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SAMENVATTING 

Dit verslag behandelt de verschillende lastechnische functies 
die geimplementeerd gaan worden. 
Allereerst wordt een .algemeen overzicht gegeven van het lassen, 
toegespits op het voor robots belangrijke GMA-lassen. 
Vervolgens worden de verschillende lasparameters behandeld met 
hun onderlinge samenhang.Puntlassen en V-naden komen ook aan de 
orde. Het voor lastoepassingen zeer belangrijke weaven wordt 
uitgebreid behandeld, circulaire interpolatie komt daarna aan 
de beurt. Vervolgens worden de tijdsbesparende functies be
sproken, zoals de spiegelfunctie, de 3-D verschuiving, de 3-D 
verschuiving plus rotatie en tenslotte de indexeerfunctie. 
Tot slot worden dan nog een start en stop procedure gepresenteerd. 
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VOORWOORD 

Dit verslag vormt de afronding van mijn I-1 opdracht, in het 
kader van mijn studie aan de Technische Hogeschool te Eindhoven, 
op de afdeling der Werktuigbouwkunde bij de vakgroep WPB. 
Het behandelt de verschillende lastechnische functies voor de 
ROAD-robot, die geimplementeerd moeten gaan worden. 

Het ROAD-project is een project van het Veldhovense bedrijf APA 
(Advanced Product Automation), in samenwerking met de THE, en 
behelst de ontwikkeling van een nieuw type lasrobot. 

M.E. van der Ree 
november ~985 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding. 

Het gebruik van robots voor het uitvoeren van laswerkzaamheden 
neemt nog steeds toe. Oorzaak hiervan is dat het lassen in 
principe uitstekend geschikt is om in aanmerking te komen voor 
robot toepassing, omdat het strikt genomen een mens onvriendelijk 
proces is. Te denken valt hierbij aan ongemakkelijke houdingen 
die de lasser vaak moet aannemen, de lasrook, en het felle licht 
dat vrijkomt.· 

Enige voordelen van lassen met een robot zijn: 

- Productiviteitsverhoging 
Deze is hoger door een hogere lassnelheid en door snellere 
bewegingen tussen de lassen in. 
Hierdoor ontstaat een productiviteitsverhoging van ongeveer 
30 % bij handlassen naar 8~~ bij gebruik van een robot. 

- Een constante laskwaliteit 
Bij dezelfde soort las wordt elke keer opnieuw dezelfde kwaliteit 
verkregen omdat bij dAzelfde las de parameter instelling het
zelfde blijft. 

- Een lasrobot heeft geen last van het felle licht, de UV-stralen 
die de huid verbranden, de stank en de lasrook. 

- Een robot kan grote kosten besparingen opleveren, door uitstoot 
van arbeid en productiviteitsverhoging. 

Enige nadelen van een robot: 

- Grote aanschaf investering. 

- Een robot kan niet improviseren. 



-~ 

Hoofdstuk 2 

Lassen, algemeen. 

Een aantal verschillende lasmethoden geschikt voor robot
lassen zijn: 
1 GMA-lassen (Gas Metal Arc): Zo worden tegenwordig het 

MIG-lassen en het MAG-lassen 
genoemd. 

2 TIG-lassen 
3 Plasmalassen 
4 Laserlassen 

ad 1 
Bij het GMA-lassen wordt gebruik gemaakt van een rol waar 
een draad van afgewikkeld wordt en die als afsmeltende 
electrode gebruikt wordt. De draad moet metallisch blank 
zijn in verband met de stroomoverdracht, waardoor er geen 
slakbescherming is. Een oplossing hiervoor is bescherming 
met behulp van een niet reactief gas. 
Er kan een indeling gemaakt worden naar gassoort: 

1 MIG-lassen(Metal Inert Gas):Argon of Helium of een meng-
gas van beide wordt gebruikt. 

Te lassen metalen: hooggelegeerd staal, koper en koper
legeringen, nikkel en nikkellegeringen, lichtmetaal en 
molybdeenlegeringen. 

2 MAG-lassen(Metal Active Gas): C02 wordt als beschermgas 
gebruikt. 

Te lassen metalen: ongelegeerd en laaggelegeerd staal. 

3 Vaak wordt er gebruik gemaakt van menggassen, meestal 
80% Argon met 2~~ C02 voor het lassen van staal. De 
gasprijs is hoger dan bij het lassen met Argon maar er 
zijn enkele voordelen. 

Omdat bij GMA-lassen de stroom slechts een klein stukje 
draad doorloopt(de uitsteeklengte of stick-ou~ mag de 
stroomsterkte hoog zijn. 
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Door" de hoge stroomdichtheid kan een dunne toevoegdraad 
gebruikt worden. Gangbare draaddiameters zijn: -O,8mm 

-1,Omm 
-1,2mm 

Bij het lassen met beklede electroden kan de booglengte 
met de hand constant worden gehouden. Bij GMA-lassen 
blijkt dit niet mogelijk omdat de draadaanvoer te snel 
is. 
Door nu gebruik te maken van een voedingsbron met een 
vlakke stroom-spannings karakteristiek kan de booglengte 
wel constant worden gehouden. Stel by. dat de boog op een 
of andere manier (bv verkeerde beweging)korter wordt,dan 
zal de spanning over het circuit iet dalen waardoor er een 
veel grotere stroom geleverd.-wordt. De draad smelt dan sneller 
af, waardoor de booglengte weer groter wordt. 
De boog bij GMA-lassen is dus zelfinstellend. 
Een GMA-lasinstallatie omvat tenminste: . 
-voeding 
-draadaanvoerkast: Waarin een electromotor met regelbaar 

'toerental de draadvoortloop bewerkstelligt. 
-slangenpakket: Verbinding tussen draadaanvoerkast en las

toorts met; stroomkabel, toevoegdraad, gas
slang en eventueele waterslangen voor de 
koeling van de lastoorts. 

