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Toelichting: 
Dit verslag vormt de afronding van de eerste-jaars opdracht van de Post-Initiele 
Opleiding "Computergesteund Ontwerpen en Fabriceren van discrete produkten". De 
opdracht heeft tot doel het onderzoeken van de mogelijkheden om, met behulp van een 
kennissysteem, de instellingen van de parameters voor het gerobotiseerd booglassen 
te bepalen. 
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Samenvatting 

De huidige toekomstverwachting van de industrie is een toename in de produktie 
van het aantal klantspecifieke produkten die in kleine hoeveelheden en met korte 
doorlooptijden geleverd moeten worden. Het gevolg hiervan is dat in veel bedrijven de 
wijze van produceren sterk verandert. Een van die veranderingen is de overgang naar 
flexibele geautomatiseerde produktie-eenheden. Een voorbeeld van een produktie
eenheid voor het booglassen is de FALC. Om de korte doorlooptijden te kunnen 
realiseren wil men ook dat de produkten die in een dergelijke produktie-eenheid 
gemaakt worden, in een keer voldoen aan de specificaties. 

Zoals aangegeven is het booglassen een van de technologien die zich er voor 
leent om te worden toe gepast in een flexibele geautomatiseerde produktie-eenheden. 
Behalve het verhogen van de flexibiliteit en het verkleinen van de doorlooptijd, heeft het 
automatiseren van het booglassen nog een aantal andere voordelen. Een van de 
voordelen is de minder schadelijke belasting op de gezondheid van de lasser. Door het 
toepassen van een lasrobot, zal de lasser minder worden blootgesteld aan infrarode en 
ultraviolette straling, en aan de schadelijke lasrook. Een ander voordeel is de meer 
constante kwaliteit van de lasverbinding. Door gebruik te maken van een systeem dat 
automatisch de optimale waarde van de parameter instellingen bepaalt, zal de kwaliteit 
van de verschillende lasnaden onderling niet vee I verschillen. 

Op het eerste gezicht lijkt het automatiseren van het booglassen een betrekkelijk 
eenvoudig proces. De positie van de lasnaden is bekend. Met behulp van gegevens uit 
de literatuur, is het vrij eenvoudig, om onder de gegeven omstandigheden, een goede 
parameter instelling te vinden. De aanwezigheid van een robot in de eenheid 
veroorzaakt echter een probleem. Bij het gebruik van een lasrobot kunnen er 
ontoelaatbaar grote afwijkingen ontstaan tussen de positie van de lasnaad en de 
lasdraad. Dit leidt tijdens het lassen, tot variabele lengten van de boog en van het vrije 
uiteinde van de lasdraad waardoor er een instabiel verloop van de lasspanning en de 
lasstroom optreed. Met als mogelijk gevolg een slechte las of het vroegtijdig doven van 
de boog. 

Afhankelijk van de wijze van programmeren is het mogelijk om bepaalde 
hulpmiddelen toe te passen. Het doel van deze hulpmiddelen is het vereenvoudigen 
van het programmeren waardoor storingen kunnen worden voorkomen. Daarnaast is 
het met het hulpmiddel mogelijk om een eventuele storing op een eenvoudiger manier 
te controleren. 

De hulpmiddelen die bij het on-line programmeren gebruikt kunnen worden, zijn de 
zogenaamde produktfamilies. Deze produktfamilies maken het mogelijk om aan de 
hand van een basisontwerp de instellingen van de afgeleide produkten te bepalen. Het 
bepalen van de instellingen voor het basis ontwerp gebeurt op basis van tabellen en 
ervaring die gecombineerd worden met de tria/-and-error methode. 

Bij het off-line programmeren is het waarschijnlijk mogelijk om aan de hand van de 
positie en de orientatie van de lastoorts (ten opzichte van de lasnaad) de instellingen 
van de lasparameters te bepalen. Voorwaarde hierbij is wei dat er onderscheid wordt 
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gemaakt tussen het eigenlijke lassen en, het ontsteken en het doven van de boog. Op 
het eerste gezicht lijkt dit een zeer eenvoudige werkwijze. Het probleem is echter dat de 
positioneringsnauwkeurigheden van robots slecht zijn. 

Om de positioneringsnauwkeurigheden van lasrobots te vergroten kan er 
bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van sensoren. Deze sensoren corrigeren de robot 
wanneer de geprogrammeerde lasbaan niet overeenkomt met de aanwezige lasnaad. 
Behalve voor de correctie van de lasbaan, zijn er ook sensoren die het lasproces 
kunnen controleren en de instellingen van de lasbron kunnen aanpassen ter 
compensatie van eventuele verstoringen. Andere mogelijkheden voor het verbeteren 
van de positioneringseigenschappen zijn het voorspellen van het dynamisch gedrag 
van de robot of het opdelen van de werkruimte van de robot in een aantal delen met 
overeenkomstige afwijkingseigenschappen. Bijvoorbeeld het ijken van de robot of het 
bepalen van het dynamisch gedrag van de robot per subruimten. 

Op het moment dat de positioneringseigenschappen van de lasrobot zo ver zjjn 
verbeterd dat ze binnen de grenzen van het lasproces vallen, is het mogelijk om 
kennissystemen toe te passen voor het bepalen van de parameterinstellingen. 
Voorwaarde is wei dat de benodigde gegevens beschikbaar zijn en dat er een 
geschikte oplosmethode gevonden kan worden. 
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Summary 

T oday's expectation of the near future products is that they are customer specific 
products with small lot sizes and short delivery times. This needs a change to flexible 
automated production cells, for example the welding cell at the Eindhoven University of 
Technology. For optimal use of a flexible cell, one needs to connect the cell to a design 
system. 

This report discusses the expected problems in the development of a completely 
automated link between a design system and a flexible welding cell. The main issue is 
the automatic generation of welding instructions, such as the welding current, welding 
voltage, and wire feed. Automating the welding process looks simple: known welding 
tracks and a lot of literature about welding instructions depending on specific situations. 
The biggest problem in a flexible welding cell is not the welding process but the welding 
robot. It introduces important divergences between the end of the welding wire and the 
welding track. Reducing the divergences can be done by using welding sensors, 
creating a dynamic model of the robot deviations, or 'calibrating' the robot. 

To define the optimal welding instructions, one can use an expert system. Using 
general knowledge about the welding technology and user experience, this expert 
system calculates the optimal instructions. Besides technology information the expert 
system uses also values from the design system and the robot simulation program. (In 
today's situation these values differ from the values realised by the robot.) To simplify 
the welding process, it is divided into three parts: igniting the arc, maintaining the arc 
and following the welding track, and finishing the welding process. 
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1. Inleiding 

V~~r het verbinden van metalen del en wordt tegenwoordig zeer veel gebruik 
gemaakt van het lasproces. Dit komt omdat lassen een van de goedkoopste 
produktieprocessen is voor het permanent verbinden van metalen delen. Daarnaast is 
het lasproces een van de oudste en belangrjjkste bewerkingsmethoden om metalen 
met elkaar te verbinden. Het gevolg is dat er een technologie is ontstaan met meer dan 
zestig verschillende soorten processen. Dit leidt tot een gecompliceerde en slecht 
gestructureerde proceskeuze waarbij ervaring en afwegingen tussen verschillende 
factoren noodzakelijk zijn. 

De beslissing van de proceskeuze gebeurt grotendeels op ervaring en kennis van 
de lasser. Kenmerken waar bijvoorbeeld rekening mee gehouden moet worden zijn 
onder andere de fysische en chemische eigenschappen van de te verbinden metalen, 
de mechanische en thermische eigenschappen, de kwaliteit, de veiUgheid, de produktie 
omgeving, de kosten, enzovoorts. Het probleem van de juiste keuze voor een lasproces 
heeft onderzoekers gei'nspireerd tot de ontwikkeling van kennissystemen. Het doel van 
deze kennissystemen is een intelligente verbinding te leggen tussen ontwerp en 
fabricage in "Computer Integrated Manufactering" (CIM). 

Een mogelijke toepassing van een kennissysteem is het bepalen van de 
instellingen voor de parameters van het booglasproces. Om dit kennissysteem te 
kunnen ontwikkelen is kennis van het booglassen en van de parameters noodzakelijk. 
In de hoofdstukken 2 en 3 zal aandacht worden besteed aan het booglasproces zelf 
respectievelijk de parameters die het proces bei'nvloeden. 

Op het moment dat de reacties van het lasproces op bepaalde instellingen van de 
parameters zijn en het lasproces geautomatiseerd gat worden, ontstaan er problemen. 
Bijvoorbeeld welk type regelproces wordt er toegepast, wat zijn de voor- en nadelen 
van dat type en hoe stel ik een betrouwbaar model op van het booglasproces? In 
hoofdstuk 4 wordt naar dit soort problemen gekeken. 

Een probleem dat bij het gerobotiseerd booglassen ontstaat is: hoe wordt de 
lasrobot geprogrammeerd? Dit kan handmatig gebeuren maar ook met behulp van een 
zogenaamde CAD/CAM koppeling tussen een CAD-systeem en een lasrobot. De 
mogelijke manieren van programmeren worden beschreven in hoofdstuk 5, evenals een 
aantal hulpmiddelen die hierbij gebruikt kunnen worden. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 aandacht besteed aan de koppeling van het CAD
systeem van de vakgroep WPA (UniGraphics II) met de Flexibele Assemblage- en 
LasCel (FALC). Daarnaast bevat het hoofdstuk ook een mogelijk beeld van een 
toekomstige koppeling tussen een intelligent ontwerpsysteem en een lascel, eventueel 
gecombineerd met een bewerkingscel voor de produktie van de onderdelen. 
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2. Geautomatiseerd lassen 

2.1. Inleiding 

Bij de huidige produktieontwikkelingen is er een streven om het proces zo in te 
richten dat het in staat is om enkelstuks en kleine serie fabricage te kunnen realiseren. 
Het uiteindelijke doel is om op basis van een enkel ontwerpdocument een produkt te 
kunnen ontwerpen, fabriceren, monteren en controleren. De huidige stand van de 
techniek maakt het mogelijk om, in een aantal gevallen, het ontwerpen en het 
fabriceren te laten plaats vinden op basis van een document (de CAD-CAM modulen). 
V~~r de volgende stap in het produktieproces, de montage, zijn er een aantal 
mogelijkheden. Een van de mogelijkheden is een eenheid voor het assembleren en het 
lassen van de produkten. Een voorbeeld van een dergelijke eenheid is de Flexibele 
Assemblage en LasCel (FALC) [WPA,91]. 

Vergelijkbaar met de ontwikkelingen in de fabricagetechnologie, is ook in de 
ontwikkeling van de lastechnologie een trend waar te nemen in de richting van 
verdergaande automatisering. De redenen voor de automatisering zijn in beide 
technologian in grote lijnen gelijk: vergroting van de produktiviteit, kwaliteit, flexibiliteit 
enzovoorts. Bij de ontwikkelingen in de lastechnologie spelen daarnaast de 
arbeidsomstandigheden een rol. In zeer veel gevallen is er sprake van een, voor de 
lasser, ongezonde en gevaarlijke werkomgeving (Iasgassen, elektrokutie). In deze 
situaties lijkt het automatiseren dan ook aantrekkelijk. 

Om de lasser te kunnen vervangen is een manipulator nodig die een voldoende 
grote vrijheid heeft om het lasproces te kunnen uitvoeren. In gevallen waar sprake is 
van een standaard produkt in grote aantallen kan worden volstaan met een starre 
manipulator. In situaties waar sprake is van een gevarieerd aanbod aan lasprodukten 
en van kleine series, is een manipulator gewenst die vrij geprogrammeerde banen kan 
beschrljven, in de meeste gevallen een jndustriaJe robot In dit rappor:!: zal worden ~n 
gegaan op het geautomatiseerd lassen van enkelstuks en kleine series met behulp van 
een industriale lasrobot. 

Niet elk lasproces is geschikt voor het geautomatiseerd lassen met behulp van een 
robot. Twee lasprocessen die geschikt zijn, zijn het weerstandslassen (ook wei 
puntlassen geheten) en het booglassen met afsmeltende draad onder bescherming van 
een gas (GMA-Iassen). Vanwege de geringere mogelijkheden bij het weerstandslassen, 
zal in dit rapport de aandacht worden besteed aan het booglassen. 

Het booglassen is onder te verdelen in twee soorten: het lassen onder 
bescherming van een inert gas (MIG-lassen) en onder bescherming van een reactief 
gas (MAG-lassen). Aan deze onderverdeling ligt het volgende ten grondslag. Bij het 
MIG-lassen wordt een inert gas (bijvoorbeeld argon) gebruikt met als doel een lokale 
omgeving te crearen waarin het werkstukmateriaal en de lasdraad geen chemische 
reacties kunnen aangaan met de grotere omgeving. Eventuele reacties tussen 
elementen uit het werkstukmateriaal en/of de lasdraad zelf. Bij het MAG-lassen is het 
"beschermgas" (bijvoorbeeld CO~ zo gekozen dat het een reactie aangaat of initieert 
tijdens het booglassen. Afhankelijk van het werkstukmateriaal en de gewenste 
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laskwaliteit is er een voorkeur voor een van de twee mogelijkheden (zie onder andere 
[Cornu, 88] en [Odendaal, 87]). 

V~~r het realiseren van een geautomatiseerde assemblage en lascel is het 
noodzakelijk om een aantal mogelijke deelproblemen te onderscheiden: 

• voorbereiding van de lasdelen (bijvoorbeeld lasnaden voorbereiding, richten); 
• handelingen voor, tijdens en na het lassen (bijvoorbeeld opspannen, instellen, 

uitnemen); 

• lassen; 
• besturing en procescontrole; 
• controleren van de lasverbindingen; 
• enzovoorts. 

Deze deelproblemen hebben elk hun eigen invloed op de kwaliteit van de las. In 
figuur 1 zijn deze invloedsfaktoren weergegeven. 

las grodukt 
toleranties 
vormnauwkeurigheid 

lasaQgaratuur 
Instellingen 

toorts 
draadtoevoereenheid lasnaadkwaliteit toorts besturing 

stroombron 
werkstuk behandelin 

~ ~ 
lasser I operator 

procesbewaking 
en besturing 

Figuur 1: Invfoedsfaktoren bij het geautomatiseerd lassen {Stenke, 87] 

Bij de besturing van een lascel kan er gebruik worden gemaakt van twee SOOrten 
aansturingen: het NC-Iassen en het AC-Iassen [Neumann, 87]. Het NC (Numeric 
Control) lassen wordt gekenmerkt door een hoge nauwkeurigheid. De lasdelen dienen 
met een grote nauwkeurigheid en een kleine tolerantie te worden gemaakt. Deze losse 
onderdelen worden zeer nauwkeurig gepositioneerd ten opzichte van de lasinstallatie. 
Hierna worden de delen aan elkaar gelast met een vast lasprogramma (Iasparameters) 
dat optimaal is ingesteld en een numeriek vaste contour afloopt. Dit betekent dat de 
lasrobot blind last. De nadelen van deze methode zijn de hoge kosten voor het 
fabriceren en positioneren van de onderdelen. Het voordeel is de kwaliteit van de 
afmetingen en de nauwkeurigheden na afloop van het lassen. 

In tegenstelling tot het NC-Iassen liggen de nauwkeurigheidseisen bij het AC 
(Adaptive Control) lassen een stuk lager. De aan elkaar te lassen onderdelen worden 
zo nauwkeurlg mogelijk gemaakt. De toleranties, voor de verschillende geometrische 
vormen van het te lassen onderdeel (bijvoorbeeld de lasnaadbreedte). zijn zo gekozen 
dat het technisch mogelijk is om een goede laskwaliteit te krijgen. Behalve voor de 

Geautomatiseerd lassen 10 



Robotisertng van het booglassen 

afmetingen van het onderdeel geldt dit ook voor de positionering van de del en. Om de 
lastoorts de gewenste contour (met de afwijkingen) te laten afleggen worden de baan 
en eventueel de lasparameters van de lasrobot aangepast. Deze aanpassing wordt 
gedaan op basis van een aantal metingen voor of tijdens het lassen. Voorbeelden van 
dergeUjke metingen zjjn: de openings hoek, de vorm van het lasbad [Wezenbeek, 92], 
de lasnaad enzovoorts. Het voordeel ten opzichte van het NC-Iassen is dat deze wijze 
van besturen leidt tot lagere kosten voor het fabriceren en positioneren van de 
lasonderdelen. Daarnaast is er sprake van een gelijkmatige kwaliteit van de 
lasverbinding en de mogelijkheid om kwaliteitscontrole te integreren. Het grote nadeel 
zijn de kosten voor de adaptieve regeling met de daarbij behorende sensoren, 
microprocessors en software. 

