must be considered from the start and 
these will eventually cause the design to differ from the bulk of 
bicycles out there:

6 m length tubes: To profit from maximum efficiency, supply 
must be provided in full 6 m length tubes as more bicycle tubes 
can be cut out of one long tube at once and less machine han-
dlings are necessary. However, high steel or aluminum grade 
variants (of which modern bicycles are made) are hard to get in 
Europe in these lengths. Besides its higher cost per meter, the 
machine cost will increase too if too many manual handlings 
have to take place if short lengths are used. Using industry 
standard material is a great alternative but will result in a higher 
frame weight in the end.

Constant section through complete length: Tubes can only be 
cut if the section doesn’t vary over the length. Double and triple 
butted tubes are hereby out of order and hydro formed tubes, 
like used in many aluminum bicycles, cannot be cut.

Limited tube sections: Rectangular and round profiles are 
widespread and easy to get in many dimensions. Getting oval 
shapes, triangular tubes etc… in small wall thickness and dif-
ferent sizes is difficult. If frame production is high, the com-
pany could consider buying a profile rolling machine or practice 
a certain power towards the supplier to make the profiles they 
want.

Only metals: Carbon, composites and plastics are not supported 
for two reasons. The capacitive profile detector only works with 
metals and cutting wave lengths of metals differ from these of 
non-metals.

Bending is not yet supported: Mind the connotation. A bended 
tube cannot be lasered but a straight tube could be lasered and 
afterwards be bent to meet specifications. For now, this will be a 
long trial-and-error case as these bent profiles and frames cannot 
be drawn into the embedded CAD software. Though, tubelaser 
manufacturers claim to have a one-in-all solution in which a la-
ser and bender are combined into the CAD software to obtain 
such results in the future.

III. CAD DESIGN

 With the previous facts in mind, the designer can kick-
off with some general ideas and sketches. The final idea will be 
transferred into CAD and this is where the intelligence can be 
put into the model. Bicycles can be tailor made in seconds if the 
model is parameterisized with equations. An example:

A. Parameters
This frame (fig. 1) is parametrisized using only 5 parameters 
[2] [3] [4]. These are torso length, arm length, inner leg length 
shoulder width and gender type [5] [6]. The red dimensions are 
fixed and the blue ones have relations with these 5 parameters. 
The tubes without a color are dependent and will change due the 
variation of the blue dimensions.



Fig. 1. Parameter model

Let’s check out in detail which relations the blue dimensions 
have with the parameters:

Dimension A: length between steer and tip of the saddle equals 
(torso length + arm length) + 0.530 – sadle length*0.5. This is a 
wide spread formula for race frames.

Dimension B: Seattube/2.7 : an empiric formula. 

Dimension C: 20 if male frame, top tube parallell to chainstay 
if female frame

Dimension D: 0.68* inner leg length

Handlebars: shoulder width

B. Standardisation
A closer look to the previous illustration reveals the fact that 
the rear triangle never changes. This was done on purpose [7]. 
Besides the cool aesthetic effect that the triangle is small and 
doesn’t coincidences with the top tube, it introduces a standard 
part too. This simplifies the whole logistic chain. These pieces 
are not order related and can be lasered in advance (if there is 
time left in the laser schedule by example) and put in stock.

C.	 Identification
A single bicycle frame consists of a bunch of tubes that resemble 
each other quite well. It even comes more complicated if tubes 
of different bicycles are spread throughout each other. A unique 
code, linked with the file name can luckily be programmed and 
lasered on each tube.

D. Type of joints
Numerous types of connections can be drawn and lasered to 
connect 2 tubes. These can be 2 identical or different types of 
tubes. Using these features eases the whole assembly and could 
take away the need of a caliber.  But there has to be a continu-

ous reality-check: what is drawn in CAD may not be possible to 
execute or assemble in reality. 

These connections will in the end provide the right alignment 
of the bicycle frame. That’s where the word “tolerance” is in-
troduced. A certain play has to be programmed where the tubes 
join each other. Too little play could prevent the tubes to lash 
into each other and too much play takes away the guarantee of 
correct alignment. Obviously this is a trial- and-error case which 
involves a lot of uncertainties as deviations on the tube dimen-
sions, tolerance of the laser… In this case, the play varied from 
0.10 mm to 0.30 mm, providing good results. 

Some test results of the most appropriate connections in bicycle 
frames are discussed (fig. 2).