-gasfles 
-lastoorts 

fig. 2.1. 

draad
toevoer
kast 

draad 

las 
gasbescherming 

boog 
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Hoofdstuk 3 

3.1. De lasparametere 

De las-parameters zijn die parameters die aangepast kunnen 
worden om het lasproces te kunnen beheersen.Het is van 
groot belang dat het effect van elke parameter op het las
resultaat bekend is.Bij volautomatisch robotlassen kunnen 
de las-parameters nauwkeuriger ingesteld worden dan bij 
lassen met de hand.De hoge stromen hierbij maken het nood
zakelijk dat de invloed van de parameters op de inbrariding 
beter bekend is. 
Sommige parameters zijn makkelijker te hanteren om een 
lasproces te beheersen dan andere;bijvoorbeeld een las
parameter die gemakkelijk gemeten en veranderd kan worden 
in een groot bereik is beter te hanteren dan een parameter 
die moeilijk te meten is of die aIleen in grote stappen 
veranderd kan worden. 
Las-parameters kunnen naar hun bruikbaarheid voor de 
beheersing van het lasproces onderverdeeld worden in drie 
categorien: 
1 primaire lasparameters 
2 secundaire lasparameters 
3 tertiaire lasparameters 

ad 1 
De primaire lasparameters. 
De primaire lasparameters worden gebruikt voor de proces
beheersing nadat de tertiaire parameters ingesteld zijn. 
De primaire parameters zijn: -1 asvolt age 

-lasstroom 
-voortloopsnelheid 

Ze hebben invloed op de volgende lasgrootheden: 
-inbranddiepte 
-lasbreedte 
-lashoogte 
-boogstabiliteit 
-hoeveelheid neergesmolten 
materiaal 

-lasgaafbeid 
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ad 2' 
De secundaire lasparameters. 
De secundaire lasparameters kunnen ook een groot aantal 
waarden aannemen maar zijn soms moeilijker te meten zodat 
ze moeilijk te gebruiken zijn voor de lasproces beheersing. 
Vaak hebben ze geen direct effect op de lasopbouw maar 
hebben een verandering in de primaire lasparameters tot 
gevolg die op hun beurt de verlangde verandering in las
opbouw veroorzaken. 
De secundaire parameters zijn: -stick out 

-toorts hoek 
-draadsnelheid 

ad 3 
De tertiaire parameters 
De tertiaire lasparameters kunnen aIleen veranderd worden 
in grote stappen of intervallen en zijn daardoor ongeschikt 
voor de proces beheersing. 

De tertiaire lasparameters zijn: -draadtype 
-gastype 

Ze zijn'sfhankelijk van: 

Conclusie; 

-gasstroom 

-soort materiaal dat gelast 
wordt 

-laspositie 
-hoeveelheid benodigd 
las-materiaal 

-mechanische eigenschappen 
-andere laskarakteristieken 

Waneer er een situatie zich voordoet waarbij een verandering 
nodig is van een lasgrootheid bv.inbranding, dan komt 
de primaire parameter die het grootste effect heeft het 
eerste voor verandering in aanmerking.ln dit geval dus 
de lasstroom. 
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Wanneer de verandering in inbranding aIleen nodig is in een 
klein stukje las,bv.als de vooropening bij een V-las te 
groot wordt kan een van de secundaire lasparameters gebruikt 
worden. Wanneer bijvoorbeeld de inbranding kleiner moet 
worden in verband met een grotere vooropening, kan de stick
out vergroot worden. 
Als de situatie zich voordoet dat de inbranding over de 
volle lengte. vergroot moet worden maar dat de maximale 
stroomsterkte voor een bepaalde draad al bereikt is, kan 
het nuttig zijn een van de tertiaire parameters te veranderen. 
In dit geval dus door bijvoorbeeld over te stappen op een 
grotere draaddiameter. 

Het voorgaande laat zien hoe de drie typen van lasparameters 
gebruikt kunnen worden. Waneer dezelfde techniek toegepast 
wordt voor het oplossen van andere lasproblemen is het 
nodig om te weten welke parameters de grootste invloed hebben 
op de gegeven lasgrootheden die aangepast moeten worden. 
Tabel 3. 1 • kan daar een hulpmiddel bij zijn. 



Aanpassingen voor lBsparameters tabel 3.1. 

~eter Las- Las- Las-' toorts- Stick- Draad- Gas-
voltage stroom snelheid hoek out diameter soort 

veranderine? 

Grotere 1 3 2 5 4 
inbranding groter slepend max 25 kleiner kleiner· co2 
Kleinere 1 3 2 5 4 
inbranding kleiner stekend groter groter· co2+Ar 
Grotere 1 2 3 
lashoogte groter kleiner groter· 
Kleinere 1 2 3 ,.. 
lashoogte kleiner groter kleiner 
Grotere 1 2 3 
lasbreedte groter stekend of 90 kleiner 
Kleinere 1 2 3 
lasbreedte kleiner slepend groter 
Grotere 1 2 3 ,.. 
neersmelt groter groter kleiner 
Kleinere 1 2 3 
neersmelt kleiner kleiner* groter 

1-eerste keuze,2=tweede keuze,3=derde keuze,4=vierde keuze,5=vijfde keuze. 
• Waneer deze parameters verandert worden moet ook de draadtoevoer aangepast worden 

zodat dan de lasstroom constant blijft. 

I 

'" I 
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;.2. De lasspanning. 

Bij GMA-lassen wordt gebruik gemaakt van een gelijkspannings
bron met een vlakke karakteristiek. 

> 

I --------------------
I 
I 

--------------------~-~---~--------
I 
I 
I 
I 
I , 

o~------_:~~------~~~--~~~--~~~-------~~---.~~~
~A 

Het spannings bereik loopt ongeveer van 15-40 volt. Afhanke
lijk van het voltage waarmee gelast wordt zijn een aantal 
varianten van het GMA-lassen te noemen. 

-Kortsluitbooglassen (V<22 volt) 

De van de draad afsmeltende druppel maakt periodiek kort
sluiting met het werkstuk. 
Toepassingen: Bij dunne plaat (d<5mm) en bij doorlassingen. 

-Sproeibooglassen (V>22volt) 

Heeft een groter en dieper smeltbad en komt voor dikkere 
plaat in aanmerking • De hoge stromen en spanningen lei den 
tot afsmelten in een sproeiregen van fijne druppeltjes. 

Verhogen van de lasspanning heeft een bredere las tot gevolg. 
Een te hoge lasspanning heeft doorbranden of uitzakken tot 
gevolg. 
Een te lage lasspanning resulteert in een te kleine inbranding 
en bindingsfouten. 



3.3. De draadsnelheid. 

Met de instelling van de draadsnelheid is tevens de grootte 
van de lasstroom bepaald. De draadsnelheid is dus de waarde 
waarnaar de lasstroom zich instelt. 
De draadsnelheid is afhankelijk van de plaatdikte en de las
positie. Bij bijvoorbeeld boven het hoofd lassen mag je geen 
groot smeltbad hebben, dus een minder grote draadsnelheid. 

De kleinste waarden voor de lasstroom zijn uit fig. 3.2. te 
halen. De draadsnelheid moet minstens zo groot zijn dat er 
een lasstroom ontstaat die ongeveer 20 druppels/sec afsmelt. 

druppels/s 

fig. 3.2. 

lSOr---------r----~--___. 

Aiuminium 1.6 mm untet Argon I 
I I 

Stahl 1.6 mm unler Arion 

loo~-~~--~--·~I~----_+-----~ 
I 

so 

o 200 

/: 
, Sta.hl 1.6 mm 

+----i---;;r"1=-- Unlet C02 

I 
I 

400 600 A 

lasstroom 

800 

De bij de kleinste waarden van de lasstroom behorende draad
snelheden zij uit fig.3.3 te halen. 

lasstroom 
600 

A 

SOO 

400 
! ~mm 

300 

200 

100 

0 S 7.5 10 mlmlll15 

fig·3. :3 draadsnelheid 
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;.; De lasstroom. 