2.2. Adaptieve besturing bij het booglassen 

Een van de eerste stappen bij het opzetten van een adaptieve besturing voor het 
booglasproces is vaststellen van de functies die de lasrobot moet kunnen uitvoeren. 
Daarvoor moet eerst een inventarisatie gemaakt worden van de functies en de 
handelingen die de lasser uitvoert en de relaties tussen deze functies. In figuur 2 is een 
overzicht gegeven van deze functies en handelingen. Zoals uit de figuur blijkt heeft de 
lasser te maken met een grote informatiestroom die hij direct moet kunnen verwerken. 
Daartegen over staat dat de lasser ook een storingsbron kan zijn. Hij is onder andere 
gevoelig voor fysische en psychische vermoeiing, ziekte en afnemende motivatie. 

Geautomatiseerd lassen 11 



Robotisering van het booglassen 

laspositie _rk-
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Figuur 2: Overzicht van de functies uitgevoerd door een lasser [Neumann, 87] 

posilioneernauwkeurlgheid 
mechanische sli~age 
veronlreiniging 
temp. bestendigheid 

toevoer materiaal 
basis materiaal 
materiaalfouten 

naadvoorbereiding 
positionering 

blaas vorming 
spanningen I vervormingen 
warmtegeleiding 

doorstroomhoeveelheid 
veronlleinlging 
beschermgassamenstelfing 

In het geval van de adaptieve besturing moeten deze functies door een computer 
systeem worden overgenomen. In een dergelijk systeem worden de zintuigen van de 
lasser vervangen door sensoren, zijn geheugen door een microprocessor en arm en 
hand door een robot. Gecombineerd met figuur 2 levert dit het overzicht van figuur 3. 
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Figuur 3: Overzicht van de functies uitgevoerd door een adaptieve fasrobot {Neumann, 87] 

V~~r de regeling van een adaptieve besturing wordt gebruik gemaakt van een 
gesloten regelkring. Bij een dergelijke regelkring wordt de waarde van de uitgang 
vergeleken met de ingang. Vervolgens wordt de "nieuwe" ingang zo aangepast dat het 
eventuele versehil wordt tegengewerkt (zie figuur 4).Deze regelkring heeft betrekking op 
een enkele parameter. Wanneer er sprake is van meerdere parameters, zoals het geval 
is in een geautomatiseerde laseel, zullen er meer regelkringen aanwezig moeten zijn. In 
dit gevaJ moet er ook rekening gehouden worden met de relaties tussen de 
versehillende parameters. 

stroringsinvloeden laspoees uitgang 

instellingen 
regelgrootheid 

bepaJing instellingen ingang 

regelafwijking 

Figuur 4: Ges/oten regelkring voor het geautomatiseerd /asproces 
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2.3. Invloedsfactoren bij het booglassen 

De invloedsfactoren op de adaptieve procesregeling van het booglassen zijn onder 
te verdelen in een drietal grootheden: regelgrootheden, storingsgrootheden en 
instellingsgrootheden. Een mogelijke onderverdeling is de volgende: 

• regelgrootheden (zie figuur 5) 
- breedte van de las 
- overdikte van de las 
- inbranddiepte 

• storingsgrootheden 
- afwijking van de vooropening (AbvO> 
- afwijking van het hoogteverschil (Ah) 
- afwijking van de openingshoek (Au) 
- afwijking van de temperatuur van het lasbad (A T'asbacP 

• instelgrootheden 
- lasstroom 
- lasspanning 
- toevoersnelheid van de lasdraad 

vrije draadlengte 
- hellingshoek van de elektrode 

(VlasdraacP 
(h) 
(u~ 

Een schematisch overzicht van de invloedsfactoren is weergegeven in figuur 6. 

bias 

alas 

Figuur 5: Regelgrootheden in het lasproces 

Naast de hiervoor genoemde invloedsfactoren zjjn er ook nog een aantal proces 
gegevens en een regelstrategie nodig. Met proces gegevens worden die gegevens 
bedoelt die tijdens het lassen niet zullen veranderen, bijvoorbeeld: 

• plaatdikte (5) 
• lasdraaddiameter (dlasdraacP 

• positie 
• vorm van de lasnaad 

Zonder deze gegevens is het adaptieve regel systeem niet in staat om de juiste waarde 
te bepalen voor de instelgrootheden. In de regelstrategie is vastgelegd welke regel- en 
storingsgrootheden in de regelkring worden meegenomen en welke instelgrootheden 
door de regeling aangestuurd kunnen worden. 
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Figuur 6: Invloedsfactoren bij het boog/assen [Neumann, 87) 
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3. Booglassen 

Voor een onderzoek naar de automatisering van een lasbewerking, is het 
verstandig om eerst de eigenschappen van het lasproces zelf te bekijken. Het 
lasproces blijkt te worden bei'nvloed door een groot aantal gegevens die meestal 
worden ingevuld op basis van de ervaring van de lasser. In dit hoofdstuk zal daarom 
een beeld worden gegeven van de noodzakelijke gegevens en wat hun invloeden zijn. 

3.1. Benodigde apparatuur 

De apparatuur die nodig is voor het booglassen {GMA-Iassen} bestaat uit de 
volgende onderdelen: 

• een lasbron (Iasstroom en lasspanning); 
• een draadtoevoereenheid; 
• een lastoorts; 
• een slangenpakket voor de toevoer van de lasdraad, het beschermgas, de lasstroom 

en de lasspanning, en de aan- en afvoer van de koelvloeistof. 

De voorgaande onderdelen worden niet verbruikt en kunnen voor meerdere instellingen 
worden gebruikt. Daartegenover staat dat er ook materialen zijn die verbruikt worden: 

• de lasdraad; 
• het beschermgas. 