Fig. 2. Type of joints

Pin-slot: the easiest and most versatile one. 1-2 mm wall 
thickness tubes will need a little plastic hammer punch if a 
0.10 mm play is chosen. 0.30 mm is feasible by hand but will 
loosen faster. Note that there are just a few meeting cycles 
before losing the tension between the pieces. Both slot and 
pin are damaged a little bit every single time. An additional 
tension can occur if the slot or pin aren’t perfectly square. 
These little imperfections make the square narrower at some 
points (fig. 3). This effect occurs mainly in thin walled tubes. 
A pin slot doesn’t guarantee perfect positioning because it 
can be skewed into the slots.

Fig. 3. Lasercut imperfections

Bajonet: in contrast to the pin-slot, a bajonet can guarantee 
good alignment because it has an end-stop and cannot be 
skewed. It is however harder to attach and not usable in eve-
ry combination. In this case, it is recommended to connect 
the down tube with the bottom bracket. A bajonet connection 
never loosens autonomously because 2 movements in 2 two 
different directions have to be made.



Pin-slot-pin: to eliminate the drawbacks from a simple pin-
slot, an additional hole is cut in the pin. After attachment, 
an extra pin/axle is mounted in the hole which may cause 
problems if the hole is hard to reach by hand (in the middle 
of a long tube for example). The connection isn’t detachable 
at this moment. The extra pin can be removed after welding. 
Summarized; not really appropriate in bicycles because of the 

Snap 1: This connection combines the easy-to-use pin-slot 
and the bajonet’s easy to loose feature. This connection 
is non-detachable and will break if detached with tools. 
It is inspired by the plastic industry where a lot of device 
cases stick together with this mechanism [8]. Where plas-
tic bends easily under little force, this is not the case with 
metal. Young’s modulus, wall thickness and the stretch 

the connection into the tube. The snap width was chosen 1 
mm wider than the slot with a 0.30 mm play in this case. 

-
er than 1 mm. Beside the fact that the user has to keep a 
correct mounting order in mount because of the single-
chance mounting, this connection is highly recommended.

Snap 2: -
ably comes with an additional non-destructive dismantling.

E. Positioning aids
If tubes are lasered with an inbuilt corner (picture), skewing, bad 
alignment and angle errors could arise. Therefore positioning aids, 
round or triangular, could be introduced. For rounds, if an opening 

A kind of snap connection erupts, preventing the tube to “open”.

Fig. 4.Positioning aids

F. “Non-tube laser” parts
In this frame example, the bike will not have a standard fork 

handlebars and some sheet metal pieces are needed to ensure a 

thickness could be grabbed and put in the tubelaser to cut out 

the right contours out of the sides. This last option comes with 

Fig. 5. Lasercut imperfections

Where down tube, seat tube, bottom bracket and chainstays join, 
a lot of  protrusions will occur if the connections, above are 
used. These connections are inevitable if we want to obtain a 
solution where no caliber is needed. The protrusions could be 
removed using a reamer and thread could be pulled afterwards. 
Another solution is using a CNC lathe bushing with the appro-

-
trusions has to be eliminated in this way, which could be done 
using a hand milling tool.

Fig. 6.Crankshaft bushing

All these “non-tube” parts are not order and dimension related 
and thus universal for every frame. Mind that variations are pos-
sible for aesthetic reasons.

IV. LASER RESULTS AND ASSEMBLY

 In the previous topic, the design was theoretically 
drawn out and motivated. Next phase covers the real-time as-
sembly and how all these connections cooperate in making a 
sturdy whole, ready to weld.

A. Preparations

swirling around during the lasering process, these particles can 

 



This is a non-desirable effect because it ruins the play near the 
connections that was programmed in the software. Luckily, the 
particles can easily be removed using a wire brush or file.

Fig. 7. Metal particles stick to the surface

Then there is another thing, resulting in the same problems 
which can be seen in the next picture (fig. 8). Welding seams can 
pop out up several millimeters and if such seam runs through a 
connection type, it’s too thick to fit the hole. Again, a file can 
easily remove the seam.

Fig. 8. Weld seam

In some cases, when a lot of undercuts are programmed, it can 
occur that tubes aren’t self loosening (fig. 9). Not a big problem 
to destroy the middle part and free the two parts at all after laser-
ing but when operating, such tubes could damage the machine 
or operator when turning around eccentrically.

Fig. 9. Undercut tube

B. Click it together
Basically the easiest way is start fixing the bottom bracket be-
tween two softer material sheets (to prevent damage).  The down 
tube has to be the following tube because it works with a bajonet 
connection. The tube will automatically fall to the left in its final 
position (fig. 10).