De lasstroom is meteen bepaald waneer de draadsnelheid wordt 
ingesteld. Verder is de lasstroom afhankelijk van de volgende 
parameters: -draaddiameter 

-spanning 
-stick out 
-beschermgassoort 

De lasstroom heeft in eerste instantie invloed op de inbrand
diepte en de afsmeltsnelheid. Een vuistregel is dat bij een 
gemiddelde stroom en voortloopsnelheid de inbranddiepte 
iedere 100 A ongeveer 1.5mm groter wordt. 

;.4. De draaddiameter. 

In het algemeen wordt v~~r dunne plaat ook kleinere draad
diameters gebruikt. Elke draaddiameter heeft zijn eigen 
maximale stroomsterkte die verwerkt kan worden. Tabel 3.2 
geeft hier inzicht in. 

Drahtelek troden· ~riihlichtDogen I durchmesser bzw. Zwischenbereich Kurzlichtbogen 
mm Langiichtl:logen 

A V A V A V 

0.8 140 ••• 180 23 •• .26 110 ... 150 18 •• .22 50_130 14 ••• 18 

1.0 180 •• .250 24 ••• 30 130 • ..200 18 •• .24 70 ... 160 16 •• .19 

1,2 220 ••• 320 25 •• .32 170 .. .250 19 •• .26 120 • ..200 17...20 

1.6 260 ••. 390 26 •• .34 200._300 22 •• .28 150 • ..200 18 •• .21 

Anwendung: Mittler~ und dicke Mittlerer 8lechdicken- Diinnbleche in allen Lagen. 

Bleche I Fiillagen und bereich waagerecht. Mittlere und dick e Bleche in 
Kehlnl!hte) waagerecht evtl. auch in Zwangs- Zwangslagen. Wurzelschwei· 
und in Wannenlage. lagen Ifallendl. Ben an Blechen und Rohren. 

GUnstige SchweiBeigenschaften wertlen nur erreicht. wenn Strom und ~annun!l gut aufeinander abge-
st,mmt sind, COl benotigt etwa 3 V hOhere Lichtbogenspannungen als die argonreichen Mischgase. 

Tabel ;.2. 
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3.5. De stick-out. 

De stick-out is de afstand tussen de onderkant van de kontakt
buis en de draadpunt • 

'I ... - r 

,::j \ L 

L is de stick-out. 

Y/////A _ ..... 

fig 3.4. 

Een grote stick-out betekend een grote uitsteek-lengte en 
dus een grot ere weerstand met als gevolg een kleinere las
stroom en een kleinere warmte inbreng. 

stick-out 
30 

mm 

20 

to 

o 
200 

fig. 3.5. 

\ 
\ 

~ 1'\. ,~"'" " 

250 3m A 350 

lasstroom 

Een normale grootte van de stick-out is 10 a 12 keer de draad
diameter. De stick-out moet zo klein mogelijk worden gehouden 
in verband met de nauwkeurigheid. 
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3.6. De voortloopsnelheid. 

Bij robotlassen is de voortloopsnelheid nadat deze is inge
steld constant. De voortloopsnelheid bepaalt de lastijd en 
moet daarom zo hoog mogelijk gekozen worden. 
De voortloopsnelheid is afhankelijk van de draadsnelheid, 
terwijl de lasstroom minder dan evenredig stijgt met toenemende 
draadsnelheid. Dus waneer de voortloopsnelheid groter wordt 
zal de hoeveelheid ingebrachte warmte kleiner worden, hetgeen 
betekent dat hierdoor de maximale voortloopsnelheid begrensd 
wordt. 

3.7. Het beschermgas. 

Het beschermgas beschermt het vloeibare lasmetaal tegen in
werking van de buitenlucht die tot oxidatie zou leiden. Het 
bestaat uit C02, argon, of een mengsel van beiden, eventueel 
met 02. 
Een vuistregel is dat de gasstroom een waarde heeft van 
ongeveer 10 a 12 keer de draaddiameter. 

C02: -Goedkoper. -
-dun vloeibaar smeltbad. 
-boogstabiliteit redelijk. 
-Heeft een iets hogere lasspanning nodig in vergelijking 
met menggasse~. 

C02 + Argon:-Dikker vloeibaar smeltbad. 
-Boogstabiliteit redelijk tot goed. 
-Geschikt voor dunne plaat. 

C02 + Argon + 02; -Boogstabiliteit goed. 

WerkSloIf ScnulZgas nacn DIN 32526 

11.12.13 

1 1 

Mil .. 3. M 2.1 ... 3. M 3,1 .•. 3. C 

MIl ' .. 3. M 2.1 ... 3. M 3,1 •.. 3. (C) 

nocnuOSIenoer Stant M 1.1. M 2.3. M 33. (l I) 

Kugler und Kuolenl!91erungen 11. I 2. I 3 

It. (R 2) 

Tllan una T,lantl!9ferungen I 1 

tabel 3.3. 



tabel 3.4. 

Einleilung der Schulzgase nach ihrem Oxldationsverhalten. 

Gruppe Kenn- Kampo- Kompooonten in Vol.·" 

zehl nenten· oxidierend Inert 

zahl 

CO2 02 Ar He 

1 1 - - - -
R 

2 2 - - 85 ... 99 -
1 1 . - 100 - -

I 2 1 - - - 100 

3 2 - - 25 ... 75 Rest 

1 2 - 1·3 Rest I) -
Ml 

2 2 2 ••• 12 - Rest II -
1 2 13 .. .25 - Rest I) -

M2 2 3 6 ... 15 1 ... 3 Rest I) -
3 2 - 4 ... 8 Rest" -
1 2 - 9 ... 12 Rest I) -

M3 
2 3 5 ••. 20 4 ... 6 Rest II -

C 1 1 100 - - -
F 1 2 - - - -

I) Ar kann tcilweise durch He ersetzt werden. 

reduzi&- reale· 

rend tions-

triige 

H:z Nl 

100 -

Rest -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -

8 ... 30 Rest 

Vertahren 

nach 

OIN 1910 
Blatt 4 

WHG 

WIG 
WP 

Wuu:elschutz 

WIG 
WP 
MIG 

Wurzelschutz 

MAGM 

MAGC 

Wurzel schutz 

Bemerkungen 

reduzierend 

Inert 

schwach oxidierend 

1 
starker oxidierend 

bel mehr als 10" H:z 
abfackeln 

I 
~ 

\J1 
I 
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;.8. De toortshouding. 