draadtoevoereenheid 

lastoorts 

C:.----------.... ~ + 
slangenpakket CY"J werkstuk 

~~~ ____ ~ I 

lasbron 

V A 

1"r"II"Y/1 
gasfles 

Figuur 7: Apparatuur benodigd bij het GMA-Iassen 

3.2. Principe van het booglassen 

Het booglassen verloopt als voigt. Door met de lastoorts kort het werkstuk aan te 
raken wordt de lasbron kortgesloten. Ais gevolg hiervan ontstaat er, als gevolg van een 
grote elektrische stroom, een elektrische boog tussen het uiteinde van de lasdraad en 
het werkstukoppervlak. Hierbij ontstaat een zo hoge temperatuur dat de tussenliggende 
lucht ioniseert tot een geleidend plasma. Door de ionisatie blijft er een stroom lopen 
tussen het werkstuk en de lasdraad die er voor zorgt dat zowel de lasdraad als het 
werkstuk gaan smelten. Het ontstaan van het smeltbad. 
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Figuur 8: Afmetingen van de fasboog 

Om te kunnen lassen moet de boog in stand worden gehouden. Hiervoor moeten 
er twee acties worden uitgevoerd: de lasdraad moet continue worden toegevoerd en de 
lastoorts moet evenwijdig aan de lasnaad verplaatst worden. Het continue toevoeren 
van de lasdraad is nodig omdat door het smelten van de lasdraad de Jengte van de 
boog groter wordt. Op een gegeven moment is de boog zo groot zijn dat hij dooft. De 
beweging van de lastoorts is behalve voor het vullen van de lasnaad, ter voorkoming 
van het doorsmelten van het werkstukmateriaal. 

Tussen de toevoersnelheid en de snelheid van de lastoorts is een relatie 
aanwezig. Bij een te hoge draadtoevoersnelheid wordt er meer materiaal in de lasnaad 
aangebracht dan nodig is wat leidt tot een ongewenste overdikte (zie figuur 5). 
Wanneer de lassnelheid te hoog is wordt er onder andere te weinig materiaal per lengte 
aan,gevoerd waardoor de kwaliteit van de las onvoldoende is. Dit leidt tot de volgende 
formule: 

Hierin geldt: Vtasnaad 

Afasdraad 

Vias 

Afasnaad 

Vlasdrsad • Alasdraad - vias' A'asnaad ....... ................................ (1) 

is de toevoersnelheid van de lasdraad 
is de dwarsdoorsnede van de lasdraad 
is de lassnelheid 
is de dwarsdoorsnede van de lasnaad 

Om na het afkoelen van de las een kwalitatief goede verbinding te krijgen, is het 
noodzakelijk om het lasproces in goede banen te leiden. Om dit te kunnen bereiken zijn 
er een aantal parameters te onderscheiden die het verschillende effecten kunnen 
veroorzaken. Deze paramaters zijn onder te verdelen in twee groepen: elektrische en 
mechanische parameters. Met de elektrische parameters wordt het werkpunt van de 
lasbron bepaalt. Dit zijn de lasspanning die direct kan worden ingesteld en de lasstroom 
die indirect wordt ingesteld met behulp van de draadsnelheid. De mechanische 
parameters zijn de onder andere de lassnelheid, de afstand van de toorts tot het 
werkstuk en de stand van de toorts. In de volgende paragrafen zal nader op deze 
parameters worden in gegaan. 
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3.3. Elektrische lasparameters 

Het werkpunt van de lasbron wordt bepaald door de lasspanning en de 
toevoersnelheid van de lasdraad. Behalve het werkpunt van de lasdraad bepalen deze 
parameters ook de eigenschappen van de elektrische boog. Om de invloed op het 
lasproces te kunnen voorspellen wordt in gegaan op de elektrische aspecten. [Cornu, 
88] en [Bokhorst, 90] 

3.3.1. Karakteristieken van de lasbron 

Bij de bepaling van de lasbron voor het elektrisch lassen kan er worden gekozen 
uit twee typen: de CP-Iasbron en de CC-Iasbron. V~~r het GMA-Iassen wordt meestal 
gebruik gemaakt van de CP-Iasbron (Constant Potential). Het kenmerk van deze 
lasbron is dat het een vrijwel constante spanning levert over een grote stroomvariatie. 
In de elektrotechniek spreekt men dan van een spanningsbron. Het tegenovergestelde 
is de CC-Iasbron (Constant Current) die in de elektrotechniek wordt aangeduid met de 
term stroombron. 

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een CP-Iasbron geldt voor de spanning op 
de contactbuis Vias (figuur 8) de volgende vergelijking: 

V/as,o '" V/as + /. Rsom ....... ............ ............. .......... ..... (2) 

In deze vergelijking is Vias 0 de spanning die op de lasbron wordt ingesteld, / de stroom , 
die door het elektrisch circuit loopt en Rsom de som van de inwendige weerstand van de 
lasbron en de weerstanden van de kabels en de klemmen. 

lasbron 
. I 

V las,O 

Figuur 9: Schema van het lasstroomcircuft {Bokhorst, 90] 

3.3.2. Karakteristieken van de boog 

Wanneer de stroom vanaf een lage waarde langzaam wordt opgevoerd en de 
Jengte van de boog constant wordt gehouden, zal de spanning eerst dalen tot een 
zeker minimum. Hierna zal de spanning langzaam en geleidelijk stijgen. Bij een 
toename van de booglengte zal, voor het in stand houden van de boog, ook de 
spanning over de boog moeten toenemen (figuur 10). Behalve van de stroom en de 
lengte van de boog, hangt de grote van de spanning ook af van het soort en de 
stroomsnelheid van het beschermgas (figuur 11) en de eigenschappen van zowel de 
lasdraad als het werkstukmateriaal. 
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U[VJ 

V 
b,O 

Figuur 10: Boogspanning als functie van de stroom 
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0/100 25{l5 50,s0 75/25 100/0 

gassamenstelling [%J 

FlJJuur 11: Invloed van de nassamenstelling op de boogspannino ICornu, 88} 

De stroom-spanningskarakteristiek van de boog kan in het werkgebied benaderd 
worden door een rechte lijn. Dit komt omdat men bij het GMA-Iassen werkt met strom en 
die groter zijn dan 300 Nmm2. Hierdoor wordt aileen het rechter gedeelte van figuur 10 
van toepassing. De invloed van een ander beschermgas is niet aanwezig omdat tijdens 
het lassen niet van gas wordt gewisseld. Dit zelfde geldt ook voor de lasdraad en 
werkstukmateriaal. De stroom-spanningskarakteristiek kan dan met behulp van de 
volgende vergelijking worden beschreven: 

Vb = Vb,o + I . Rb .................................................. (3) 

In deze vergelijking is Rb de weerstand van de boog. De waarde van Rb wordt constant 
verondersteld voor gegeven booglengte, beschermgas, lasdraad en werkstukmateriaal. 

3.3.3. Karakterlstieken van de lasdraad 

Om het lasstroomcircuit van figuur 9 te sluiten, is het noodzakelijk de elektrische 
karakteristieken van het vrije uiteinde van de lasdraad te kennen. Omdat de 
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mechanische karakteristieken van de lasdraad behandeld worden in een latere 
paragraaf, wordt hier volstaan met de elektrische vergelijking: 

Vd=/·Rd ...................................................... (4) 

In deze vergelijking is Rd de weerstand in het vrije uiteinde van de lasdraad. Afhankelijk 
van de lengte en de diameter van dit uiteinde zal ook de waarde van de weerstand 
ontvangen. Een toename van de lengte leidt tot een vergroting van Rd' Een kleinere 
diameter met dezelfde uitsteeklengte leidt eveneens tot een vergroting van Ref 

3.3.4. Bepaling van het werkpunt van de lasbron 

Uit de tweede wet van Kirchhoff voor het lasstroomcircuit voigt de volgende 
vergelijking: 

Vias = Vb + Vd .................................................... (5) 

Gecombineerd met de vergelijkingen (2) tot en met (4) leidt dit tot de volgende 
vergelijkingen voor het werkpunt van de lasbron: 

=* /. (Rb + Rlas + Rd) - Vias.o - Vb.O .................................... (6) 

Met behulp van de verschillende parameters uit vergelijking (6) is het mogelijk om de 
ligging van het werkpunt te bepalen. 

3.3.5. Invloed van de lasspanning 

Afhankelijk van de boogspanning en de toevoersnelheid van de lasdraad zal het 
proces zich op een bepaalde booglengte instellen. In deze paragraaf wordt aileen de 
invloed van de lasspanning bekeken. Er zal daarom worden uitgegaan van een 
con stante toevoersnelheid van de lasdraad. De invloed van de toevoersnelheid zal in 
de volgende paragraaf worden behandeld. 

Wordt uitgegaan van een normale lengte van de boog en een lasspanning VI,O,1 

dan zal het proces zich instellen op het werkpunt w1 (zie figuur 12). Wordt vanuit dit 
werkpunt de lasspanning verhoogd (naar Vias O~' dan zal de lasdraad, ten gevolgen , , 
van de het grotere toegevoerde vermogen, sneller afsmelten. Hierdoor wordt de lengte 
van de boog groter en zal de spanning over de boog toenemen (naar Vb 0 :y. Omdat de , , 
afstand tussen de lastoorts en het werkstuk niet verandert, zal door de toename van de 
booglengte de vrije uitsteeklengte even redig kleiner worden. Door deze verkleining zal 
de elektrische weerstand in het uiteinde van de lasdraad afnemen waardoor de helling 
van de lasbronkarakteristiek kleiner wordt. Het nieuwe werkpunt zal zich in deze situatie 
bevinden op het snijpunt van de twee "spanningslijnen", het punt w3. 

Een verlaging van de lasspanning (naar Vias, 0, 3) leidt tot een verlaging in het 
toegevoerde vermogen. Dit leidt tot een verkleining van de booglengte en een 
vergroting van de vrije uitsteeklengte. Het werkpunt van de lasbron verschuift naar het 
werkpunt w2. 
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Figuur 12: Invloed van de /asspanning op het werkpunt en het smelt bad [Bokhorst, 90J 

Een ander gevolg van de verandering van de lengte van het vrije uiteinde van de 
lasdraad is de grote van de inbranddiepte. Deze relatie zal in worden behandelt in de 
paragraaf over de Mechanische lasparameters. 

3.3.6. Invloed van de toevoersnelheid van de lasdraad 

Het doe I van de lasdraadtoevoer is het in stand houden van de boog. Door het 
afsmelten van de lasdraad wordt de boog langer. Wanneer er geen toevoer is van de 
lasdraad, zal de lengte van de boog toenemen en zal de boog uiteindelijk doven. Bij het 
ideale lasproces is het gewenst dat de lengte van de boog constant wordt gehouden. 
Het afsmeltvolume Vafsmelt moet dan gelijk zijn aan het toegevoerde volume. in formule 
vorm: 
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Vafsmett '" Vlasdraad • Alasdraad •••••• ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• (7) 

Deze formule is in evenwicht wanneer de toevoersnelheid van de lasdraad v/asdraad 

en de dichtheid van de lasstroom Is in een zekere verhouding tot elkaar staan. De 
lasstroomdichtheid is gedefinieerd als 

Is = I .................................................... (8) 
Aasdraad 

en is verantwoordelijk voor de hoeveelheid warmte die in het vrije uiteinde van de 
lasdraad ontstaat als gevolg van de elektrische weerstand (het Joule effect). Uit 
experimenten blijkt dat lasdraden met een kleinere diameter met dezelfde lasstroom 
belast kunnen worden als de toevoersnelheid van de lasdraad wordt vergroot [Stenke, 
85]. 

Uitgaande van een stabiele situatie w1 (figuur 13) wordt de toevoersnelheid van de 
lasdraad verhoogd. Hierdoor wordt de boog korter en zal de spanning over de boog 
afnemen van Vb,O,1 naar Vb,O,3' Op hetzelfde moment wordt de vrije uitsteeklengte 
evenredig langer waardoor de weerstand in de lasdraad toeneemt (toename van de 
hellingshoek van de lasbronkarakteristiek). Een nieuw werkpunt stelt zich in: w3. Een 
van de consequenties van dit nieuwe werkpunt is een toename in de hoeveelheid 
neergesmolten materiaal dat over een even groot oppervlak verspreid moet worden. 
Een andere consequentie is een toename van de inbrandingsdiepte door de toename 
van de lasstroom. De gevolgen voor het smeltbad zijn weergegeven in figuur 13. 
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Figuur 13: Invloed van de toevoersnelheid van de lasdraad op het werkpunt en het smeltbad 

[Bokhorst, 901 

3.3.7. Toelaatbare werkgebied 

De instelmogelijkheden van deze parameters zijn niet onbeperkt. De begrenzingen 
van het kwalitatief bruikbare gebied worden begrensd door de lengte van de boog. 
Zowel een te lange boog als een te korte boog zullen uiteindelijk doven. Uit de 
karakteristiek van de lasbron blijkt dat de lasspanning en -stroom hierdoor ook beperkt 
worden. Afhankelijk van de combinatie van de lasspanning en -stroom (Iaag-Iaag of 
hoog-hoog) zal er sprake zijn van kortsluitbooglassen of openbooglassen (figuur 14). 

Bij kortsluitbooglassen vindt de materiaaloverdracht van de lasdraad naar het 
werkstuk plaats door kortsluitingen in het lasstroomcircuit. De oorzaak hiervoor is dat, 
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door de lage waarde van de lasspanning en -stroom, de toevoersnelheid van de 
lasdraad groter is dan de afsmeltsnelheid. De opgetreden kortsluiting veroorzaakt een 
grotere stroom in de lasdraad die de lasdraad doet insnoeren. Het gevolg van deze 
insnoering is de vorming van een druppel die het lasbad invloeit. Deze techniek wordt 
vee I toegepast bij het overbruggen van vooropeningen omdat de toegevoerde 
vermogen en de vrijgekomen warmte gering zijn. 

Een heel andere situatie, het openbooglassen, treed op als de lasspanning en 
-stroom hoog zijn. Het toegevoerde vermogen in de boog is zo groot dat de 
materiaaloverdracht plaats vindt door middel van vrije druppelovergang. De druppels 
smelten af voordat de lasdraad het werkstukmateriaal bereikt heeft. De lasdraad maakt 
dus geen kortsluiting met het werkstuk. 

Voor meer informatie over materiaaloverdracht en boogtypen zie [Cornu, 88]. 

U[VJ 
openbooglassen 

40 lange boog 

30 

20 

10 

100 200 

kortsluitbooglassen 

korte boog 

300 400 

Figuur 14: Werkgebied bij het boog/assen (Cornu, 88) 

3.4. Mechanlsche lasparameters 

500 I fA] 

De tot nu toe beschreven parameters hebben allen direct invloed op het elektrisch 
werkpunt van het lasproces. Daarnaast zijn er ook een aantal parameters die niet of 
indirect een relatie hebben met het elektrische werkpunt. Deze zijn voor het gemak 
samengevat onder de term Mechanische parameters. 

3.4.1. Lengte van het vrije uiteinde van de lasdraad 

De lengte van het vrije uiteinde van de lasdraad of de toortshoogte is een 
belangrijke parameter voor het lasproces. Zoals vermeld in de paragraaf over de 
Elektrische lasparameters, vormt het vrije draaduiteinde de grootste weerstand in het 
lasstroomcircuit en bepaalt het in grote mate de lasstroom. Op het moment dat het vrije 
uiteinde langer wordt zal, ten gevolge van het Joule effect, de elektrische weerstand in 
de draad toenemen. Het resultaat is een verlaging van de lasstroom. Omdat de mate 
van inbranding rechtevenredig gekoppeld is aan de lasstroom, zal er ook sprake zijn 
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van een kleinere inbranding. Een van de gevolgen is dat bij het geautomatiseerd lassen 
van dunne plaatdelen, er goed gelet moet worden op de lengte van het vrije 
draaduiteinde. B/j het programmeren van een lasrobot is het daarom zinvol om 
regelmatig de vrije uitsteeklengte te meten en/of te controleren. In [Stenke, 85] wordt 
het effect van de vrije uitsteeklengte op de inbranddiepte gemustreerd door de 
volgende tabel. 

Tabel1: Invloed van de contact afstand op de inbranddiepte (Stenke, 85] 

lengtevan 
het vrije 
draaduiteinde 

h 'f! of 
~~-~~~~~= 

........................................ " ................................................ ,. ..... " ............... ~ ............ , ...... ,' ............................... ~ ...................... ,'" " ..................... . 
Inbranddiepte e .. 5.7 mm .) . 5.2 mm i ..... c1':~3 .. ~.ITl.c.w. __ ......... . 

=~~~~~.: .. ~ .... :.~~:.:·.:T::::~:.~:.~~= .. ... ::::::::.:::.::::.:~~~:~~::: .. :.::.::::] .. ::.:::.:.::::: ... ~~~·.~:: ... : .... ::.: ...... r::~ .............. ?!.q.~ ................... . 
... ~~n!).ins .................. ~.as,.O ............................... ;?q.Y. .................... .L .................... ~.1 .. Y. .................... L .................... ~gy. .................... .. 

Plaatdikte s 10 mm .. , ................................................................................................ , ............................................. ,', ....................................................................... . 
Draadtoevoer- vlasdraa 9.5 m/min 

... §D~!~.!!~ .................... d ................................................................................................................................................................................ . 
... !:-.Cl~.~I1~I~.f3i~ ........... .'(laR .................................................................................. 3..!?.~I1:1/'!l!.n. ................................................................. . 

Bescher as 82% Ar en 18% C02 

3.4.2. Lassnelheid 

De derde parameter die van invloed is op de warmtetoevoer per lengte-eenheid, 
naast de lasspanning en draadtoevoersnelheid, is de lassnelheid. De lassnelheid is 
gedefinieerd als de snelheid van de lastoorts evenwijdig aan de te lassen naad. Een 
lagere lassnelheid zal de warmtetoevoer per lengte eenheid en daarmee de diepte van 
de inbranding vergroten. Bij een te lage lassnelheid kunnen er twee problemen 
ontstaan: er treed doorbranding op of het lasbad gaat voor de lastoorts uitlopen. In 
beide gevallen 'Ontstaan er bindingsfouten in de las. 

3.4.3. Invloed van het beschermgas 