Fig. 10. Bajonet connection with bottom bracket

Subsequently, the head tube and top tube can be mounted (fig. 
11). A plastic hammer may be needed to make everything fit 
properly, depending on how much play was provided. In this 
case 0.10 mm was provided and a little file tooling had to be 
used before mounting.

Fig. 11. Head tube with top tube

The seat tube is definitely the trickiest one (fig. 12). It has to fit 
the bottom bracket, the down tube and the top tube in the same 
time. It may take a little effort but with a bit experience this step 
should work out just fine. After this phase, the whole front sec-
tion is already one solid whole that is not going to break apart 
very fast.

Fig. 12. Seat tube, down tube and bottom bracket



Next step is attaching the rear triangles with chainstay and seat-
stay (fig. 13. Apparently, as seen in the picture (fig. 4) from 
‘positioning aids”, those snapping rounds didn’t work out that 
well. They absolutely didn’t create any tension. Plausibly, the 
programmed tolerance was smaller than the cut width. Although 
this may be seen as a failure, this fact actually became very use-
ful during assembly. Because the snaps didn’t work, the natural 
behavior of the bended tube was to unbend, emerging the need 
of extra force to fit the triangle in both holes on the backside of 
the frame.  In this way, the rear triangles tighten themselves and 
won’t hang loose rapidly.

Fig. 13. Seatstays

The fork is a long tube which is bended the same way as the 
rear triangles. Not too many difficulties arose here as it’s pretty 
straight forward and similar to previous assembly steps.
 
Next up is putting all sheet metal parts in position. These can 
be positioned with the provided alignment helps. Note the wide 
play that is shown on the picture (fig. 14). This was not done on 
purpose and should be avoided. Skewing is plausible here. The 
welder had to manually position this sheet metal piece in align-
ment causing time loss.

 Fig. 14. Front drop-outs

A final check around the frame to ensure every part sticks to 
another seamlessly guarantees a straight alignment if spot weld-
ed in the next phase. If done correctly, the whole frame can be 
carried and moved around without getting the frame skewed or 
torn apart (fig. 15). The whole process of clicking together was 
completed in 15 min.

Fig. 15. Sturdy clicked frame

V. WELDING

 Amongst welders and technicians it is well known that 
metal will shrink after welding. This causes frames to skew and 
deform, performing out of specs in the end. A true pain in the ass 
for every engineer and welder. Deformation can be reduced by 
using calibers and a specific welding order. But that’s not what 
we’re up too. How can this deformation be reduced to a mini-
mum without using a caliber? Let’s put the example to the test. 

A. Spot welding
Adding 4 small spot welds on every tube joint will definitely 
reduce the degrees of freedom (fig. 16). A TIG weld machine 
and around 40 amps were used to do this. This just adds a mini-
mum of heat to the tubes and the connections are strong enough 
to withstand the resulting shrinkage causing no deformation but 
only strengthens the whole. This process takes about 15 minutes 
to complete.

Fig. 16. Spot welds



B. Welding
Welding the frame for the first time took about 2 hours. Apply-
ing welds was done more or less at random and didn’t really 
affect the alignment of the wheels, bracket, and saddle position 
(the most important reference points) at first sight (fig. 17).

 Fig. 17. Applied weld

Nevertheless, the welds caused some local deformation at cer-
tain spots (fig. 18). In the neighborhood of open sections like 
the bottom bracket and head tube, the circular shape becomes 
slightly oval and shrinks as seen on the pictures. This causes 
problems if the upper and lower headset -which normally fit the 
tube perfectly-  have to be mounted. Note the protrusions in the 
head tube. There is just enough play for the steering axle to pass 
without touching those.

Fig. 18. Heat tube deformation

Same deformation appears on the bottom bracket. It can be 
straightened with a hammer but the shrink is irreversible. A 
much bigger force is needed for the crankshaft bushing to mount 
which eventually could damage the bottom bracket tube.

In an attempt to avoid these problems, a second frame was weld-
ed with mounted crankshaft bushing and mounted headsets after 
spot welding and before final welding. In an further scenario, 

lathe made pieces could replace these vulnerable parts. 

This test was very successful. The delicate spots didn’t deform 
at all but instead made the headsets and crankshaft bushings 
clamp more which is a desirable effect.

Fig. 19. Head tube deformation

Fig 20. Seat tube deformation

A closer look also reveals slight bends in tubes which were just 
heated on a single side. (fig. 19 - 20) This happens in the head 
tube and seat tube.