De lastoorts van de robot heeft een bepaalde orientatie(stand 
+ positie) in de ruimte, waarbij twee hoeken te onderscheiden 
zijn: de voortloophoek en de werkhoek. De volgende figuur 
verduidelijkt hoe deze hoeken gedefinieerd zijn. 

voortloop 
hoek ' lasnaad 

oortlool? 
hoek 

b -,======::... 

tJ asnaad 

fig. ;.6. 

De voortloonhoek: Deze bepaalt mede de vorm van de las. Af
hankelijk van de hoek spreken we van stekend-

( 
0... ") lassen of slepend lassen. Deze hoek is 10 a 20 

Stekend lassen: De inbranding is kleiner en wordt ge
bruikt waneer dunne naden snel gelast 
moeten worden.(bij hoek en vullassen). 

Slepend lassen: De inbranding is dieper. (bij doorlasssen 
en niet onder de hand posities). 

stekend ___ _ slepend 

fig 3.7. 

De werkhoek: Is vaak de helft van de hoek tussen de beide plaat
delen.(als bv een van beide platen dikker is dan 
geldt dat niet meer). 
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3.9. Afwijkingen. 

Afwijkingen van de draadpunt in dwarsrichting mogen mogen maxi
maal 0.5 mm zijn ten opzichte van de nominale lasbaan. Er wordt 
van nominale lasbaan gesproken omdat er ook afwijkingen kunnen 
zijn in het te lassen werkstuk, veroorzaakt door bijvoorbeeld 
krimpspanningen of onnauwkeurig opspannen. 
Bij dunnere plaat zijn nauwkeuriger toleranties een vereiste: 
maximaal 0.3 mm. (Dunne plaat is plaat dat dunner is dan 1.5 mm). 

Afwijkingen kunnen ontstaan door kromheid van de draad. Oorzaken 
hiervan zijn plastische vervormingen in het slangen pakket, en 
eigenradius van de draad, met als gevolg dat de positie van de 
draadpunt niet in het verlengde ligt van de hartlijn van de toorts. 
De stick out moet zo klein mogelijk gehouden worden. 



-18-

Hoofdstuk 4 

Puntlassen. 

Bij GMA-puntlassen wordt de eventueel van een afstandsring 
voorziene toorts op de over elkaar liggende platen gedrukt 
waama de boog voor een korte, precies in te stellen tijds
duur ontstoken wordt. 
De puntlastijden bedragen, afhankelijk van de plaatdikten, 
gedeelten van seconden tot ongeveer 2 seconden. 
Voor een goede doorlassing van de eerste plaatmag die niet 
dikker zijn dan 4 mm, en de spleet tussen de platen mag niet 
groter zijn dan 1 mm. 
Waneer de eerste plaat dikker is dan 4 mm, dan kan deze ook 
doorboord worden, zodat dan een gat-puntlas uitgevoerd kan 
worden. 
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Hoofdstuk 5 

V-naden. 

De V-naad is een zeer vaak gebruikte naadvorm bij het robot
lassen. 
Bij het lassen van V-naden met behulp van een robot is het sterk 
aan te bevelen om de vooropening te vermijden daar er moeilijk
he den zouden kunnen optreden. Bij een V-naad is in de grootte 
van de vooropening namelijk altijd enige variatie, zodat de 
kans bestaat dat de draad erdoorheen schiet waneer de voor
opening iets groter zou worden. Dit probleem zou opgelost kunnen 
worden door b~ eerst met de hand eentegenlas te leggen of door 
het smeltbad te ondersteunen. 
Het mooiste is waneer de robot voorzien is van een sensor die 
de grootte van de vooropening in de gaten houdt. Waneer de voor
opening dan groter wordt dan moet de robot in staat zijn om de 
lastoorts iets ( 10 a 15 mm) terug te trekken. Het gevolg hier
van is dat er een grotere uitsteeklengte ontstaat, dus een grotere 
weerstand waardoor de stroomsterkte zakt waardoor er minder 
materiaal neergesmolten wordt zodat de robot er minder snel door
heen schiet. 

V-naden, opvullen. 

Bij het vullen van een V-naad in meerdere lagen en meerdere 
lassen naast elkaar moet de besturing weten hoeveel lagen er 
gelegd moeten worden op en naast elkaar en de afstand van de 
lassen naast elkaar moet bekend zijn. 
Bij robotlassen zonder sensor zou het mogelijk moeten zijn 
om alleen de plaatdikte op te geven waarna de robot zelf
standig de las in verschillende lagen opvult. De besturing zou 
dan de beschikking moeten hebben over een tabel waarin aan de 
hand van de plaatdikte opgezocht kan worden hoe de V-naad op
gevuld moet worden. 
Zie figuur5.1: De eerste las komt op nivo 1. Op nivo 2 worden 
dan de eerst volgende lassen gelegd, waarbij de robot bij elke 
volgende las de helft van de lasbreedte moet opschuiven. 
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.fig.5.1. 

nivo 2 
nivo 1 

Zou de robot voorzien zijn van een sensor dan is het zelfs 
niet meer nodig om de plaatdikte op te geven, de robot vult 
dan geheel zel.fstandig de V-naad op. 

Algemene richtlijnen voor het aantal te leggen lagen zijn: 

d<3.5 mm .: 1 laag 
3.5<d<6 mm : 2 lagen 
6<d<8 mm : 3 lagen 

Hoeklassen. 

Hoeklassen kunnen ook voorzien worden van een aantal lagen. 
Er wordt meer dan 1 laag gelegd wanneer a>6 mm. 

fig. 5.2. 
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Hoofdstuk 6 

6.1. Weaven 

Weaven of zwaaien met de lastoorts wordt gebruikt bij brede 
naden of bij grote spleetbreedtes die onlasbaar zouden zijn 
met snoerlassen (=gewoon rechtlijnig lassen). Een universele 
lasrobot moet zeker over deze functie tot weaven beschikken. 

Er zijn een groot aantal weave patronen te onderscheiden, waar
van de hieronder staande van belang zijn voor het robotlassen: 

, 
1 De zaagtand-weave. 

fig. 6.1. 

Deze vorm wordt vaak gebruikt maar hoeft niet altijd de mooiste 
resultaten te geven. In de hoeken bij de keerpunten komt er 
t've.el lasmateriaal terecht en er tegenover juist te weinig 
met als gevolg een mogelijk onregelmatige las. 

2 De blok-weave. 

] I f I I I fig. 6.2. 

Deze weave-vorm geeft zeer mooie resultaten. De flanken worden 
goed ingebrand met als gevolg een degelijke las. De flank
lengtes zijn ongeveer 3 a 4 mm. 
Deze blok-weave vergt weI speciale software voorzieningen, 
want het is nodig dat tijdens het dwarstraject de voortloop
snelheid tijdelijk nul wordt, omdat anders niet de blokvorm 
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onts~aat, maar een trapezium vorm. Het is namelijk zo dat de 
voortloopsnelheid, eenmaal ingesteld, constant is. 
Een universele robot moet eigenlijk weI in staat zijn tot het 
maken van een blok-weave. 