Het beschermgas heeft op twee manieren invloed op de kwaliteit van de las: door 
de stroomsnelheid en door de samenstelling van het beschermgas. De stroomsnelheid 
van het beschermgas moet weloverwogen worden bepaald, zowel een te kleine als een 
te grote stroomsnelheid veroorzaken turbulentie. Ais gevolg van deze turbulentie wordt 
lucht in de stroom opgenomen, wat een poreuze las veroorzaakt. Bij het instellen van 
de juiste stroomsnelheid moet er rekening gehouden worden met het feit dat de 
stroomsnelheid afhankelijk is van de samenstelling van het beschermgas en de 
diameter van de uitstroommond. In het algemeen geldt dat de stroomsnelheid van CO2 
groter is dan die van argon. 

De samenstelling van het beschermgas bei'nvloedt de stabiliteit en de strakheid 
van de boog, en de vorm en kwaliteit van de las. Zo is het mogelijk om met een 
menggas een grotere spleetbreedte te overbruggen dan met zuiver CO2 [Stenke, 85, 
Bild 5]. Voorbeelden van de afhankelijkheden tussen de samenstelling van een 
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beschermgas en het te lassen materiaal zjjn weergegeven in tabel 2 (zie ook [DVS 
0908]). 

Tabe/2: Keuze van het beschermgas [Cornu, 88] 

werkstuk 
mate riaa I 

koolstof staal i + I + 96/4 + 75/25 

, I . i : ~~~;~ . 

+ 89/5/6 

~.~~~~~ =]}:1~=::J:::il:;1·~;;~E~~~:::= 
aluminium en +! + ! l + 10/90 l l ! 

. ___ ~~~:.I:_~:~_i_~~_:_~_ ....... ---~--- .. l .. -.. --~-----I .. -------.----.. -t--;-~:~:--l---.. --........ __ ..... _, ..... __ ...... _______ , ___ .. _ .... _ ........ _ ...... _ .. _ .... , .. _____ .. _ .. _ ................................. __ . 
koperen zijn + i + ! l + 10/90 l l 
legeringen : ~ 1 + 25/75 1 1 

···~·i·kk~i·~~··iii~········ ··,,~···+,,···,,·.l.·······,,·····j.··:·~0~·+"·""·············i··········"······,,··j.,,··,,········,,,,··············r··."." .... " ................ " 
_~~9~,~!:l9~~ __ . ______ .. ----~--,--L .. -------L------------L.~--~?!??-.L,---------.-.--L.-----------------L------.-..---------------L .---------------------. 
magnesium + j ~ i + 25/75 i 1 i ! 
Ie eri en .! ~ l • 25/75 l ) l ' 
+ lange boog • korte boog 

Wanneer een edelgas (bijvoorbeeld argon) als beschermgas wordt gebruikt, is de 
las afgeschermd van externe invloeden. Door de inerte structuur van argon treden er 
aileen secundaire reacties op. Dit betekent dat er aileen reacties optreden tussen de 
elementen die in de lasdraad of in het werkstukmateriaal zitten; reacties met de 
"buitenwereld" zijn uitgesloten. Deze reacties hebben weinig invloed op de laskwaliteit 
en worden veroorzaakt door insluitsels en geabsorbeerde gassen in het metaal of door 
een geringe vervluchtiging van bepaalde elementen. Dit betekent dat bij het MIG-lassen 
de samenstelling van de lasdraad sterk overeenkomt met de samenstelling van het te 
lassen materiaal. Bij de samenstelling van de lasdraad wordt rekening gehouden met 
de noodzaak om voor bepaalde elementen te compenseren als gevolg van optredende 
verbrandingsverliezen. Door het toevoegen van geschikte elementen aan de lasdraad 
is het mogelijk om de metalurgische en mechanische eigenschappen van de las te 
veranderen of de ionisatie en/of de stabiliteit van de boog te verbeteren. 

Het is anders wanneer er een actief gas (bijvoorbeeld CO~ wordt gebruikt bij het 
lassen van een standaard staal. Het actieve gas is in staat om te dissocieren en kan 
daardoor verschillende reacties met de elementen van de lasdraad of het 
werkstukmateriaal veroorzaken. Bij het MAG-lassen kunnen deze reacties leiden tot 
slechte resultaten door de oxidatie van elementen in het staal, in het bjjzonder koolstof, 
mangaan en silicium. Het effect van de reacties is afhankelijk van de samenstelling van 
het actieve beschermgas. Daarnaast leidt de vorming van CO-gas in het vloeibare 
metaal tot blaasjes en poreusheid, wat de las een slechte kwaliteit geeft. 

De reacties van het actieve beschermgas hebben niet aileen een negatieve 
invloed. Een van de zeer bruikbare eigenschappen van deze reacties is de 
omkeerbaarheid. Hierdoor is het mogelijk om, door de toevoeging van reactieve 
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elementen in de lasdraad, het evenwicht van de reacties te verschuiven . Zo heeft 
ervaring aangetoond dat, bij gebruik van een lasdraad met meer dan 0.07% C, het 
percentage koolstof in het opgebrachte materiaal lager is dan in de lasdraad. Een 
draad met minder dan 0.07% C geeft een toename. De ontkolingsreactie is echter zeer 
beperkt. In praktijk betekend dit dat een kleine toename van het koolstof percentage in 
de lasdraad voldoende is om een normaal percentage koolstof in de las te verkrijgen 
[Cornu,88]. 

Om de invloed van het actieve gas (met name CO~ te verminderen kan gebruik 
worden gemaakt van de gecombineerde desoxidatie actie van mangaan en silicium. 
Deze actie tracht het evenwicht van de zuurstof/koolstof reactie zodanig te verschuiven 
dat de oxidatie van ijzer wordt verminderd of wordt voorkomen. Daarnaast wordt de 
vorming van CO tegengegaan en wordt het koolstof percentage gehandhaafd door zij n 
reactie te beperken. In de praktjjk leidt de afwezigheid van CO in het smeltbad tot het 
ontbreken van gasholtes en poreusheid. Een stalen lasdraad, in combinatie met CO2 
als beschermgas, moet dus voldoende mangaan en silicium bevatten voor een 
complete desoxidatie. Behalve het verwijderen van de zuurstof en gassen uit het 
smeltbad, is mangaan ook van invloed op het te niet doen van de nadelige effecten van 
zwavel. 

Het is van belang dat wordt ingezien dat de eigenschappen van de lasdraad en 
het beschermgas zo met elkaar verweven zijn dat de keuze voor de lasdraad en het 
beschermgas gedaan moet worden op grond van hun combinatie en niet op grond van 
de lasdraad of het beschermgas afzonderlijk. 

3.4.4. Invloed van de dynamische en positioneringseigenschappen 

Bij lassen is de positionering van het uiteinde van de lasdraad ten opzicht van de 
lasnaad van zeer groot belang. Een verkeerde positionering leidt tot een slechte las of 
tot het doven van de boog. De invloed van de positionering kan het best worden 
bekeken met behulp van een kinematische keten. In deze keten worden de relaties 
tussen de verschillende bewegende del en vastgelegddoor rnidde1 van homogene 
transformatie matrices [Paul, 81] en de Denavit-Hartenberg conventie [Lee, 82]. In 
figuur 15 is de kinematische keten voor de FALC weergegeven. 
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Figuur 15: Kinematische keten van de FALe vo/gens de Denavit-Hartenberg conventie 

Het blijkt dat er bij de FALC sprake is van twee takken in de kinematische keten: 
de robot met zes vrijheidsgraden en de manipulatietafel met twee vrijheidsgraden. 
Daarnaast zijn er nog de transformaties van het gereedschapsnulpunt (TCP) naar het 
uiteinde van de lasdraad en van het middelpunt van de rondtafel lvia de inklemmingen 
van de pallet en het werkstuk) naar de lasnaad. Voor beide takken is het mogelijk om 
de dynamische en positioneringseigenschappen en afwijkingen te bepalen. 

De dynamische en positioneringsejgenschappen van de robot (KUKA IR 
161/15/25) zijn onder te verdelen in drie groepen: rechtlijnige bewegingen, circulaire 
bewegingen en inschakelverschijnselen [Hulst, 90]. Bij een rechtlijnige beweging blijkt 
de robot, in het ongunstigste geval, in staat om een traject van ± 900 mm binnen een 
marge van 0.8 mm af te leggen. Over het algemeen geldt een marge van 0.5 mm. Bij 
het doorlopen van een circulaire beweging blijkt de afwijking veel groter te zijn, namelijk 
1.6 mm. De grootste afwijking wordt veroorzaakt door de inschakelverschijnselen. Bij 
een hoge belasting van de robot kan deze afwijking oplopen tot 3.0 mm. Een geheel 
ander dynamische verschijnsel treed op wanneer de assen 4 en 6 in elkaars verlengde 

Uggen, er is dan sprake van de onbepaalde stand (CP4 = -CPs)' Wanneer deze stand 
doorlopen wordt kunnen er afwijkingen van 0.6 mm voorkomen. Dit probleem kan 
eenvoudig verholpen worden door as 5 zo te verdraaien dat de assen 4 en 6 niet meer 
in elkaars verlengde liggen. 
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Behalve de afwijkingen veroorzaakt door de robot, heeft ook de wikkeldiameter van 
de draadrol invloed op de positionering van de lasdraad. Doordat de afmetingen van de 
spoelen met lasdraad zijn voorgeschreven [DIN 8559], heeft de lasdraad na afrollen 
een zekere diameter, de ringdiameter r. Afhankelijk van deze ringdiameter en de vrije 
uitsteeklengte van de lasdraad {h} ontstaat er een afwijking a (fjguur 16). De waarde 
van de afwijking is het resultaat van de volgende vergelijking: 

a = r - .J r2 - h2 ................................................. (9) 

2.5 

2 

E' 1.5 

.§. 
as 1 
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o +-----~------~------~------~ 
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Figuur 16: Afwijking van de lasdraad als gevolg van het wikkelen [Stenke, 87] 

Voor de bepaling van de dynamische en positioneringseigenschappen van de 
werkstukmanipulator zijn er een drietal mogelijke foutenbronnen te herkennen. De 
eerste is de manipulator (KUKA SDTD 742). De systematische afwijking in de positie en 
de orientatie bedraagt ± 0.4 mm [Willems, 92]. Een tweede mogelijke foutenbron is de 
inklemming van de transportpallet op de rondtafel. Ais gevolg van de pneumatische 
inklemming zal de transportpallet doorbuigen. De exacte grootte van de doorbuiging is 
niet bekend maar zal altijd kleiner zijn dan 1 mm [Willems, 92]. Deze beide 
foutenbronnen zijn onafhankelijk van het werkstuk. De laatste foutenbron is echter 
afhankelijk van het werkstuk en de wijze van inklemmen. Een manier om de 
positioneringseigenschappen van de inklemming te verbeteren is weergegeven in figuur 
17. Deze inklemming is zo geconstrueerd dat de toleranties in de plaatdiktes geen 
invloed hebben op het lasproces. 
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Figuur 17: Mogelijke verbetering van een inklemming voor het werkstuk [Stenke, 85] 

Hoe groot de afwijkingen mogen worden hangt niet aileen af van de gewenste 
laskwaliteit maar hangt ook af van de mogelijkheden van het proces om deze afwijking 
te overbruggen. Om de hiervoor genoemde afwijkingen te combineren tot een globale 
afwijking wordt gebruik gemaakt van de volgende vergelijking: 

to/lasnaad - ~tO/I~raad + tolkstoorts + to/!erksfuk s to/max ..................... (10) 

In deze vergelijking is to/'asnaad de globale tolerantie van de lasnaad, tol'asdraad de 
tolerantie (afwijking) van de lasdraad, tol'astoorts de tolerantie van de lastoorts (robot), 
tolwerkstuk de toleranties van het werkstuk (onderdelen en opspanning) en to/max de 
maximaal overbrugbare afwijking [Stenke, 87]. 

Om de totale afwijking voor de FALC te kunnen bepalen is het van belang om de 
onderlinge invloeden van de afwijkingen te bekijken. Zo zal de onnauwkeurigheid van 
de transportpallets en het vooroverbuigen van de robot elkaar opheffen. De maximale 
onnauwkeurigheid van de FALC bedraagt dan nog altijd 5.8 mm jWillems, 92]. 

3.5. Problemen bij het booglassen 

Behalve de direct en indirect instelbare parameters, heeft het lasproces ook te 
maken met een aantal minder gewenste eigenschappen. Het probleem met deze 
eigenschappen is dat ze niet uit het MAG-Iasproces verwijderd kunnen worden. In het 
vervolg van deze paragraaf komen een aantal van dit soort problem en naar voren. 

3.5.1. Invloed van de contactbuis 

Een bron van ergernis die bij zowel het handmatig als het geautomatiseerd 
booglassen optreed is de contactbuis. In de contactbuis moet de lasstroom over 
gedragen worden aan de bewegende lasdraad. Het probleem dat hierbij ontstaat is dat 
de contactbuis onder invloed van de hoge lasstroom en de bewegende lasdraad, 
geleidelijk inbrandt. Hierdoor wordt het contact tussen de buis en de lasdraad slechter, 
wat leidt tot een toename van de elektrische weerstand tussen de buis en de lasdraad. 
Ais gevolg van deze toename zal de spanning over de boog verminderen en zal het 
resultaat niet overeenkomen met het stuursignaaJ. 
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V~~r de oplossing van dit probleem is er maar een mogelijkheid: het regelmatig 
vervangen van de contactbuis [Bokhorst, 90]. 

3.5.2. Invloed van de toegevoerde warmte 

Een ander probleem bij het booglassen in het algemeen, is de invloed van de 
toegevoerde warmte. Bij het handmatig lassen wordt dit probleem voor een groet deel 
bijgestuurd door de lasser zeit. Bij het geautomatiseerd lassen worden de parameters 
onder andere ingesteld naar aanleiding van de vooropening. Tijdens het lassen blijkt 
het niet mogelijk om de gewenst vooropening te realiseren. De oorzaak hiervan is de 
warmtetoevoer die zorgt voor de vervormingen van de lasnaad: de zogenaamde 
"krimpverschijnselen". 

Een probleem van deze krimpverschijnselen is dat ze in afzonderlijke vorm goed te 
analyseren zijn, echter in de praktijk is er altijd sprake van een combinatie van de 
afzonderlijke vormen. Hierdoor is het moeilijk om de praktische krimpverschijnselen te 
analyseren. Om een werkstuk op een redelijke wijze te lassen en in te spannen, waarbij 
de vervormingen minimaal zijn, is inzicht in het krimpverschijnsel vereist. 

De vervormingen die tijdens het lassen optreden zijn onder te verdelen in drie 
soorten krimp [Bokhorst, 90] [Odendaal, 89]: 

• langs- of lengtekrimp (figuur 18, richting 1); 
• dwarskrimp (figuur 18, richting 2); 
• diktekrimp (figuur 18, richting 3). 

Aile drie de richtingen zullen afzonderlijk worden bekeken om de problemen niet groter 
te maken dan ze al zijn. Zoals reeds eerder vermeldt, treden in de praktijk de 
krimpverschijnselen in meerdere richtingen tegelijkertijd op. 

Figuur 18: Krimprichtingen in een las 

De oorzaak van aile drie de soorten krimp is het gevolg van het niet egaal 
opwarmen en afkoelen van de lasnaad. Omdat het lasbad altijd omgeven is door "koud" 
werkstukmateriaal, zal er sprake zijn van temperatuurverschillen. Daarnaast wordt de 
positie van het lasbad continu verschoven met als gevolg dat gelast delen al kunnen 
arkoelen terwijl andere onderdelen nog gelast moeten worden. De 
temperatuurverdeling in het werkstuk varieert dan ook tijdens het lassen. 
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Als gevolg van de langskrimp zullen de plaatdelen krom trekken in de richting van 
de bovenzijde van de las. De oorzaak hiervoor is dat door het stollen van het smeltbad 
de las in lengterichting krimpt. Omdat aan de bovenzijde van de las meer materiaal is 
toegevoegd zal de krimp aan de bovenzijde groter zjjn dan aan de onderzjjde. 
Langskrimp treed vooral op bij het lassen van de vullaag. Er wordt dan veel warmte en 
materiaal toegevoerd. 

De dwarskrimp heeft als gevolg dat de platen dichter naar elkaar toe worden 
getrokken. Omdat de lasnaad aan de bovenzijde groter is dan aan de onderzijde zal er 
ook een hoekverdraaiing ontstaan. Het effect van de hoekverdraaiing wordt groter als 
het aantal lagen in de las toeneemt. Op het moment dat een extra laag wordt 
aangebracht smelt aileen de bovenlaag van de reeds aangebrachte lassen. De 
onderzijde van deze lassen zal dan ook niet meer krimpen en werkt daardoor als een 
scharnier. Het hoekverdraaiingseffect kan verminderd worden door de reeds 
aangebrachte lassen niet te veel te laten afkoelen. 

De gevolgen van de diktekrimp, spanningen en dikteverminderingen, kunnen in de 
praktijk meestal verwaarloosd worden. Diktekrimp is het afnemen van de dikte van de 
las door stolling. Deze krimp wordt beperkt door het koudere werkstukmateriaal wat een 
volledige afname niet toelaat waardoor er spanning in het materiaal ontstaan. 

3.5.3. Invloed van hechtlassen 

De aanwezigheid van hechtlassen in combinatie met een lasnaadsensor 
veroorzaken een probleem. De lasnaadsensor bepaalt het ingestelde vermogen van de 
lasbron naar aanleiding van de gemeten vooropening. Op de plaats van de hechtlas 
geeft de sensor een signaal af dat door de besturing wordt gei'nterpreteerd als een 
kleinere vooropening. Het gevolg is dat de besturing de lasbron instelt op een hoger 
vermogen, waardoor de hechtlas smelt. Omdat de hechtlas hoger ligt dan de onderzijde 
van de lasnaad ontstaat er een regen van spatten. Op het moment dat deze spatten 
tegen de contactbuis komen kan de lasdraad vast komen te zitten en zal de boog 
doven (figuur 19). Oe door Bokhorst voorgestelde oplossing is de hechtlassen een vorm 
te geven die door de lasnaadsensor herkend kan worden [Bokhorst, 90] of door de 
positie van de hechtlassen te verwerken in het lasprogramma. 
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Figuur 19: /nv/oed van de hecht/as op de boog [Bokhorst, 90J 
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4. Geautomatiseerd booglassen 

Bij het automatiseren van het lasproces kan worden gekozen tussen een 
regelsysteem op basis van sturing of op basis van een regeling met een 
voorwaartsekoppeling en/of een terugkoppeling. In aile gevallen is het noodzakelijk om 
een model, van het te regelen proces, te maken In dit geval een model van het 