These details are almost invisible and do not affect the functions 
and alignment of the bike. Not a source for a major headache.

C. Accuracy
High-end bicycles are welded in a caliber but do deform a little 
bit after coming out due to built up tension. A so called “aim 
table” is used to adjust alignment up to a tenth of a millimeter. 
This is needed for a correct steering behavior and maximum sta-
bility

 

 



“Aim tables” are expensive and rare (not too much frame build-
ers are located in Belgium). Such device was thus not available 
to measure the alignment of the welded frames. Still, there are 
some other, less accurate, measuring  methods that can be used.

Visual check: Stand behind the frame and eyes on wheel axle 
height. Check if both wheels align correctly and if saddle is per-
pendicular to the bottom bracket.

“No hands “check: If a bicycle is drivable with no hands, it’s 
stable and well aligned. Steering angle and headset bearings of 
course have partial influence in this case, but these are assumed 
to be ok.

Both checks were confirmed and we can thus state that the frame 
is pretty well aligned without additional handlings. Even if there 
would be a slight aberration, this probably could still be solved 
by an “aim table”

TABLE	1.	Time	consumption	observed	after	making	one	frame	and	fork	for	the	first	time.

VI. USER TEST

 After some bead blasting finishing and final assembly 
it’s time to put the bicycle to the test. A single speed cassette, 
some fancy wheels and an old racing brake were installed. The 
first prototype was made after Arne’s specific dimensions and 
parameters. Arne is 1.95 m tall and most bicycle frames are too 
small for him. Two other persons with same proportions were 
tested too.

Fig 21 - 21. Two persons from the test panel

A. Sit position
This tailor made frame worked out fine for Arne. Just a single 
complaint about the handlebars being too small (fig. 22). 

Fig 22. Sit position

B. Driving experience
According to Arne, the driving experience is good with the nar-
row wheels and rather aerodynamic position encouraging the 
driver to go fast. The frame provides enough stiffness, not hav-
ing the intention to flex at all. The “no hands test” was success-
fully executed by all test persons (fig. 23).

Fig 23. Arne riding the bicycle

C. Visuals
While riding the bikes, they of course checked out the quite non-
mainstream design. I wondered if they would perceive the little 
kink in the frame, caused by applying the welds. But none of 
them became aware and spoke about it. 

VII. CONCLUSION

At first sight it seems that, using a tubelaser, it’s possible to 
make tailor made bicycle frames without calibers. This enhanc-
es a more flexible production process where different bicycle 
frames types could be made disorderly [10] [11]. The technolo-
gy boosts creativity, because manufacturers could change model 
every week without additional costs creating unique and rare 
bikes giving a kind of identity to the product. 

   Tubelaser Conventional
Action   Time (min) Time (min)  
Lasering   15  /
Secondary handlings    /
(logistics)   15  / 
Preparation  15  /
Assembly   15  /
Spot welding  15  /
Mounting lathe parts 5  /
Welding   120  /
Finishing   40  /
Total   240  up to 600*

*according to a qualified frame builder located in Ruislede, Belgium; Jaegher [9].



win-win for consumer and manufacturer.

connections. A combination of both Snap 1 and Bajonet should 
be used as described.

of a vendible product, there are still some improvements to be 
done:  

- The handlebar width parameter should equal shoulder 
width + 100 mm. All sources state that hands should stand 
as wide as the shoulders are and thus the distance from the 
middle of the left hand to the middle of the right hand should 
be shoulder width. If a steer would be this wide, the outer 
sides of your hands would not be supported. Suppose a hand 
is 100 mm wide then 2 times 50 mm has to be added to the 
parameter. This was overlooked in this case.

- Some lathe bushings should be made to put in the open 
sections while welding to prevent deformation. 

- Positioning aids in the rear seat- and chainstay triangle 
are unnecessary.

- Preserve less play between some metal sheet parts and 
lasercut tubes.

VIII. FURTHER RESEARCH

As told in the beginning of the paper, manufacturers claim to 
have a all-in-one solution soon. If true, this eliminates some 

  fo noitargetni sekam dna ytivitaerc eht detrahwt taht senilediug

While making the frames this way is technically seen possible, 
it’s however not sure how viable this initiative is on an economic 
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- Play is very important and should be dimensioned 
0.10-0.30 mm for connections with 1 mm tubes. 0.30 -0.50 is 
best suited for 2 mm tubes because connections flex less easy