3 De trapezium-weave 

-/ \~\ _" /-1--7 _\_ 7 
I fig. 6. 

Deze weave vorm geeft ook goede las resultaten. Een voordeel 
is dat nu in tegenstelling tot de blok-weave, de voortloop
snelheid van de lastoorts gehandhaafd kan blijven omdat door 
superpositie van voortloopsnelheid en dwarssnelheid vanzelf 
de schuine trajecten ontstaan. 
Daar de voortloopsnelheid van te voren ingesteld wordt, moet 
de dwarssnelheid een bepaalde waarde hebben om tot de gewenste 
trapezium vorm te komen. In sommige gevallen kan het nodig 
zijn om de voortloopsnelheid lager in te stellen, zodat die 
in de goede verhouding blijft met de dwarssnelheid. Dit zou 
bv. het geval kunnen zijn bij een brede lasnaad waar de dwars
snelheid een te hoge waarde zou moeten krijgen om toch nog 
de spleet te kunnen opvullen. 
Om de flanken te laten ontstaan is ook een wachttijd nood
zakelijk. 
Bij een wachttijd van 0 seconde ontstaat de zaagtand-weave. 

4 De heen en weer weave. 

___ t __ ....::!>:!!IrI' 5:;. ____ ~> ... 
2. <: ~... ..;<:;--_ 

> fig. 6.4. 

In sommige gevallen kan deze vorm van weaven uitkomst bieden. 
De pijlen in de figuur moeten op elkaar worden gedacht, ze zijn 
slechts voor de duidel~jkheid zo getekend. 



-23-

5 De gecombineerde zaagtand-weave en vertic ale beweging. 

fig. 6.5. 

Deze weave vorm wordt in de praktijk gebruikt bij staande 
V-naden. 
Waarschijnlijk is deze beweging ontstaan bij lassen met be
klede electroden, waar de booglengte constant gehouden moet 
worden, waardoor dus deze weave-vorm vanzelf ontstaat. Bij 
GMA-Iassen zal deze vorm waarschijnlijk niet nodig zijn, daar 
de booglengte automatisch constant wordt gehouden. 
Deze weave vorm zou in de praktijk onderzocht moeten worden. 

6.2. Technische specificaties van het weaven. 

Weave amplitude: De weave amplitude is afhankelijk van de las
breedte met een minimum van 8 mm tot een 
maximum van 40 mm. 

Weave frequentie: De weave frequentie is ook afhankelijk van de 
lasbreedte en moet in stappen regelbaar zijn 
tussen de 0.2 Hz en 2 Hz. 
Bij gebruik van een sensor zou de besturing 
zelf de frequentie kunnen uitzoeken. 

De wachttijd: De wachttijd moet regelbaar zijn van 0.5 seconde 
tot 3 seconde, in stappen van 0.1 seconde. 
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6.;. Praktijk richtlijnen voor weaven. 

De voortloopsnelheid bij weaven is lager dan de voortloopsnelheid 
bij normaal lassen. Een richtwaarde hiervoor is dat de voort
loopsnelheid tussen de 25 en 75 % van de normale voortloopsnel
beid ligt. Dit is namelijk van een aantal parameters afhankelijk; 
-De draaddiameter: Bepaalt boogbreedte en afsmeltsnelheid 
-Boogspanning: Bepaalt de boogbreedte. 

yoor de normale voortloopsnelheid bij lassen bestaan tabellen. 
Een gemiddelde richtwaarde hievoor is 10 mm/s bij staal en 
20 mm/s bij Aluminium. Werken we met gevulde draad dan is de 
richtwaarde ongeveer ; mm/s. 

De dwarssnelheid bij weaven is hoger dan de normale voortloop
snelheid. De richtwaarde hiervoor is 2.5 keer de normale voort
loopsnelheid. 

6.4. De mechanische kant van het weaven. 

De weave beweging kan op de volgende 2 manieren tot stand komen; 

Methode 1 

Dit is de eenvoudigste methode. alleen de toorte zwaait heen 
en weer waarbij een cirkelboog beschreven wordt met het middel
punt in het polsgewricht. 
Deze methode levert niet het allerbeste xesultaat op omdat nu 
de zijkanten van de naad teveel ingebrand worden omdat door de 
cirkel beweging de lastoorts, in de uiterste standen teveel 
daarop gericht is. (zie figuur hieronder). 

teveel inbranding 
flanken . 

plaat fig. 6.6. 
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Methode 2 

De beste manier van weaven is om de lastoorts parallel aan het 
smeltbad te laten bewegen. 
Dit kan op 2 manieren gebeuren: 1 De hele robot zwaait om de 

schouder heen en weer. 

toorts 

} 
) plaat 

2 Op het pols gewricht l'lordt een 
speciaal mechanisme geplaatst, 
dat de weave beweging kan ui t
voeren. Zulke mechanismen zijn 
reeds in de handel verkrijgbaar. 

( 
fig. 6.7. 

Het is aan te bevelen beide methodes tot de mogelijkheden van 
de robot te laten horen. Methode 2 voor normaal gebruik en methode 1 
voor gebruik in speciale gevallen (bv.ruimtegebrek, zodat alleen 
nog maar de toorts kan bewegen). 

6.5 .. Commando tot weaven. 

Om gemakkelijk te kunnen kiezen uit een aantal weave-vormen, 
moeten dezen zijn opgeslagen in een register, het weaveregister. 
In re@ster 1 zit dan bv de zaagtand-weave, in register 2 de tra
pezium-weave, enz •. Een bepaalde weave-vorm zou dan opgeroepen 
kunnen worden met.een commando, bvWEP 1 (weave patroon 1). 

De tot nu toe bestaande lasrobots zijn uitgerust met een vaste 
weave-richting, waarbij dus een zogenaamde weave-vector moet 
worden opgegeven. Dit is nogal omslachtig omdat er bij iedere 
richtings verandering van de voortloop een nieuwe weave-vector 
moet worden opgegeven. Dit levert in het geval van het weaven 
van cirkels bijna onoverkomelijke problemen. Er moet dus naar 
een methode worden gezocht waarbij de besturing automatisch in 
de goede richting gaat weaven. Een sensor zou hier een goede 
oplo.ssing bieden. 
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Een op het eerste gezicht voor de hand liggende oplossing voor 
het bepalen van de weave richting zonder gebruik van een sensor, 
is te stellen dat de weave richting loodrecht staat op de voort
loop en loodrecht op de lastoorts. Meestal zal dit weI kloppen, 
maar ook in een groot aantal gevallen niet. Het gaat niet op 
in de gevallen dat de werkhoek van de toorts niet de helft 
bedraagt van de hoek die de beide te lassen plaatdelen met el
kaar maken. De weave richting moet namelijk altijd parallel met 
het smeltbad zijn. Een geval waarbij de werkhoek van de toorts 
niet de helft is van de beide plaatdelen, doet zich b~voor 
bij een hoeklas waarbij een van beide plaatdelen dikker is, zodat 
die plaat meer warmte-inbreng nodig heeft, hetgeen te bewerk
stelligen is door de toorts meer op het dikke plaatdeel te 
richten. Zie figuren. 

toorts 
toorts 

o 
80 

o 
45 

fig. 6.8. fig. 6.9. 