booglasproces. Met behulp van dit model is het mogelijk om het proces te sturen of te 
regelen. 

4.1. Geautomatiseerde regelsystemen in het a~gemeen 

De geautomatiseerde regelsystemen zijn onder te verdelen in twee methoden: de 
regelsystemen op basis van een sturing en de regelsystemen op basis van een regeling 
met een koppeling. Deze koppeling kan een voorwaartse- of een terugkoppeling zijn; 
een combinatie van de twee is ook mogelijk. De keuze van het regelsysteem is 
afhankelijk van het doel van de regeling [Kok, 85]. In figuur 20 zijn de verschillende 
mogeljjkheden weergegeven. 

geschikt I gewenst 
ingangssignaal ---111 ..... __ Pro_ce_s _---11---.... uitgangssignaal 

verstoring 
meting (oorzaak) 

1---+ geregelde 
grootheid 

plan 

plan verstoring 

geregeIde 
1--..,...-+ grootheid 1....-____ ---1 

meting (gevolg) 

Figuur 20: Principes van respectievelUk: sturen, rege/en met voorwaarlsekoppeling en rege/en met 

terugkoppe/ing [Kok, 85J 

De eerste methode van de sturing wordt aangetroffen bij systemen die constant 
zijn en waarbij de storingsinvloeden verwaarloosbaar zijn. Een eenmaal vastgesteld 
ingangssignaal kan vervolgens naar behoeven worden aangepast. Een voorbeeld van 
een dergelijk systeem is het koken van een ei: 3 minuten koken is een zacht gekookt ei. 
10 minuten koken is een hard gekookt ei. 

Op het moment dat een systeem niet meer constant is of wordt verstoord door 
invloeden van buiten, dan moet het ingangssignaal worden aangepast. Dit kan 
gebeuren door een voorwaartsekoppeling, een terugkoppeling of een combinatie. Bij 
een voorwaartsekoppeling wordt de storing zeit gemeten en wordt het ingangssignaal 
hierop aangepast. Bij een terugkoppeling wordt het uitgangssignaal gemeten en 
vergeleken met het gewenste signaal. In het geval van een afwijking wordt het 

Geautomatiseerd booglassen 34 



Robotisering van het booglassen 

ingangssignaal zo aangepast dat de afwijking wordt tegengegaan. De verschillen 
tussen de beide soorten koppelingen zij n weergegeven in tabel 3. 

Tabs'3: Verschilfen tussen voorwaartsekoppeling en terugkoppeling [Kok, 85J 

Voorwaartsekoppeling ! Terugkoppeling 

• Aileen bruikbaar bij zelfregelende ~. Kan ook niet-zelfregelende 

processen ! processen stabiliseren 

• Gaat aileen gemeten verstoringen ~. Gaat aile verstoringen tegen 

tegen 1 

Is gevoelig voor variaties van de :. 

procesparameters [ , 
Be'invloedt de stabiliteit niet j • 

Is betrekkelijk ongevoelig voor 

parametervariaties 

Kan leiden tot instabiliteit 

4.2. Geautomatiseerd regelsysteem voor het booglassen 

Bij het automatisch regelen van het booglasproces kunnen beide methoden 
gebruikt worden. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een regelsysteem op basis van 
een regeling kan worden gekozen voor de afzonderlijke koppelingen of voor een 
combinatie ervan. Een voorbeeld van de voorwaartsekoppeling is de optisch 
profielsensor [Bokhorst, 90]. Met deze sensor wordt de positie en vorm van de lasnaad 
berekend enkele centimeters voor lastoorts uit. Een eventuele verstoring wordt van te 
voren weggeregeld. Een voorbeeld van een terugkoppeling is de lasbadsensor 
[Wezenbeek, 92]. Met deze sensor wordt het resultaat van de las bekeken. De 
waargenomen fouten worden omgerekend en doorgegeven aan de regeling. Een 
vereenvoudigd regelsysteem voor het booglassen met voorwaartse- en terugkoppeling 
is weergegeven in figuur 21. (Voor een meer uitgebreid overzicht van sensoren voor het 
booglassen zie [FME, 93], [Huber, 87] en [Kylstra, 90].) 
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Figuur 21: Eenvoudig rege/schema voor het geautomatiseerd boog/assen 

Om een proces betrouwbaar te kunnen regelen moet de beschrijving van het 
proces (het model) gelijk zjjn aan het proces zelf. Dit wordt bemoeilijkt door een groot 
aantal en uiteenlopende redenen. Wanneer het model een redelijke benadering is van 
het werkelijke lasproces is het mogelijk om met behulp van sensoren de verstoringen te 
meten en daarmee de afwijkingen ten opzichte van het model te corrigeren. Als ook de 
verstoringen gemodelleerd kunnen worden is het mogelijk om het lasproces te regelen 
zonder sensoren (figuur 22). 
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Figuur 22: Rege/schema voor het geautomatiseerd boog/assen waarbij de procesverstoringen gemodelleerd 
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4.3. Storing en invloeden op het geautomatiseerd booglassen 

Zoals weergegeven in de figuren 21 en 22 is het lasproces niet aileen afhankelijk 
van de instellingen van de parameters. Zo wordt het eindresultaat van de las ook 
bepaald door de mate van de procesverstoringen - die terug zijn te leiden tot 
verstoringen van de lasnaad, het lasbad en de uiteindelijke las (figuur 6) - en de 
reacties van het regelsysteem op deze verstoringen. Het kenmerk van de verstoringen 
is hun onvoorspelbare gedrag. Een extra verstoring is het gevolg van het aanbrengen 
van voorwaartse- en/of terugkoppeling. Het regelsysteem wordt bernvloed door de 
sensoren met hun eventuele meetfouten. Het kenmerk van de meetfouten is dat ze een 
normale verdeling met een zekere spreiding en gemiddelde hebben. 

4.4. Eenvoudig model van het lasproces 

Zoals in de vorige paragrafen is gebleken, is voor de regeling een model van het 
geautomatiseerde lasproces noodzakelijk. Het doel van het model is om de resultaten 
van het lasmodel zo goed mogelijk te voorspellen en op basis van die voorspellingen 
het proces aan te sturen. Om een zo realistisch mogelijk model te krijgen, kan het 
lasproces in drie delen worden onderverdeeld: het ontsteken van de boog, het volgen 
van de lasnaad en het in stand houden van de boog en het beeindigen van het 
lasproces. Kenmerkend voor deze onderverdeling is dat bij de overgang van de 
ontstekingsfase naar de in-stand-houdingsfase en bij de overgang van de in-stand
houdingsfase naar de beeindigingsfase het noodzakelijk is om een of meer instellingen 
van het lasproces te wijzigen. Zo wordt bij het ontsteken van de boog het 
lasstroomcircuit (figuur 9) kortgesloten. Dit vraagt hele andere instellingen van het 
lasproces dan voor het in stand houden van de boog. Tenslotte moet bij het beeindigen 
van het lasproces de instelling zo worden aangepast dat de boog wordt gedoofd en het 
lasbad (de krater) wordt opgevuld. In tegenstelling tot de procesverstoringen en de 
meetfouten die van buiten regelsysteem worden opgelegd, worden deze wijziging door 
het lasprogramma zelf opgelegd. 

nominale 
versloringen ----------, 

lasprogramma opdeUng 
lasprogramma 

procesversloringen 
en meelfouten 

gereaUseerde 
Iasnaad 

Figuur 23: Opdeling van het /asprogramma t.b.v. de rege/schema's van de figuren 21 en 22 
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Het doe I van het regelsysteem is niet aileen het regelen van het lasproces zelf 
maar ook het regelen van het lasproces op basis van off-line geprogrammeerd 
lasprogramma (zie paragraaf 5.1.2.). Dit betekent dat het model geschikt moet zijn om 
aan de hand van een lasprogramma het gewenste resultaat te reaJiseren. 

4.4.1. Ontsteken van de boog 

De theorie achter het ontsteken van de boog is dat het lasstroomcircuit (figuur 9) 
wordt kortgesloten waardoor er een grote stroom gaat lopen. Ais gevolg van deze 
stroom neemt de weerstand in het vrije uiteinde van de lasdraad en het werkstuk toe. 
Dit leidt dan tot een temperatuurverhoging in de lasdraad en het werkstuk. De manier 
waarop het lasstroomcircuit wordt kortgesloten is door met de lasdraad kort het 
werkstuk aan te raken. Ais gevolg van het aangebrachte spanningsverschil tussen de 
lasdraad en het werkstuk en de verhoogde temperatuur ioniseert de lucht tussen het 
uiteinde van de lasdraad en het werkstuk zich tot een geleidend plasma. Door de 
aanwezigheid van dit plasma blijft er een stroom lopen waardoor de lasdraad en het 
werkstuk smelten: het ontstaan van het smeltbad. 

In de praktijk is een voldoende grote spanning en stroom aileen niet genoeg. Zo 
kan het ontsteken van de boog pas plaatsvinden als het uiteinde van de lasdraad op de 
juiste plaats is gepositioneerd en als de afmetingen van de lasnaad binnen de 
toleranties van het lasproces vallen (formule 10). Bij het off-line programmeren van de 
FALC levert dit een groot aantal problem en op als gevolg van de 
positioneringsnauwkeurigheden van de robot, de manipulator en het werkstuk (de 
maximale onnauwkeurigheid is ± 5.8 mm [Willems, 92]). 

De toleranties op de atmetingen van het werkstuk hebben behalve op de 
positionering, ook invloed op het ontsteken van de boog zeit. Is de breedte van de 
lasnaad te groot, dan zullen door de temperatuur de randen van het werkstuk 
wegsmelten en is er voor de toegevoerde lasdraad geen houvast; er treed 
.doorbranding op. Bij een bred ere lasnaad wordt de boog niet ontstoken of op slechts 
een zijde van de lasnaad. In aile drie de gevallen is er sprake van een ongewenste 
ontsteking van de boog. 

Om een goede lasverbinding te verkrijgen moet het lasbad vanat het ontstaan 
beschermd worden tegen invloeden van buiten. Dit betekent dat het beschermgas zijn 
functie al tijdens de ontsteking moet uitvoeren. Het uitstromen van het beschermgas 
vindt eerder plaats dan het ontsteken van de boog. 

4.4.2. Volgen van de lasnaad en in stand houden van de boog 

Esn van de gevolgen van het ontsteken van de boog is dat de lastoorts zich gaat 
bewegen. De redenen hiervoor zijn het vullen van de lasnaad en het voorkomen van 
het doorbranden van de las. De problemen die hierbij ontstaan zijn onder te verdelen in 
problemen ten gevolgen van de bewegingen van de Jastoorts en problemen ten 
gevolgen van het constant houden van het lasproces. 

Aan de bewegingen van de lastoorts worden een aantal eisen gesteld. Een aantal 
van deze eisen zijn triviaal, echter bij het off-line programmeren van een lasbaan moet 
hier wei degelijk rekening mee worden gehouden. Zo moet het uiteinde van de lasdraad 
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de lasnaad volgen en moet de lastoorts op elke positie een bepaalde orientatie hebben. 
Een extra eis die aan de orientatie van de lastoorts wordt gesteld is dat de overgang 
van de ene orientatie naar de andere orientatie vloeiend dient te verlopen en dat bij de 
overgang de lassnelheid niet merkbaar verandert. 

Problemen die bij deze eisen voorkomen zijn bijvoorbeeld het werkelijke verloop 
van de lasnaad, de vorm van de lasnaad en de bereikbaarheid van de lasnaad. Het 
werkelijk verloop van de lasnaad kan anders zijn dan de naad zoals die gedefinieerd is 
in het CAD-systeem. Wanneer hier geen correctie voor plaats vindt zal de las niet van 
de gewenste kwaliteit zijn of helemaal niet gelegd worden. Hetzelfde geldt voor de vorm 
van de lasnaad die binnen toleranties geUjk moet zijn aan de uitgangsvorm. V~~r de 
bereikbaarheid van een lasnaad geldt min of meer hetzelfde. Met bereikbaarheid wordt 
hier bedoelt of de lasrobot in staat is om de lastoorts op de gewenste plaats in de 
gewenste orientatie te brengen zonder dat delen van het produkt, de opspanning of de 
omgeving dit verhinderen of beschadigd worden. Een lasnaad die niet bereikbaar is, 
kan niet gelast worden. 

Een ander probleem bij de beweging van de lastoorts is het voorkomen van het 
doorlopen van het instabiele besturingspunt van de lasrobot. Het instabiele 
besturingspunt treed op wanneer de roll as en de yaw as van de pols zich in een lijn 
bevinden (figuur 24). De besturing zal het gedeelte tussen deze assen een willekeurige 
en continu veranderlijke hoekverdraaiing opleggen. De oplossing voor dit probleem is 
eenvoudig: zorg dat de roll en yaw assen nooit in een lijn komen te liggen. Deze 
oplossing geeft echter weer problemen omdat een bepaalde orientatie niet behouden 
kan worden of een overgang tussen twee orientaties niet vloeiend kan verlopen. 
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Figuur 24: Pitch, yaw en roll assen van de KUKA (zie ook figuur 15) 

Behalve de problemen met de positionering en de bereikbaarheid, hebben de 
bewegingen van de lastoorts ook invloed op het verloop van het lasproces. Om een 
uniforme kwaliteit van de las te verkrijgen is het van belang om de belangrijkste 
instellingen de lengte van de boog, de lengte van het vrije draaduiteinde en de 
toevoersnelheid van de lasdraad - binnen grenzen constant te houden. Wanneer de 
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dynamische eigenschappen van een lascel grotere verplaatsing van de lastoorts 
veroorzaken, zal de kwaliteit van de lasnaad niet voldoen aan de gestelde eisen. Oe 
gevolgen van deze veranderingen staan beschreven in hoofdstuk 3. 

4.4.3. Beeindigen van het lasproces 

Het doyen van de boog is een gevolg van een ongewenste verstoring in het 
lasproces of een bewuste uitgevoerde actie am het proces te beeindigen. Oe 
ongewenste verstoringen zijn van zeer uit een lopende aard. Een mogelijke verstoring 
kan het gevolg zijn van een hechtlas (zie paragraaf 3.5.3.) of een te grate toename van 
de lasnaadbreedte. In deze paragraaf zal de nadruk niet op de ongewenste 
verstoringen liggen maar op de bewust uitgevoerde actie. 

Bij het bereiken van het uiteinde van de lasnaad moet de boog op een 
gecoordineerde manier worden gedoofd. Op het moment dat de boog abrupt wordt 
gedoofd (bijvoorbeeld door het uitschakelen van de lasbron), ontstaat er ter plaatse van 
het lasbad een uitholling in de lasnaad: de krater. Dit probleem kan worden opgelost 
door het zogenaamde kratervullen. Hierblj worden de lengte van de boog en de 
instellingen van de lasboog zodanig veranderd dat er een minimale warmte toevoer is. 
Wanneer dit gecombineerd wordt met een stilstaande lastoorts, zal de krater worden 
gevuld. Op het moment dat de krater gevuld is wordt het stroomcircuit onderbroken. 

Op het moment dat de boog gedoofd is, is het lasbad nag vloeibaar en dus 
gevoelig voor oxiderende reacties. Om deze reacties te voorkomen laat men het 
beschermgas nag enig tijd op het lasbad stromen. Oit wordt volgehouden totdat de 
temperatuur van het lasbad zover is gedaald dat de kans op reacties of de gevolgen 
van deze reacties gering zijn. 
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5. Programmeren van een lasrobot 

5.1. On-line versus off-line programmeren 

Op het moment dat er voor wordt gekozen om het booglasproces te automatiseren 
met behulp van een robot, zijn er twee mogelijkheden voor de manier van 
programmeren. Het programmeren kan on-line of off-line gebeuren. Afhankelijk van de 
omstandigheden waarin het geautomatiseerde systeem moet functioneren zal voor een 
van beide manieren worden gekozen. Hierbij moet worden opgemerkt dat bij de keuze 
voor off-line programmeren, het on-line programmeren vaak tot de mogelijkheden blijft 
behoren. 

5.1.1. On-line programmeren 

Met on-line programmeren wordt de wijze van programmeren bedoeld waarbij men 
het programma handmatig ingeeft in de besturingscomputer van de robot. Het ingeven 
gebeurt door, met behulp van een toetsenbord of een joystick, de robot in een 
gewenste stand te zetten. Vervolgens wordt deze stand opgeslagen in het geheugen 
van de robotbesturing. Door de opgeslagen standen in een bepaalde volgorde te 
doorlopen ontstaat er een programma. Afhankelijk van de geprogrammeerde functie zal 
het uiteinde van de lasdraad tijdens de overgang van de ene naar de andere stand een 
rechtlijnige of cirkelvormige baan doorlopen. Een belangrijk gevolg van deze manier 
van programmeren is dat tijdens het programmeren de robot niet gebruikt kan worden 
voor andere werkzaamheden. 

Tijdens het programmeren worden er door de programmeur', bewust of onbewust, 
een aantal controles uitgevoerd. Een voorbeeld van een onbewuste controle is de 
controle op de bereikbaarheid. Een positie die niet bereikbaar is kan immers niet 
worden ingegeven. Omdat de programmeur de positie van de lastoorts relatief ten 
opzichte van de lasnaad bepaalt, controleert hij automatisch of de lastoorts op de juiste 
plaats boven de lasnaad is gepositioneerd. Na afloop van het programmeren test de 
programmeur of het programma datgene doet wat het moet doen. Voldoet het 
programma aan de eisen dan kan het worden opgeslagen (voor eventueel toekomstig 
gebruik). Voldoet het programma niet aan de eisen dan zal de programmeur het 
programma aanpassen. (Zie het stroomdiagram in figuur 25.) 

Op dit moment beschikt de programmeur slechts over een programma dat aileen 
de baan beschrijft. Om het programma geschikt te maken voor het lassen moeten er 
aan het programma een aantal regels worden toegevoegd die de besturing van de 
lasapparatuur regelen. De waarden van de parameters in deze regels worden bepaald 
naar aanleiding van tabellen en op basis van ervaringen van de programmeur en/of 
vakman (zie bijvoorbeeld [Corts, 90, bijlage 1]). Omdat de grootte van een aantal 
afmetingen niet precies bekend zijn (bijvoorbeeld de lengte van de boog) , is er een 
kleine kans dat de instellingen de eerste keer goed zijn. Door de verandering van een 

, Bij het on-line programmeren kan de operator ook de programmeur zijn. 