De uiteindelijke oplossing voor het vastleggen van het weave
vlak wordt als voIgt gekozen: 
Het punt waar begonnen wordt met weaven wordt eerst ingeteached, 
zodanig dat de toorts een werkhoek heeft die de helft van de 
hoek van beide platen is. Dus de toorts staat nu in het vlak 
van de werkhoek, loodrecht op het smeltbad. Er wordt nu aan 
de besturing doorgegeven dat het weave-vlak loodrecht op deze 
richting van de toorts staat(en natuurlijk loodrecht op de voort
loop).Vervolgens wordt in datzelfde punt de gewenste toorts
orientatie ingeteached. 
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6.6 •. Het inteachen van de weave functie. 

Het aan de besturing opgeven van het commando tot weaven wordt 
voorafgegaan door twee dingen; Het inteachen van een aantal 
punten op de lasnaad en het intoetsen van bepaalde gegevens. 

Het inteachen gaat op de volgende manier: 

A 
• 

• 
B 

Er worden dus in principe twee 
een afstand ter groote van de 
De punten A en B geven dus de 

fig. 6.10. 

punten loodrecht op de lasnaad, op 
gewenste weave amplitude,ingeteached. 
grootte van de amplitude weer, 

waarmee geweaved gaat worden. Deze manier van weave amplitude 
opgeven is eenvoudiger dan de weave amplitude intoetsen via 
het toetsen bord omdat nu de amplitude niet hoeft te worden 
opgemeten. 
De punten A en B liggen loodrecht op de lasnaad omdat de voort
loopsnelheid, eenmaal ingesteld, constant is en de dwarssnelheid 
tussen de punten A en B hierop gesuperponeerd wordt, zodat 
vanzelf een zaagtand-weave of trapezium-weave ontstaat. 

6.7. Het inteachen van de blok-weave • . 
De blok-weave vergt speciale software voorzieningen omdat hier
bij de voortloopsnelheid periodiek nul wordt. Nu worden dus 
voortloopsnelheid en dwarssnelheid niet gesuperponeerd. Het 
volgende bewegings verloop krijgen we dan: voortloop-stop
dwarsloop-stop-voortloop- •••• 
Het inteachen tan gebeuren met behulp van drie punten A,B,en C, 
Waaruit de blok-weave gegenereerd kan worden. 

A C 
• • 

• 
B fig. 6.11. 

AB: amplitude~ 

AC: wachttijd voortloop. 
AB: wachttijd dwarsloop • 
Intoetsen: dwarssnelheid. 
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Conclusie. 

Welke informatie is nodig voor het weaven. 

1 Toorts beginpositie en stand. 
2 Tweede toortsstand loodrecht op de weave-richting. 
3 Toorts eindpositie en stand. 
4 amplitude. 
5 Frequentie. 
6 Weave vorm. 
7 Lineaire of circulaire beweging. 
8 Wachttijd. 

6.8. Meanders. 

Is er voor een bepaalde las gekozen voor het toepassen van bv 
een trapezium-weave lasvorm, dan kan het geval zich voordoen, 
vooral bij hoge weave-frequenties, dat door het dynamisch effect 
van de robot slechts een benaderde vorm van deze trapezium-weave 
ontstaat. De volgende figuur laat zo een vervormde trapezium
weave zien. 

A 

lasnaad 

./ 
B fig. 6.12. 

Er is in bovenstaande figuur te zien dat de vervormde trapezium- , 
weave mischien problemen oplevert in de punten A en B, met be
trekking op een te grote inbranding in de flanken van de lasnaad. 

Het zou daarom aan te bevelen zijn om in de software een voor
ziening te treffen dat in de weave functie maximaal acht punten 
kunnen worden opgenomen. Die acht punten moeten zich dan dus pe
riodiek kunnen herhalen. Het resultaat hiervan is dat nu meer 
punten ingeteached kunnen worden en zodoende het bewegingsver
loop nauwkeuriger is vastgelegd. 
Ook bestaat er dan de mogelijkheid om zelf een bewegings verloop 
te ontwerpen, zodat het aantal weave-functies wordt uitgebreid. 
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Een sinus zou dan als voIgt worden vastgelegd: 

; 

6 fig. 6.1;. 

Het inteachen moet op de volgende manier gebeuren; (zie fig.6.14) 
(Na het inteachen moeten de dwarssnelheden tussen de verschillende 
punt en nog opgegeven worden, hetgeen weI enige tijd kost.) 

3 printen op elkaar ingeteached ... 
2 punten op elkaar 
•• 

3 uunten op elkaar 
•• i 

6 .. 9. De nauwkeurigheid van de weave-vormen • 

. 

fig. 6.14 • 

De interpolator geeft een frequentie af van 10 Hz, dus om de 
100 ms wordt een puIs afgegeven. Dit zou voor het weaven ver
velende gevolgen kunnen hebben. 
Kijken we by. naar de zaagtand-weave dan is in onderstaand figuur 
te zien dat een stuk van het omkeerpunt overgeslagen wordt; 

fig. 6.15. 

Dit verschijnse.l moet natuurlijk voorkomen worden, omdat het de 
oorspronkelijke weave-vorm nadelig kan veranderen. De volgende 
tabel is daarom samengesteld, waarbij afhankelijk van de weave
amplitude A en het aantal pulsenN, dat over de amplitude ligt 
verspreid, een dwarssnelheid wor.dt berekend via: V=A/0~1.N 



2 

3 
4' 

5 
6 

7 
A 

9 
'10 

11 

tabel 6.1. 

~12 ----------.. --------------- ... -

'13 -------------------------------- -
'll~ __________________________________ _ 

15 ------------------------------------------ - -
• 'i f'; --------------------------------------... --------
I 
'17 -------------------.. ---------.. --------.... --..• :.. .. ------ - -
'1 H -----------------------__________________ •• ___________ --- --

'9 -------------------------------------------------------------- -
20 ---------~-------------------------------------------------------
21 ------------~---------------------------------------------------------- -
22 --------------------------------------------------------------------------
23 ------------------------------------------------------------------------~-------- -

24 -------------------------------~----------------------------------------------~-------- -

1 

o 
9 
8 

7 
7 

25 ----------------~------------------------------------------------------------------------- - -- 6 

I 
\.N o 
I 
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De dwarssnelheid bij weaven wordt op 25 mm/s gesteld. 
Dit is slechts een richtwaarde! Het ontbreekt de literatuur 
namelijk aan weave-technische informatie, omdat het altijd een 
intuitie£ karakter heeft gehad, door een handlasser uitgevoerd. 

In tabel 6.1. zijn de dwarssnellieden van 25 mm/s~ of die dwars
snelheden die hier dichtbij liggen onderstreept. De bij een 
dwarssnelheid behorend aantal pulsen, is nu aan de linkerzijde 
van tabel 6.1. af te lezen. Hieruit is tabel.6.2. gemaakt. 

Uit tabel 6.2. is aan de hand van de'gewenste amplitude het bijbe
horende aantal pulsen af te lezen en ook de weave-frequentie 
en de periode. 

De trillingstijd is: T=2.A/V, (2 keer A want het gaat om de 
tijdsduur van een periode, dus 
heen en terug.) 

De frequentie is: f=1/T ,=V/2.A (waarbij V gesteld wordt op 25mm/s) 

Uit tabel 6.2. is af te lezen dat bij een bepaalt aanta~ pulsen 
verschillende amplitudes behoren. Bijvoorbeeld bij N=11 horen 
de volgende amplitudes: 26mm,27mm en 28mm. 
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A T f N 

1 0.08 12.5 1 

2 0.16 6.25 1 

3 0.24 4.17 1 

4 0.32 3.13 2 

5 0.40 2.50 2 

6 0.48 2.10 3 

7 0.56 1.79 3 
8 0.64 1.56 3 

9 0.72 1.39 4 

10 0.80 1.25 4 

11 0.88 1.14 5 
12 0.96 1.04 5 
13 1.04 0.96 5 
14 1.12 0.89 6 

15 1.20 0.83 6 
16 1.28 0.78 7 
17 1.36 0.74 7 
18 1.44 0.69 8 

19 1.52 0.66 8 

20 1.60 0.63 8 
21 1.68 0.60 8 

22 1.76 0.57 9 
23 1.84 0.54 9 
24 1.92 0.52 10 

25 2.00 0.50 10 

26 2.08 0.48 11 

27 2.16 0.46 11 

28 2.24 0.45 11 

29 2.32 0.43 12 

30 2.40 0.42 12 

31 2.48 0.40 13 

32 2.56 • 0.39 13 

33 2.64 0.38 13 

34 2.72 0.73 14 

35 2.80 0.36 14 

36 2.88 0.35 15 

37 2.96 0.34 15 

38 3.04 0.33 15 

39 3.12 0.32 16 

40 3.20 0.31 16 
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Hoofdstuk 7 

7.1. Circulaire interpolatie. 

Circulaire interpolatie geeft de mogelijkheid de toorts cirkel
vormige bewegingen uit te laten voeren. De besturing moet dan 
weI de beschikking hebben over bepaalde gegevens; Het middelpunt 
en de straal van de cirkel in de ruimte. Er zijn verschillende 
methoden om het middelpunt en de straal op te geven, waarvan 
er slechts enkele practisch bruikbaar zijn. 
De meest practische keuze is de volgende: De cirkel wordt be
paald door het opgeven (inteachen) van drie punten op de omtrek 
van de gewenste, te beschrijven cirkel. 
Voordelen hiervan zijn: -De cirkel is nu volledig gedefinieerd, 

zowel het vlak van de cirkal, als het 
middelpunt en de straal. 

-Met de teach-in methode hoeven aIleen 
maar drie punten aang~wezen te worden. 

-Er zijn zowel cirkelbogen te maken,s.ls 
volledige cirkels en overlappingen. 

-Deze methode is al aanwezig in IRDATA, 
zodat implementatie niet meer nodig is. 

De drie puriten worden respectievelijk beginpunt, tussenpunt en 
eindpunt genoemd. 

Cirkelboog. 

Een cirkelboog begint in het beginpunt en eindigt in het eind
punt, het tussenpunt geeft aan in welke richting de cirkalboog 
doorlopen zal worden. 

Volledige cirkel. 

Omdat het beginpunt en het eindpunt van een volledige cirkel 
s amenvall en , kan de las in dat punt van slechte kwaliteit zijn. 
Enige overlapping is de oplossing hiervoor. Er zijn een aantal 
mogelijkheden om die overlapping te verkrijgen: 
1 Door het opgeven van een overlapping, zodat de beweging na 

het eindpunt nog over een bepaalde afstand wordt voortgezet. 



-34-

2 Door het lassen in twee halve cirkels. Buiten de drie al op
gegeven punten moet nu nog een vierde punt opgegeven worden. 

; Door het eindpunt voorbij het beginpunt te laten vall en. Dus 
doorlopen van de cirkel volgens de volgorde: beginpunt
tussenpunt-beginpunt-eindpunt. De richting (rechts of links
om) moet dan nog weI worden opgegeven(b~ in het beginpunt). 

7.2. De rechnerstop. 

Het tussenpunt is een bijzonder geval voor de interpolator. Er 
moet in dat punt namelijk een keuze worden gemaakt tussen con
tinuiteit en nauwkeurigheid.Wordt er gekozen voor continuiteit 
dan gaat dat ten koste van de nauwkeurigheid, andersom geldt 
hetzelfde.Bij het doorlopen van de cirkel moet er bij lassen 
gekozen worden voor continuiteit. Dit is zeker het geval bij 
het lassen van Aluminium, omdat bier met hogere snelheden wordt 
gewerkt. 

7.3. Het lassen van cirkels. 

De eenvoudigste methode om cirkels te lassen is te bewerkstelligen 
door het werkstuk de ronddraaiende beweging te laten maken, ter
wijl de robotarm niet beweegt. De stand en de positie van de 
toorts is dan van belang. Bij een zich tegen de klok in rond
draaiend voorwerp wordt de toorts tussen de 12 uur en 2 uur 
gezet.Er wordt dan relatief gezien naar beneden gelast hetgeen 
een goede beheersbare inbranding geeft. Zie fig 7.1. 

1 dalend 
(goed) 

stijgend 
fig. 7.1. 
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De robot zelf moet ook in staat zijn tot het leggen van cirkel
lassen. Er zijn globaal twee mogelijkheden te onderscheiden bij 
het cirkellassen: 

1 Een plaat met een cirkelvormig gat, waar een cirkelvormige 
plaat ingelast moet worden. De toorts blijft tijdens zijn 
beweging loodrecht op de plaat staan. Zie fig 7.2. 

toorts 

V 'V ( fig. 7.2. 

circelstmetrisch. 