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of meer parameters worden de instellingen zo gewijzigd dat er een acceptabele 
kwaliteit van de lasnaad ontstaat (de zogenaamde trial-and-errormethode). 

5.1.2. Off-line programmeren 

In tegenstelling tot het on-line programmeren kan bij het off-line programmeren de 
lasrobot gewoon zijn werk verrichten. De werkwijze bij het off-line programmeren van 
een lasrobot is weer te geven in een stroomdiagram zoals rechts in figuur 25. De eerste 
stap die wordt gemaakt is het bepalen van de lasbanen. Dit gebeurt meestal met het 
CAD-systeem waarin ook het lasprodukt is ontworpen. De volgende stap is het opdelen 
van de lasbanen naar rechten en cirkelbogen. Vervolgens wordt het werkstuk in het 
werkgebied van de lasrobot geplaatst om de lasbanen te kunnen programmeren. Het 
vastleggen van de lasbanen in de ruimte aileen is niet voldoende. De volgorde en de 
richting van de lasbanen die de robot moet volgen, en de orientatie van de lastoorts zijn 
ook essentieel voor een werkend lasprogramma. Om te controleren of er geen 
problemen optreden tijdens het aflopen van het programma, wordt het programma op 
een computer gesimuleerd. Verloopt de simulatie zoals gewenst, dan wordt het 
programma opgeslagen zodat het bij de robot opgeroepen kan worden als het daar 
nodig is. Verloopt het programma niet naar wens dan wordt het werkstuk verplaatst in 
de werkruimte en worden de lasbanen opnieuw berekend. Het nieuwe programma 
wordt wederom gesimuleerd waarna het wordt opgeslagen of veranderd. 
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Figuur 25: Stroomdiagrammen voor her on-line (links) en off-line programmer en (rechts) [Seiler, 89J 

(exe/usief /asparameter instellingen) 

Anders daR bij het on-line programmeren leidt een geslaagde simutatie niet direct 
tot een kwalitatief acceptabele lasnaad. Men moet zich de vraag blijven stellen of de 
geprogrammeerde (en gesimuleerde) positie overeenkomt met de gerealiseerde positie. 
Mogelijke oorzaken voor deze afwijking zijn onder andere de dynamische en 
positioneringseigenschappen van de robot en de eventuele manipulator. Zie ook 
paragraaf 3.4.4. 

Na de bepaling van de af te leggen banen moeten, net als bij het on-line 
programmeren, de instellingen voor de lasapparatuur worden bepaald. In het geval van 
off-line programmeren ligt het voor de hand om de instellingen te laten berekenen en/of 
te bepalen door een kennissysteem. Het kennissysteem bevat de benodigde informatie 
en kennis om deze instellingen te berekenen en/of te bepalen naar aanleiding van de 
afmetingen van de lasnaad en de afmetingen in het lasproces (bijvoorbeeld de lengte 
van de boog). 

Het off-line programmeren kent een aantal voordelen. Een daarvan is de afname 
van de stilstandtijd ten gunste van de bewerkingstijd. Een ander voordeel is de wijze 
van programmeren. Bij het off-line programmeren wordt het lasprogramma geschreven 
met behulp van een tekstverwerker waarna het wordt gecompileerd om het begrijpelijk 
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te maken voor de robotbesturing. In tabel 4 is een overzicht gegeven van de 
kenmerken van het off-line programmeren. 

Tabel4: Kenmerken van het off-line programmeren [Seiler, 89] 

• Mogelijkheid om te programmeren tijdens de lopende produktie 

• Reductie van de stilstandtijd met 30 tot 70% 

• Eenvoudiger programmeren met behulp van tekstverwerker 

• Mogelijkheid tot het aanbrengen van uitleg in het programma (programma documentatie) 

• Programma opslag door het teruglezen in de off-line computer 

• Geschikt voor opleidingsdoeleinden 

• Afleiden van de bewegingsbanen op basis van de werkstukgeometrie 

• Rekenkundige controle van aile robotposities 

• Numerieke botsingscontrole 

• Mogelijkheid tot het gebruiken van het weergave gemak van een CAD-systeem 

• Uitbreidingsrnogelijkheden tot het automatische genereren van werkende lasprogramma's 

• Minimalisering van de stilstandtijd 

• Gegevensoverdracht vanaf ontwikkeling tot aan de produktie 

• I n de praktijk de enige manier voor het programmeren van complexe contouren 

5.1.3. Voor- en nadelen van de manieren van programmeren 

Zowel het on-line als het off-line programmeren heeft een aantal voor- en nadelen. 
In deze paragraaf worden deze van beide bekeken en vergeleken. 

Een voordeel van het on-line programmeren is dat er geen behoefte is aan 
sensoren tijdens het lassen. Dit komt doordat de programmeur de lastoorts op de juiste 
wijze boven de lasnaad positioneert en omdat de herhalingsnauwkeurigheid van de 
robot factoren groter is dan de positioneringsnauwkeurigheid. Dit heeft tot gevolg dat de 
bepalingen van de lasparameters minder optimaal worden. Omdat de lastoorts op het 
oog wordt gepositioneerd, worden de lasparameters .geschat op basis van tabellen en 
ervaring. Door het uitvoeren van een aantal testlassen worden die instellingen 
gevonden waarbij de las voldoet aan de specificaties. In beide gevallen wordt het 
waarnemingsvermogen van de programmeur gebruikt als "sensor". 

Zoals reeds eerder vermeldt, heeft het on-line programmeren als nadeel dat de 
robot tijdens het programmeren stil staat, de zogenaamde stilstandtijd. De oorzaak van 
dit probleem is duidelijk: de baanpunten worden afgeleid uit de door de programmeur 
ingestelde standen van de robot. 

Voor beide nadelen van het on-line programmeren zijn oplossingen gevonden bij 
het off-line programmeren. 20 werkt bij het off-line programmeren de robot gewoon 
door terwijl elders het programma wordt geschreven. Omdat aile afmetingen 
(theoretisch) bekend zijn is het mogelijk om met behulp van een kennissysteem de 
optimale instellingen van de lasparameters te bepalen. Ais gevolg van de dynamische 
en positioneringseigenschappen ontstaat er een nieuw probleem, namelijk de afwijking 
tussen de geprogrammeerde positie en de werkelijke positie is te groot om de 
instellingen betrouwbaar te bepalen. Dit probleem kan worden opgelost door gebruik te 
maken van sensoren, door de robot te corrigeren voor zijn dynamisch gedrag of door 
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de robot te corrigeren voor zjjn afwijkingen (zie paragraaf 5.6.). Het nadeel van deze 
oplossingen is dat ze het regelen van het lasproces weer complexer maken. 

Twee andere voordelen van het off-line programmeren zijn de eenvoudigere 
manier van programmeren en de mogelijkheid om complexe contouren te 
programmeren. Bij het off-line programmeren is het mogelijk om met behulp van een 
eenvoudige tekstverwerker leesbare programmacode te schrijven. Ais deze code 
gereed is, wordt zij gecompileerd zodat zij leesbaar wordt voor de robotbesturing. Een 
andere mogelijkheid is om een programma te genereren vanuit een CAD-systeem. In 
een CAD-systeem worden de (complexe) lasbanen getekend en worden vervolgens 
vertaald naar ongecompileerde programmacode voor verdere bewerking of naar 
besturingscode voor direct gebruik. 

Geconcludeerd kan worden dat het grootste probleem bij het off-line 
programmeren ligt bij de positioneringsnauwkeurigheid van de lasrobot. Kan deze 
nauwkeurigheid worden verbeterd tot een - voor het booglassen - aanvaardbare 
waarde dan is er een mogelijkheid om te lassen zonder sensoren. Dit in tegenstelling 
tot het on-line programmeren waarbij geen sensoren nodig zijn. De reden voor de 
afwezigheid is het gevolg van een voldoende grote herhalingsnauwkeurigheid van de 
lasrobot. 

Het grootste probleem bij het on-line programmeren is de onbekendheid van 
bepaalde lasparameters, zoals de lengte van de boog en de orientatie van de lastoorts 
ten opzichte van het werkstuk. Mede hierdoor is het effectieve gebruik van de lasrobot 
een stuk lager dan bij het off-line programmeren. 

Om het lasproces te vereenvoudigen kunnen er een aantal acties worden 
ondernomen. Een actie die bij het on-line programmeren kan worden genomen is de 
lasprodukten te verdelen in zogenaamde produktfamilies: een groep produkten die 
uiterlijk vee I op elkaar lijken (zie paragraaf 5.2. en [Lof, 93]). Een actie die bij het off-line 
programmeren kan worden ondernomen is de opdeling van het lasproces in drie delen: 
het ontsteken van de boog, het volgen van de lasnaad en in stand houden van de 
boog, en het beeindigen van het lasproces {zie paragraaf 4.4.}. 

5.2. Produktfamilies 

De definitie van een produktfamilie is: 

Een produktfamilie bestaat uit een groep produkten waarvan de wijzen van 
vervaardigen in grote lijnen met elkaar overeenkomen. De functies die deze produkten 
uitvoeren hoeven niet dezelfde'te zijn. Produkten die dezelfde functie hebben maar een 
andere wijze van vervaardigen bezitten, behoren niet tot dezelfde produktfamilie. 

Een produktfamilie bestaat uit een basisontwerp en een aantal varianten op het 
basisontwerp. De varianten ontstaan door de afmetingen en/of de orientatie van de 
onderdelen te wijzigen. Het toevoegen van extra onderdelen of het verwijderen van 
onderdelen is eveneens een mogelijkheid voor het creeren van varianten. Voor aile 
wijzigingen geldt dat ze begrensd zijn. Een te grote verandering leidt tot een andere 
uitvoeringsvorm waardoor het veranderde produkt tot een andere produktfamilie gaat 
behoren. 
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Om produktfamilies op te spannen en te transporteren zijn er draagblokken 
ontwikkeld. De functie van deze draagblokken is de verschillende onderdelen van een 
produktfamilie tjjdens het transport en het lassen, in de juiste positie vast te klemmen. 
Juist door het toepassen van produktfamilies blijft het aantal typen draagblokken 
beperkt. De reden hiervoor is dat een produktfamilie op maar een type draagblok kan 
worden opgespannen, terwijl een type draagblok meerdere produktfamilies kan 
inklemmen. Dit betekent dat het draagblok ook een van de begrenzingen van de 
produktfamilie is. 

Het samenstellen van een produktfamilie kan het best gebeuren op basis van een 
aantal standaard vormen. Deze standaard vormen kunnen worden vergeleken met de 
standaard vormen (features) zoals die bekend zijn bij het frezen [Delbressine, 891. De 
standaard lasvormen bestaan uit twee soorten vormen: hoofdvormen en naadvormen 
(zie tabel 5). Een combinatie van een hoofdvorm en een naadvorm legt het soort las 
vast. Om de standaard vorm volledig vast te leggen moet ook de geometrische vorm 
(recht of gebogen) van de lasnaad bekend zijn. Het basisontwerp van een 
produktfamilie bestaat uit een combinatie van standaard lasvormen die in een bepaalde 
volgorde doorlopen worden. 

Tabe/5: Hoofd- en naadvormen {FME, 93} 

Hoofdvorm 1 Naadvorrn 

1. plaat - plaat j 1. 1·las 

2. plaat - pijp 1 2. I - las geen vooropening 

3. plaat - profiel i 3. V-las 

4. plaat - vormdeel i 4. X-las 

5. pijp - pijp ! 5. K·las 

6. pijp· profiel j6. Overlap - las 

7. pijp - vormdeel : 7. hoeklas 

8. profiel - profiel 1 8. buitenhoek - las 

9. profiel • vormdeel : , 
10. vormdeel - vormdeel 

Het gebruik van produktfamilies is het meest zinvol bij het on-line programmeren 
van een lasrobot. Bij het off-line programmeren heeft men waarschijnlijk genoeg aan de 
standaard lasvormen en is het niet nodig om de standaard vormen te combineren tot 
een produktfamilie. Om de juistheid van deze stelling te achterhalen is een onderzoek 
naar de bruikbaarheid van standaard lasvormen nodig. 

5.3. Kennissysteem als programmeergereedschap 

Om het instellen van de laspararneters te vereenvoudigen kan er gebruik worden 
gemaakt van kennissystemen. Kennissystemen zijn computersystemen die in staat zijn 
om uit een kennisbestand gegevens te halen. Deze gegevens worden op een zodanige 
wijze verwerkt en gecombineerd dat er een bruikbaar resultaat ontstaat [Jackson, 90]. 
Daarnaast hebben dit soort systemen de mogelijkheid om uitleg te geven over de wijze 
waarop de keuze tot stand is gekomen. Een bezwaar van kennissystemen is dat ze niet 
algemeen toepasbaar zjjn. Elke werkomgeving heeft zijn eigen kennis die men vaak 
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niet wil delen met de "buitenwereld". Oit betekent dat voor bijna elke toepassing er een 
nieuw kennissysteem ontwikkeld moet worden. 

Bij de ontwikkeling van een kennissysteem kan men kiezen tussen twee methoden. 
Oe eerste methode is om een bestaand kennissysteem te kiezen dat een 
kennisrepresentatie en een oplosmethode (heuristiek, zie [Jackson, 90, deel III en IV]) 
heeft dat in grote lijnen overeenkomt met de gewenste representatie en oplosmethode. 
Het voordeel van deze methode is de relatief hoge snelheid waarmee het 
kennissysteem gerealiseerd kan worden. Nadelen zijn de eisen die worden gesteld aan 
de kennisrepresentatie, kennisregels en oplosmethode. Een voorbeeld van een 
kennissysteem waarbij de oplosmethode gegeven is en de kennisregels ingevoerd 
moeten worden is EMYCIN. 

De andere mogelijkheid is om de kennisrepresentatie en de oplosmethode zelf te 
definieren met behulp van een geschikte programmeertaal. Het voordeel van deze 
methode is dat het kennissysteem in zijn geheel geschikt is voor het betreffende 
probleem. Het nadeel is de hoeveelheid programmeerwerk die noodzakelijk is om de 
oplosmethode en kennisrepresentatie te realiseren. Oaarnaast moeten uiteraard de 
benodigde kennisregels worden opgesteld en gei'mplementeerd. 

Ooordat het lasproces een van de oudste en belangrijkste bewerkingsmethoden is 
om metaJen met elkaar te verbinden, is er een technologie ontstaan met meer dan 
zestig verschillende soorten processen. Oit heeft geleid tot gecompliceerde en slecht 
gestructureerde proceskeuzes waarbij ervaring en afwegingen tussen de verschillende 
factoren een belangrijke rol is gaan spelen. Oit maakt het lasproces uitermate geschikt 
voor de toepassing van kennissystemen. Voorbeelden van kennissystemen die in de 
lastechnologie worden toegepast zijn: 

• de keuze van elektrodes op basis van de chemische eigenschappen [Jones, 86], 
• de specificatie van een lasprocedure [Taylor, 86] en 
• de selectie van een booglasproces [Oorn, 88]2. 

Het kenmerk van de meeste kennissystemen is dat ze maar een oplossing adviseren 
voor een bepaald probleem. Oit betekent niet dat er maar een oplossing is, maar dat de 
geadviseerde oplossing - vol gens de gedefinieerde oplosmethode - de beste is. 

5.4. Kennissysteem voor het bepalen van de parameterinstellingen bij het 
booglassen 

Het ontwikkelen van een kennissysteem voor het bepalen van de parameter
instellingen bij het booglassen is afhankelijk van de gekozen manier van 
programmeren. De mogelijk manieren zijn: 

• on-line programmeren met behulp van produktfamilies 
• off-line programmeren met behulp van produktfamilies 
• off-line programmeren met behulp van standaard lasvormen 

2Dit kennissysteem wordt, als voorbeeld, in bijlage 2 beschreven. 
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5.4.1. On-line programmeren met behulp van produktfamilies 

Een kennissysteem voor het on~line programmeren met behulp van produktfamilies 
bestaat uit twee delen: een controle op het overschrijden van de grenzen van de 
produktfamilie en het geven van suggesties voor de parameter instellingen (per lasnaad 
en orientatie een suggestie). De controle op een eventuele overschrjjding van de 
familiegrenzen is vrij eenvoudig omdat deze grenzen van een familie bekend zijn. 
Voorwaarde is wei dat deze grenzen in het kennissysteem zijn ingevoerd. 

Het hart van dit type kennissysteem is het doen van suggesties voor de instellingen 
van de lasparameters. Afhankelijk van de afwijkingen van het produkt ten opzichte van 
het basisontwerp zUllen er een of meerdere instellingen veranderen. 

Het probleem dat zich hier voor doet is het bepalen van de afwjjkingen. De 
afwijkingen van het produkt zijn met behulp van een CAD-systeem eenvoudig te 
bepalen. De vraag is echter of deze afwijkingen overeenkomen met de veranderingen 
van de posities. Bij het on-line programmeren zal de verandering van de positie 
handmatig worden ingebracht door de lasrobot in de nieuwe stand te plaatsen. De 
nauwkeurigheid van deze verandering is sterk afhankelijk van de operator. Het bepalen 
van de optimale lasparameters geeft dan ook grote problemen. 

5.4.2. Off-line programmeren met behulp van produktfamilies 

Het off-line programmeren met behulp van produktfamilies is in grote lijnen 
vergelijkbaar met het on-line programmeren met behulp van produktfamilies. Het 
verschil met het on-line programmeren is de wijze van positioneren. Zoals beschreven 
in paragraaf 5.1. is het grootste probleem bij het off-line programmeren het bepalen van 
de gerealiseerde posities van de lasrobot. De betrouwbaarheid van een kennissysteem 
voor het bepalen van de parameterinstellingen is in dit geval dan ook voor het grootste 
gedeelte afhankelijk van de afwijkingen die de robot introduceert. Andere afwijkingen 
die een negatieve bijdrage leveren aan de betrouwbaarheid van het kennissysteem zijn 
de fouten in het produkt. 

5.4.3. Off-line programmeren met behulp van standaard lasvormen 

Bij het off-line programmeren met behulp van standaard lasvormen zijn er geen 
randvoorwaarden ten aanzien van eventuele vormen. Het kennissysteem hoeft in dit 
geval aileen de instellingen van de parameters te berekenen op basis van een aantal 
gegeven lasnaden en een programma te genereren dat deze naden voigt. Dit betekent 
dat de verschillende waarden van het lasproces theoretisch bekend zijn. Op basis van 
deze gegevens is het mogelijk om een kennissysteem te ontwikkelen dat met een 
voldoende grote betrouwbaarheid de optimale instellingen bepaalt. 

Om een goede betrouwbaarheid van het kennissysteem te kunnen garanderen zijn 
de hoeveelheid, de waarde en de vorm (representatie) van de kennis belangrijk. Wordt 
bij de ontwikkeling voor een verkeerde kennisrepresentatie gekozen, dan is er een kans 
dat de voorgestelde instellingen niet het gewenste resultaat opleveren. Een mogelijke 
kennisrepresentatie van de proceskenmerken is weergegeven in tabel 6. Wanneer de 
beschikbare kennis goed is weergegeven, is het mogelijk om de instellingen van de 
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lasparameters te bepalen aan de hand van de kenmerken van het lasproces en de 
ruimtelijke positie en orientatie van de lastoorts. 

Tabel6: Produkt- en produktiekenmerken (FME, 93] 

Hoofdvorm ~Naadvorm ~ Dikte ; Materlaal ~ Proces !Omgevlng 
! 

1. plaat - plaat ~ 1. I -las 11. 1 - 3 mm laag ~ 1. MIG/MAG! 1. vrij toegankelijk 

2. plaat - pijp 
1
2

. 
I -las geen 

12 
>3mm, 

1
1
. 

gelegeerd ~ 2. TIG !2. ruimte beperkt 

3. plaat - profiel vooropening 1e laag of ~ 2. RVS ~ 3. plasma 

4. plaat - vormd. 13. V -las grondlaag j 

I' 
OP 

5. pijp - pijp 14 . X -las 
1
3

. 
>3mm 

i

6 AI en 

6. piip - profiel 15. K-Ias vullaag andere 

7. pijp - vormdeel ~ 6. Overlap - las 
1
4

. 
>3mm non ferro 

8. profiel - profiel :7. hoeklas sluitlaag 

9. profiel - vormd. i 8. buitenhoek - las I 
10. vormd. - vormd. ~ 

Behalve voor een kennissysteem ten behoeve van het off-line programmeren met 
behulp van standaard vormen, kan het kennissysteem ook als basis worden gebruikt bij 
de twee andere programmeermogelijkheden. De standaard vormen zijn immers de 
vormen waaruit het basisontwerp van een produktfamilie is opgebouwd. 

Zoals uit de beschrijving van de twee voorgaande programmeerwijzen bleek, vormt 
de positioneringsnauwkeurigheid van de robot ook hier een probleem. Om de 
instellingen van de lasparameters te bepalen moet het kennissysteem de grootte van 
bijvoorbeeld de lengte tussen het uiteinde van de lasdraad en de lasnaad weten. Off
line kan deze lengte aileen theoretisch worden bepaald door de betreffende lel1gte met 
behulp van een CAD-systeem uit te rekenen. Ais gevolg van de dynamische en 
positioneringseigenschappen van de robot is deze lengte in de praktijk anders, 
waardoor de instellingen een andere waarden moeten hebben. 

5.5. Eisen voor een bruikbaar kennissysteem 

Om een bruikbaar kennissysteem te realiseren dat betrouwbare waarden voor de 
instellingen van de lasparameters geeft, moet het kennissysteem zelf en de omgeving 
waarin het systeem werkt aan een aantal eisen voldoen. 

5.5.1. Eisen aan het kennissysteem 

Het onderdeel van het kennissysteem dat voor het grootste gedeelte het resultaat 
bepaalt is de oplosmethode. Met behulp van de oplosmethode wordt de "ideale" 
oplossing gevonden. Er zijn situaties mogelijk waarbij er een oplossing wordt gevonden 
die niet geJijk is aan de globale oplossing. Oit probleem is het meest duidelijk bij de 
zogenaamde "hill-climbing" functies [Jackson, 90]. Afhankelijk van het zoekpatroon 
(bepaald door het uitgangspunt en de randvoorwaarden) wordt de globale oplossing of 
een lokale oplossing gevonden (figuur 26; via de rechter zijde wordt de top bereikt, via 
de linker een lokale top). 
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r 
Figuur 26: Gevofgen voor de oplossing als gevo/g van het uitgangspunt en de randvoorwaarden 

Een tweede eis die aan een kennissysteem wordt gesteld is de aanwezigheid van 
een analyse gereedschap. Met behulp van dit gereedschap kan de gebruiker nagaan 
hoe het kennissysteem tot het gegeven resultaat is gekomen. Wanneer er bijvoorbeeld 
sprake is van een onverwacht resultaat kan de programmeur controleren of het 
systeem wei de juiste keuzen en aannames heeft gedaan. Ook kunnen de gevolgen 
van een verandering van het zoekpatroon ermee bekeken worden. 

5.5.2. Eisen aan de omgeving 

Naast de eisen aan het kennissysteem worden er ook eisen gesteld aan de 
omgeving waarin het kennissysteem gaat functioneren. Een van de eisen is dat de 
waarde zoals die in het kennissysteem worden ingegeven overeenkomen met de 
gerealiseerde waarden. Dit betekent in de praktijk, dat de geprogrammeerde positie en 
orientatie van de lasnaden en die van de lastoorts binnen een marge overeenkomen 
met de positie en orientatie zoals de betreffende delen die in werkelijkheid innemen. De 
grootte van de marge wordt bepaald door de maximaal toelaatbare afwijkingen voor het 
betreffende lasproces (tolmcvd' 

De belangrijkste eis die aan de omgeving wordt gesteld is dat de juiste gegevens in 
het kennissysteem aanwezig zijn om het systeem naar behoren te laten functioneren. 
Op het moment dat onvoldoende of onjuiste gegevens in het kennisbestand aanwezig 
zijn, is hetkennissysteem niet in staat om de j.uiste beslissingen te nemel1. Macht 
tijdens het uitvoeren van de lasbewerking blijken dat de instellingen niet goed zijn, 
wordt met behulp van het analyse gereedschap de fout opgespoord en verbeterd. Het 
kennisbestand is in eerste instantie niet een statisch maar een dynamisch gegeven. 
Door de continue verbetering worden de resultaten een steeds betere benadering voor 
de optimale parameter instellingen. Hierin schuilt wei het gevaar dat aan het doel van 
het kennissysteem voorbij wordt gegaan: het genereren van acceptabele parameter 
instellingen voor het gerobotiseerd booglassen. 

5.6. Mogelijke verbeteringen van de positioneringseigenschappen 

Om de positioneringseigenschappen van de lasrobot te verbeteren zijn er een 
aantal mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is het toepassen van sensoren. Er zijn 
sensoren voor het waarnemen van verstoringen en sensoren voor het waarnemen van 
het eindresultaat. Afhankelijk van het gewenste doel kunnen er een of meerdere 
sensortypen geschikt zijn. V~~r het bepalen van de meest geschikte sensor is een 
onderzoek vereist. 
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Een andere mogelijkheid is het bepalen van het dynamisch gedrag van de robot. 
Het bepalen van het dynamisch gedrag van de robot als geheel is ondoenlijk. Een 
mogelijkheid om het dynamische gedrag te bepalen is door de werkruimte van de roboP 
op te del en in een aantal subruimten. Door het dynamisch gedrag per subruimte te 
bepalen is het misschien mogelijk om de positionering van de lasrobot te verbeteren. 
Deze verbetering vindt plaats door de positie te corrigeren voor het dynamisch gedrag. 

Een derde mogelijkheid is het ijken van de lasrobot per subruimte. Door het ijken 
van de robot is de gemiddelde afwijking per subruimte bekend. Met behulp van deze 
afwijking worden de posities in de subruimte gecorrigeerd. Merk op dat de verdelingen 
van de subruimten bij het bepalen van het dynamisch gedrag en het bepalen van de 
gemiddelde afwijking niet gelijk hoeven te zijn. 

SVoor de afmeting en de vorm van de werkruimte van de KUKA robot zie [Willems. 92, Appendix 6] 
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6. Koppeling tussen ontwerpsystemen en las robots 

Om de doorlooptijden te verkleinen en de betrouwbaarheid van de eindprodukten 
te vergroten worden steeds meer (geautomatiseerde) produktiemachines via een 
koppeling verbonden met een ontwerpsysteem. In het eerste deel van dit hoofdstuk 
wordt de koppeling tussen het UniGraphics II CAD-systeem en de FALC beschreven. In 
het tweede deel voigt dan een beschrijving van een mogelijke toekomstige koppeling 
tussen een intelligent ontwerpsysteem en een lascel. 

6.1. Huidige koppeling tussen UniGraphics II en FALC 

De huidige koppeling tussen het UniGraphics II (UGII) CAD-systeem van de 
vakgroep WPA en de Flexibele Assemblage- en LasCel (FALC) gebeurt via een aantal 
tussenstappen. In het UGII CAD-systeem wordt een compleet model gemaakt van het 
produkt. De plaatsen waar een lasverbinding moet komen worden gemarkeerd door 
middel van lijnen, de zogenaamde laslijnen. Elke laslijn geeft aileen de af te leggen 
contour van het uiteinde van de lasdraad weer en niet de orientatie van de lastoorts. 
Voor het aanbrengen van de orientatie wordt het 3D-model (inclusief de "Iaslijnen") 
opgeslagen en geconverteerd naar een bestand dat leesbaar is voor het programma 
ROBOTICS. De reden om de lasbanen in het UGII CAD-systeem te definieren en niet in 
ROBOTICS is dat het definieren van de laslijnen veel eenvoudiger is in UGII. Het 
nadeel van deze werkwijze is dat bij een wijziging van de lasbanen in het CAD-model, 
het ROBOTICS programma niet automatisch gewijzigd wordt. 

Om aan de laslijnen een orientatie van de lastoorts toe te kennen wordt er gebruik 
gemaakt van het programma ROBOTICS. In dit programma is een model van de FALC 
opgenomen waarin het produkt "opgespannen" kan worden. Omdat bij het inlezen van 
de produkt gegevens ook de laslijnen ingelezen worden, is de af te leggen weg van het 
uiteinde van de lasdraad bekend. Met behulp van ROBOTICS worden vervolgens de 
orientaties van de lastoorts gekoppeld aan posities op de laslijnen. Op het moment dat 
de orientaties zijn aangebracht kan ROBOTICS de gewenste bewegingen van de robot 
berekenen en nadien simuleren. Op het moment dat de bewegingen aan de wensen 
voldoen, worden de bewegingen vertaald naar een programma dat leesbaar en 
begrijpelijk is voor de robotbesturing. Het nadeel is dat in dit programma aileen de 
baanbeschrijvingen (de af te leggen contour en de orientatie van de lastoorts) staan. 
De commando's voor het instellen van de parameters voor het aan de robot gekoppelde 
lassysteem, staan er niet in. Op de plaatsen waar deze commando's moeten komen te 
staan, staan commentaar regels die dit duidelijk maken. Het vervangen van de 
commentaar regels door de commando's die de parameters op juiste manier instellen, 
vinden met de hand plaats in de nabijheid van de FALC. 

Het instellen van de lasparameters voor de FALC gebeurt op basis van een 
tabellenboek en de reeds opgedane ervaring. Om de juiste instellingen voor een nieuw 
produkt te bepalen wordt de zogenaamde trial-and-error methode toegepast. Het 
gebruik van deze methode is een klein probleem wanneer men te maken heeft met de 
produktie van grote aantallen dezelfde produkten. Heeft men echter te maken met de 
produktie van enkelstuks of met produkten met een korte levertijd, dan is het wenselijk 
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om de lassen in een keer goed te leggen. Het gebruik van de tria/-and-error methode 
wordt dan een financieel en tijdsverspillend probleem. 

Het off-line berekenen en simuleren van een programma voor de FALC met behulp 
van de ROBOTICS software levert een aantal problemen op. Een daarvan is het gevolg 
van de afwjjking tussen de geprogrammeerde positie van de robot (in ROBOTICS) en 
de gerealiseerde positie (in de FALC). Dit is een lastig probleem, maar het is op te 
lossen door bijvoorbeeld gebruik te maken van sensoren. 

Een ander probleem bij het gebruik van ROBOTICS zijn de acht vrijheidsgraden 
van de FALC. Het blijkt dat ROBOTICS niet in staat is om twee ketens van 
vrijheidsgraden aan te sturen (de robot en de manipulator). Wanneer de twee ketens tot 
een keten worden gecombineerd waarbij de palletinklemming de "vaste" wereld wordt, 
is het waarschijnlijk mogelijk om de FALC te simuleren (figuur 27). Het probleem 
ontstaat echter bij het terugtransformeren van de bewegingen van de manipulator. V~~r 
een uitvoerigere beschrijving van dit probleem zie [Willems, 92]. 
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Figuur 27: Aangepaste kinematische keten voor ROBOTICS (pa/letink/emming is de vaste were/d) 

6.2. Toekomstige koppeling tussen een ontwerpsysteem en een lascel 

Bii de ontwikkeling van nieuwe produkten die hoogst waarschijnlijk zullen bestaan 
uit enkelstuks of kleine series met korte doorlooptijden, zal men gebruik gaan maken 
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van ge'integreerde ontwerpsystemen. Het doel van deze ontwerpsystemen is om in een 
vroeg stadium (de ontwerpfase) te controleren of het ontwerp realiseerbaar is. De reden 
om zo vroeg in het ontwerp de maakbaarheid te controleren is dat in deze fase de 
doorlooptijd en de kostprijs van het produkt voor meer dan 50% worden bepaald. 

Ontwerp Proces planning Produklie Inkoop Administratie 

-a-- Vastgelegde kosten ----- Gemaakte kosten 

Figuur 28: Vastgelegde kosten versus de gemaakte kosten onderverdeeld naar afdeling 

Wanneer deze ontwikkeling wordt doorgevoerd bij het ontwerpen van lasprodukten 
kan er een systeem ontstaan dat tijdens het ontwerpen controleert of er een geschikt 
lasproces beschikbaar is. Met het beschikbaar zijn van een lasproces wordt bedoelt dat 
het proces een lasverbinding kan realiseren dat voldoet aan de gestelde eisen, en dat 
de kennis en de apparatuur voor het betreffende proces in het bedrijf aanwezig zijn. 
Naast {jecontrole op het tasproces, kan het systeem ook worden 'Uitgebreid met een 
controle op de maakbaarheid van de onderdelen (bijvoorbeeld de stans-, frees- en 
buigbewerkingen). 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

Bij het automatiseren van het booglasproces ontstaan er een aantal problemen 
waar men bjj het handmatig booglassen zelden of nooit last van heeft. De oorzaken van 
deze problemen zijn meestal terug te leiden tot het besturingssysteem. Het 
'besturingssysteem' bij het handmatig lassen (de lasser zeit) is in staat om op basis van 
een beperkt aantal gegevens het proces zo te regelen dat de las voldoet aan de 
gestelde specificaties. Het besturingssysteem van het geautomatiseerde systeem is 
noodgedwongen minder complex (vergelijk de figuren 2 en 3). Bij een gelijkwaardige 
complexiteit is de verwerkingssnelheid van het besturingssysteem te langzaam voor het 
booglassen. Een van de gevolgen van de vereenvoudiging is dat het besturings
systeem gevoeHger wordt voor eventuele verstoringen. 

Om het besturingssysteem voor het geautomatiseerd booglassen niet overgevoelig 
te maken, is het verstandig om een onderzoek te verrichten naar de factoren die de 
grootste invloed hebben op het lasproces en wat hun gevolgen zijn. Een manier om de 
invloed van de verschillende factoren te bepalen is door gebruik te maken van de 
zogenaamde dimensie analyse. Het resultaat van deze dimensie analyse zal in grote 
mate bepalend zijn voor de opbouw van het kennissysteem. Een parameter met grote 
invloed moet nauwkeuriger worden bepaald dan een parameter met een geringe 
invloed. 

Behalve het onderzoek naar de invloed van de verschillende factoren, is het ook 
verstandig om een onderzoek te verrichten naar een eventuele opdeling van het 
lasproces in verschillende fasen. De in dit verslag gepresenteerde opdeling is zuiver 
theoretisch. Een onderzoek of een dergelijke opdeling in de praktijk ook zinvol is, heeft 
niet plaats gevonden. Daarnaast moeten ook de verschillen tussen de verschillende 
fasen goed worden uitgezocht met name de parameters met een grote invloed op het 
lasproces. 

Het grootste probleem bij het geautomatiseerd booglassen is de positionering van 
de lastoorts ten opzichte van de lasnaad. Bij het on-line programmeren vindt de 
positionering plaats op basis van de waarneming van de programmeur. Het gevolg van 
deze wijze van positioneren is dat de afstand tussen het uiteinde van de lasdraad en de 
lasnaad niet overal even groot is. Bij het off-line programmeren is dit theoretisch wei het 
geval. Daar staat tegenover dat er bij het off-line programmeren sprake is van een 
afwijking tussen de geprogrammeerde positie en de gerealiseerde positie. Om dit 
probleem op te lossen kan men bijvoorbeeld sensoren toepassen die de robot zodanig 
bijsturen dat de geprogrammeerde positie overeenkomt met de gerealiseerde positie. 
Om in deze situatie een kennissysteem betrouwbaar te kunnen toepassen is 
bijvoorbeeld een onderzoek naar de geschiktheid van een aantal sensoren aan te 
bevelen. Wil men geen sensoren toepassen dan zaJ er een andere manier gevonden 
moeten worden om het verschil tussen de geprogrammeerde positie en de 
gereaJiseerde positie te verkleinen, bijvoorbeeld de robot ijken of de robot corrigeren 
voor zijn dynamisch gedrag (zie paragraaf 5.6.). 

Wanneer de bovenstaande onderzoeken zijn afgerond, kan er worden begonnen 
met de ontwikkeling van een kennissysteem. Zoals beschreven in paragraaf 5.4. zijn er 
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drie mogelijke vormen voor het kennissysteem. De vorm die waarschijnlijk het meest 
geschikt is bij een koppeling tussen een CAD-systeem en een lascel, is het 
kennissysteem voor het off-line programmeren van standaard vormen. Het voordeel 
van dit systeem is dat het slechts afhankelijk is van de positie en de orientatie van de 
lastoorts ten opzichte van de lasnaad. 

Samengevat moet er nog op twee deelgebieden onderzoeken worden verricht: 
onderzoeken met betrekking tot het automatiseren van het booglasproces en 
onderzoeken met betrekking tot het ontwikkelen van een kennissysteem. V~~r het 
automatiseren van het booglassen moet er nog onderzoek worden verricht naar: 

• de factoren die van invloed zijn op het lasproces en wat hun gevolgen zjjn 
• het praktisch nut van het opdelen van het lasproces 
• de verschillen tussen de verschillende fasen van het lasproces 
• de bepaling van de las parameters op basis van geometrie gegevens 
• de voorspelbaarheid van verstoringen en hoe ze voorkomen kunnen worden 
• een geschikte manier om de afwijking tussen de geprogrammeerde en de 

gerealiseerde positie te verkleinen 
• de geautomatiseerde overdracht van de lasnaadgeometrie van het ontwerpsysteem 

naar de lascel 

Voor het ontwikkelen van een kennissysteem moet er nog onderzoek worden verricht 
naar: 

• een geschikte manier om de kennis van het lasproces te representeren 
• een geschikte oplosmethode (heuristiek) voor het genereren van de parameter 

instellingen op basis van de kennis 
• de gegevens waarop het kennissysteem het resultaat moet bepalen 
• de wijze waarop de betrouwbaarheid van een uitkomst wordt getoetst 
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Verklaringen 

Afkortingen 

AC Adaptive Control: wijze van besturen waarbij de besturing wordt aangepast 

CAD 
CAM 

DIN 
DVS 
FALC 
GMA 

MAG 

MIG 

NC 

OP 

RVS 

voor afwijkingen van de nominale baan in de actuele situatie. 
Computer Aided Design: ontwerpen met behulp van een computer. 
Computer Aided Manufactering: het rechtstreeks aansturen van numeriek 
en/of computer gestuurde machines door middel van een computer. 
Deutsches Institut fOr Normung. 
Deutscher Verband fOr SchweiBtechnik. 
Flexibele Assemblage- en LasCel. 
Gas Metal Arc: een booglasmethode waarbij wordt gelast met een 
afsmeltende elektrode onder bescherming van een gas (ook wei MIG/MAG
lassen genoemd). 
Metal Active Gas: lassen volgens de GMA-methode waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een reactief beschermgas. 
Metal Inert Gas: lassen vol gens de GMA-methode waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een inert beschermgas. 
Numeric Control: wijze van besturen waarbij de besturing een van te voren 
vastgestelde vaste (de nominale) baan doorloopt. 
Onder Poeder: een booglasmethode waarbij wordt gelast met een 
afsmeltende elektrode onder bescherming van een poeder. 
RoestVast Staal. 

TCP Tool Center Point: het gereedschapsnulpunt van een robot. 
TIG Tungsten Inert Gas: een booglasmethode waarbij wordt gelast met een niet-

afsmeltende (wolfraam) elektrode onder bescherming van een inert gas. 
UGII UniGraphics II: het CAD-systeem van vakgroep WPA. 

Chemische symbolen 

AI aluminium 
Ar argon 
C koolstof 
CO koolmonoxide 
CO2 kooldioxide 
He helium 
O2 zuurstof 
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Symbolen 

Symbool Beschrijving 

Ue 
llu 

llbvo 
llh 

II T'asbad 
CPi 

A'asdraad 
A'asnaad 
a 
a,as 
b,as 

d'asdraad 
e 
h 
I 

Is 
k 
I 

Rb 

r 
5 

to/max 

to/'asdraad 
to/'asnaad 
to/'astoorts 
to/werkstuk 
Vafsmelt 
Vb 

Vb,o 

V'as 
V'asdraad 

Verklaringen 

hellingshoek van de elektrode 
afwijking van de openings hoek 
afwijking van de vooropening 
afwijking van het hoogteverschil 
afwijking van de temperatuur van het lasbad 
hoekverdraaiing van as i van de robot 
dwarsdoorsnede van de lasdraad 
dwarsdoorsnede van de lasnaad 
radiale afwijking van de lasdraad t.o.v. nominale positie 
overdikte: de hoogte van de las t.o.v. het bovenvlak 
breedte van de las 
diameter van de lasdraad 
inbranddiepte 
vrije uitsteeklengte van lasdraad 
lasstroom 
lasstroomdichtheid 
afstand tussen werkstuk en lasmond 
lengte van de boog 
weerstand van de boog bij gegeven booglengte, beschermgas, 
lasdraad en werkstukmateriaal 
weerstand van het vrije uiteinde van de lasdraad 

som van de inwendige weerstand van de lasbron en de 
weerstanden van de kabels en klemmen 
ringdiameter van de lasdraad 
plaatdikte 
maximale tolerantie voor het booglasproces 
tolerantie op de positie van de lasdraad 
globale tolerantie van de lasnaad 
tolerantie op de positie van de lastoorts 
tolerantie van het werkstuk 
afsmeltvolume per tijdseenheid 
spanning over de boog 
geextrapoleerde boogspanning voor I = 0; afhankelijk van de 
lengte van de boog 
spanning over het vrije uiteinde van de lasdraad 
lasspanning 
spanning ingesteld op de lasbron 
lassnelheid 
toevoersnelheid van de lasdraad 

Eenheid 

mm 
mm 
K 

mm2 

mm2 

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
A 
Nmm2 

mm 
mm 

Q 

Q 

Q 

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm3/min 
V 

V 
V 
V 
V 
mm/min 
mm/min 
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1.0pdracht 

Beschrijving van de opdracht voor het eerste jaar van de Post-Initiele Opleiding 
"Computergesteund Ontwerpen en Fabriceren van discrete produkterl'. 
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TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 

Instituut Vervolgopleidingen 
Faculteit Werktuigbouwkunde 

Vakgroep Produktietechnologie en Automatisering 

Eerste jaar opdracht tweede-fase opleiding 

Hoogleraren : prof. ir. J.M. van Bragt (W) 
prof. ir. P.W. Sanders (Bdk) 

Begeleiders : ing. J.J.M. Schrauwen 
ir. A.T.J.M. Smals 

Naam : ir. M.F. Eenjes 

In/eiding 

15 april 1993 

De vakgroep Produktietechnologie en Automatisering (WPA) heeft de beschikking 
over een Flexibele Assemblage en LasCel (FALC). Met behulp van deze eel is het 
mogelijk om volledig bekende produkten, in willekeurige volgorde, automatisch aan te 
voeren, te lassen en af te voeren. 

Probleem 

Een van de eisen die de industrie aan een dergelijke lascel kan stellen, is om ook 
afgeleide produkten in aan keer goed te lassen. Van deze produkten is de geometrie 
van de lasbeweging en de geometrie van de lasdoorsnede vastgelegd met behulp van 
een CAD-systeem. Met behulp van een CAM-module worden de instellingen van het 
lasproces, en de robot en zijn manipulator aan het besturingssysteem van de FALC 
doorgegeven. Echter, een van de problemen hierbij is het bepalen van de correcte 
instelparameters. Op dit moment worden de fijninstellingen van instelparameters voor 
nieuwe produkten bepaald via de zogenaamde trial-and-error methode. 

Andere problemen zijn aanwezige toleranties en afwijkingen op de geometrie van 
de lasbeweging en de lasdoorsnede. Een oplossing voor dit probleem kan zijn: het 
produkt voor de lasbewerking opmeten en de eventuele afwijkingen op de nominale 
waarde te verwerken in de aansturing van de eel. Dit heeft weer gevolgen voor de 
instelparameters van het lasproces en de instellingen van de robot en zijn manipulator. 

De instelling van de parameters voor de afgeleide lasnaden (de zogenaamde 
lasnaadfamilies) kunnen worden bepaald op basis van een aantal bekende lasnaden. 
De produktdragers (draagblokken) van het geautomatiseerd transport systeem van de 
FALC dienen als basis voor de bepaling van de lasnaadfamilies. Deze produktdragers 
bepalen het type produkt (produktfamilie) dat, met behulp van de eel, gelast kan 
worden. 

Opdracht 

• Onderzoek of het mogelijk is om een dergelijk systeem op te zetten. 
• Welke kennis is er voor nodig? 
• Welke informatie is noodzakelijk in een database met lasnaadfamilies? 
• Wat zijn de problemen bij de implementatie? 
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2. Voorbeeld van een kennissysteem 

Voorbeeld van een bestaand kennissysteem voor de selectie van een 
booglasproces. Dit voorbeeld is geschreven naar aanleiding van het artikel "An expert 
system for welding desigrl1 [Dorn 1 881. (Zie ook [Eenjes, 93].) 
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Kennlssysteem voor de keuze van een booglasproces: WELDEX 

1. Inleiding 

Het kennissysteem WELDEX heeft als doel een advies te genereren voor de 
selectie van een booglasproces in combinatie met een lasnaad en aanbevelingen te 
doen voor de bijbehorende proces parameters. Daarnaast is het kennissysteem in staat 
om de mogelijke oorzaken van opgetreden lasfouten en de maatregelen ter voorkoming 
ervan te genereren. Om een optimaal kennissysteem te verkrijgen is men bij de 
ontwikkeling van het WELDEX systeem uitgegaan van een nieuw te ontwikkelen 
systeem. Het kennissysteem is onder te verdelen in een aantal del en: 

• de user-interface module 
• de kennissysteem module 
• de database systeem module 
• de analyse module voor lasfouten 

Deze onderverdeling is ook te herkennen in de configuratie van het systeem, zoals 
die is weergegeven in figuur 29. De verbinding tussen de modulen wordt gerealiseerd 
door een Genera/Interface System. 

Database System 

Process Parameter J.. 
Module 

}t~ Updating Module Proces Da~J 
File 

( Addition of Data ) -
Expert System C ~ 

I Removal of Data I l Joint Data j 
r[ r-< Inference Engine ) File 

( Knowledge Base 

H User Interface 

1 
Joint Design ).; r- J Graphics ] System Module J 

1 T 
General 
Interface -t Operating System I 
System 

! ! 
Defect Analyser User Interface 

r( Natural Language J ( Defect Oatabase }- ( User ) Interface 

Figuur 29: Systeem configuratie van WELDEX 

2. User-interface 

Het WELDEX systeem wordt bediend met behulp van een menu Waarmee de 
verschillende onderdelen in het systeem kunnen worden geactiveerd. In de volgende 
paragrafen worden deze delen beschreven. 
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2.1. Expert proces selectie 

Deze optie van de user-interface activeert het invoergedeelte van de 
kennissysteem module. Door middel van een interactieve communicatie tussen de 
gebruiker en het systeem ontstaat er een verzameling gegevens waar de het lasproces 
aan moet voldoen. Ais aile relevante parameters zjjn op gegeven zal de kennissysteem 
module een voorstel doen voor een geschikt booglasproces op basis van de 
aangeboden mogelijkheden. Voorbeelden van de vragen waar een antwoord op 
gegeven moet worden zijn: 

• het soort materiaal dat gelast moet worden: het percentage koolstof of het soort 
legering; 

• de dikte van het te lassen materiaal; 
• de positie van de las: bovenhandslassen, onderhandslassen, stappellassen, 

enzovoorts; 
• de geometrie van de lasnaad; 
• het soort bescherming van de lasboog; 
• enzovoorts. 

2.2. Lasnaad ontwerp selectie 

Deze selectie uit de user-interface maakt het mogelijk om uit een bestand met 
genormaliseerde lasnaden (DIN en ISO) de gewenste vorm van de lasnaad te kiezen. 
Vervolgens wordt de lasnaad grafisch weergegeven met de daarbij de voorgestelde 
ontwerp parameters (zie figuur 30). Deze parameters worden geselecteerd uit een 
lasnaden geometrie bestand (de Joint Data File, zie figuur 29). De gegevens in dit 
bestand kunnen worden aangepast met de beschikbare aanpassingsmogeUjkheden. 

r-------RECOMMENDED GRAPHIC DESIGN -------, 

SINGLE Y GROOVE 

thickness [mm1 : 16 
root gap [mm] : 1.5 
root face [mm] : 2 
flank height [mm] : 0 
groove angle [deg] : 60 
groove radius [mm] : 0 

.. I I .. 1.5 

Figuur 30: Aanbevolen lasnaad geometrie 
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2.3. Proces parameter weergave 

De derde optie van de user-interface zorgt voor de weergave van de parameter 
instellingen voor het optimale booglasproces (zie figuur 31). Op basis van de door de 
kennissysteem module gegenereerde waarden, wordt uit een booglasprocessen 
bestand (de Proces Data File, zie figuur 29) de bijbehorende parameters en hun 
waarden geselecteerd. Net als bij het lasnaden geometrie bestand kunnen ook hier 
wijzigingen in het bestand worden doorgevoerd . 

......--- RECOMMENDED PROCESS PARAMETERS -----, 

Process 
Thickness [mm] 
Material 
Carbon eqivalent [%] 
Position 
Electrode dia [mm] 
Stickout [mm] 
Gas flow rate P/min] 
Run sequence 
Current [A] 
Voltage M 
Wire feed [m/min] 
Travel speed [em/min] 
Arc energy/em [kJ/cm] 
Preheat recommendation 

: FCAW 
: 16 
: Low alloy steel 
: 0.58 
: flat 
: 1.2 
: 15·25 
:10·15 
: root middle face 
: 140 320 320 
: 19 29.5 29 
: 3.8 9.5 9.2 
: 18 45 43 
: 8.9 12.7 12.8 
: 250 • 300 Degree centigrade 

Figuur 31: Aanbevolen proces parameters 

2.4. Analyse lasfouten 

Deze optie van de user-interface activeert de analyse module voor lasfouten. Het 
biedt de gebruiker de mogelijkheid om in een natuurlijke taal (Engels in het WELD EX 
systeem) een vraag te stellen over een fout die tijdens het lassen is opgetreden. Ais 
antwoord op deze vraag geeft de analyse module de .mogeIjjk oorzaak van de fout. 
Voorbeelden van fouten waarover de analyse module informatie kan geven zijn: 

• verschillende soorten scheuren, 
• niet of onvoldoende inbranding, 
• slecht of niet versmelten van basismateriaal en toevoermateriaal, 
• porositeit, 
• slak insluitsels, 
• doorsmelten, 
• doorbranden, 
• enzovoorts. 

3. Kennissysteem module 

Bij de opbouw van een kennissysteem is het noodzakelijk om de beschikbare 
kennis en relaties te inventariseren en daarvoor een geschikte kennisrepresentatie 
structuur te ontwerpen. In het geval van het WELD EX systeem is er sprake van een 
grote, veelzijdige en logisch opgezette technologie. Echter bij de keuze van een proces 
is er sprake van complexe en slecht gestructureerde beslissingen die worden 
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ondersteund door afwegingen tussen verschillende factoren en de ervaring van de 
lasser. 

Bij het WELDEX systeem is er gekozen voor een logic based systeem. De reden 
hiervoor is het grote aantal kennisregels dat nodig is om uit aile mogelijke 
booglasprocessen een keuze te kunnen maken. Wanneer er wordt gekozen voor een 
rule based systeem wordt er door het beschikbare werkgeheugen van de computer een 
limiet gesteld aan het aantal kennisregels4• Bij het gebruik van een logic based systeem 
wordt het aantal kennisregels gelimiteerd door de beschikbare vrije ruimte op een disk. 

De kennissysteem module zelf kan onderverdeeld worden in drie delen: een 
Inference Engine, een User Interface System en een Knowledge Base. De Inference 
Engine [Jackson, 90] van het WELDEX systeem is zodanig ontwikkeld dat het instaat is 
om toenemende begrenzingen in de regels en de condities in de Knowledge Base te 
verwerken. De oplossingsmethode die de Inference Engine gebruikt is een doelgerichte 
breath-first zoekmethode [Jackson, 90, §2.1.1]. Om de invoer voor de gebruiker te 
vereenvoudigen is de kennissysteem module voorzien van een User Interface System. 
Om te voorkomen dat er problemen ontstaan door niet relevante en onjuiste gegevens, 
is deze interface voorzien van fouten afhandelings- en bewakingsmodulen. 

Het laatste onderdeel van de kennissysteem module is de Knowledge Base dat de 
criteria bevat voor de selectie van het optimale booglasproces. Hiervoor bevat de 
Knowledge Base een groot aantal kennisregels die zijn samengesteld uit 50 
voorwaarde regels (de noodzakelijke conditionele regels). Een van de belangrijkste 
kenmerken van de Knowledge Base is dat het kan worden aangepast en eventueel 
worden vervangen door een meer geschikt kennisbestand. Dit leidt tot een als maar 
groeiend kennisbestand wat zeer geschikt is voor een slecht gestructureerde 
problemen. Omdat het hier gebruikte kennisbestand als file wordt weggeschreven, 
wordt de grootte van het aantal regels slechts beperkt door de beschikbare ruimte op 
de disk. 

4. Database systeem module 

Het doel van deze module is het selecteren en weergeven van de lasnaad 
geometrie en het weergeven van de voorgestelde parameter instellingen voor het, door 
het kennissysteem voorgestelde, booglasproces. Hiervoor heeft de database systeem 
module de beschikking over een drietal submodulen: de proces parameter module, de 
lasnaad geometrie module en een actualiseringsmodule. De proces parameter module 
geeft de door het kennissysteem aanbevolen parameters weer en de lasnaad 
geometrie module de aanbevolen lasnaad (zie respectievelijk figuur 31 en 30). De 
actualiseringsmodule heeft a1s doel het toevoegen en verwijderen van informatie aanJuit 
de booglasprocessen en lasnaden geometrie databestanden. 

4Het WELDEX systeem is ontwikkeld voor PC's op basis van het MS-DOS operating systeem. Dit leidt tot 
een werkgeheugen van maximaal 640 kBytes. 
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5. Analyse module voor lasfouten 

Het doel van deze module is het geven van mogelijke oorzaken voor opgetreden 
lasfouten en het voorstellen van verbeteringen. Dit gebeurt door mid del van het in een 
natuurlijke taal (Engels) intoetsen van een vraag over een opgetreden lasfout. De 
Natural Language Interface zal deze vraag converteren naar een lijst met woorden. 
Deze lijst wordt dan gecombineerd met een lijst van sleutelwoorden. Wanneer er een 
combinatie is gevonden zal het programma de gebruiker voorzien van informatie over 
het soort fout en zijn gedrag. 
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