2 Een plaat waar een pijp op gelast wordt. De werkhoek die in 
het vorige voorbeeld 0° was, is nu 45° • 

In het algemeen geldt dat bij cirkellassen, net als bij normaal 
rechtlijnig lassen, er rekening gehouden moet worden met de 
voortloophoek en d~ werkhoek. Echter,is het moeilijk of onover
komelijk om de voortloophoek in de circulaire interpolatie mee 

o 
te nemen, dan mag deze 0 worden gesteld, zonder dat di.tal te 
grote nadelige gevolgen voor de laskwaliteit heeft. 

7.4. Klokstanden. 

Cirkellassen wordt vaak met klokstanden gedaan. Er wordt begon
nen met lassen op 6 uur en er wordt dan resp. over 3 uur en 9 uur 
naar 12 uur gelast. Dit alles om de krimpspanningen binnen de 
perken te houden. 
Is echter het werkstuk goed ingespannen en is de wanddikte niet 
al te dun, dan is het zeer goed mogelijk om in een keer rond 
te lassen. 

Opmerking: Het gebruik van een rechte lastoorts kan de bewegingen 
bij het cirkellassen sterk vereenvoudigen. 
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Hoofdstuk 8 

8.1. De spiegel functie • 
• 

De spiegel-functie is belangrijk bij spiegelsymetrische voorwer
pen, en kan een grote tijdsbesparing in het programmeren opleveren, 
doordat met deze functie slechts de helft van het benodigde aantal 
punten ingeteached hoeft te worden. 

Stel dat een spiegelsymetrisch voorwerp, met daarop een groot 
aantal ingeteachte punten voor de vastlegging van de lasbanen, 
gelast moet worden, dan is het mogelijk om met behulp van de 
spiegelfuntie slechts de punten van de rechterkant van dat voor
werp in te teachen. Dan worden automatisch de punten van de linker
kant gegenereerd. 

De spiegel functie berekent een spiegelvlak, waarbij theoretisch 
van 1 origineel punt het beeldpunt bekend moet zijn. 
De nu bestaande spiegelfuncties werken met het opgeven van 
3 beeldpunten, behorende bij 3 originelen. 

Het is dus theoretisch mogelijk om van 1 origineel punt het beeld 
in te teachen, waarna het spiegelvlak vast ligt. Het is maar de 
vraag of deze methode even :u.auvlkeurig is als het inteachen van 
3 beeldpunten. In ieder geval wordt het nauwkeurigste resultaat 
verkregen waneer het originele punt en het beeldpunt zover moge
lijk uit elkaar worden gekozen. 
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Hoofdstuk 9 

9.1. De functie 3-dimensionale verschuiving. 

De 3-D. verschuiving is een functie die het programma van een 
reeds gelast gedeelte ruimtelijk verzet, waardoor het programmeren 
van het lassen van gelijke, maar verschoven lasbanen in een kortere 
tijd kan gebeuren. 

De 3-D verschuiving maakt het mogelijk de originele lasbanen en 
punten ruimtelijk te verschuiven over een willekeurige vector, 
binnen het arbeidsbereik van de robot. 
De nieuwe situatie is gedefinieerd door slechts een beeldpunt 
met behulp van de teach-in methode v~st te leggen. De endere punten 
die deel uitmaken van het originele bewegingspatroon hoeven dan 
niet meer ingevoerd te worden, hetgeen tijdsbesparing geeft bij 
het programmeren. 

9.2. Toepassing van de 3-D verschuiving. 

De 3-D verschuivings-functie kan belangrijk zijn wanneer een robot 
lassen moet leggen op een voorwerp op de lopende band. Als het 
voorwerp niet precies stopt op de plaats waar gestopt zou moeten 
worden wordt de las niet op de goede plaats gelegd, maar is een 
stukje verschoven. Het aantippen van een punt op het verschoven 
werkstuk(met de hand of automatisch m.b.v. een sensor) is nu 
voldoende om tot de gewenste lasbaan te komen. 

verschui ving 

origineel beeld 
r-----~~------~~~~ 

fig. 9.1. 
lopende band 
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Hoofdstuk 10 

10.1. De functie 3-D verschuiving plus rotatie. 

Deze functie kan van pas komen waneer een te lassen product niet 
aIleen translatorisch,maar ook rotatorisch verplaatst is.In tegen
stelling tot de functie 3-D verschuiving moet niet ~~n,maar drie 
punten ingeteached worden om tot een eenduidig beeld te komen. 

01 

A1 

fig.10.1. 

Zie bovenstaand figuur. 
Voor de berekenings-procedure moet met het volgende rekening 
worden gehouden: 
1 A2 is het referentiepunt 
~ B2 dient ervoor om de richting van A2-B2 aan te geven. De 

reden hiervoor is dat als B2 gewoon als punt in de berekening 
zou worden opgenomen, dat dan B2 niet herkend zou worden als 
zijnde het beeld van B1. Dit komt omdat mbv. de teach-in met~ode 
een punt nooit theoretisch-exact a~gewezen kan worden, zodat de 
afstand A2-B2 fout is en dus B2 niet herkeDd wordt. 

2 02 dient om de draaing van B2-02 aan te geven, ivb. met de reden 
beschreven onder punt 2. 

In de praktijk komt dit op het volgende neer: Bij het lassen van 
een groot aantal producten kan het zijn dat bij het inspannen 
afwijkingen ontstaan. Het is dan van belang ~en punt als referentie 
punt te kiezen en de andere twee punten voor de richtings-bepa
lingen vanaf het referentie punt. Het moet dus zeker zijn dat het 
referentie punt nauwkeurig is en de inspaninrichting moet daar naar 
zijn ontworpen. 
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Hoofdstuk 11 

11.1. De indexeer functie. 

De indexeer functie geeft de mogelijkheid om regelmatige patronen 
van punten in de ruimte te genereren. het vastleggen van al die 
punten met de teach-in methode zou tijdrovend en onnauwkeurig zijn. 

De indexeer functie zou op de volgende wijze in het programma 
verwezenlijkt kunnen worden: 

~ De registrerende instructie: Deze instructie zet de positie van 
het tool centre point in een regis

2 De uitvoerende instructie: 
ter (bv. register n). 
De informatie van de positie van 
het tool centre point wordt uit 
register n gehaald en opgehoogd 
met de offset. dus n:=n+offset. 

3 Terug naar de registrerende instructie, zodat de huidige po
sitie in register n terecht komt, en het proces weer doorlopen 
wordt. 

+ + 
< > 
offset 

+ + + + + + + 

De indexeerfunctie kan bijvoorbeeld van groot belang zijn wanneer 
er een aantal puntlassen gemaakt moeten worden op een bepaalde 
afstand van elkaar. Het inteachen van de positie van de eerste 
puntlas is dan al voldoende. 
Ook kan het nogal eens voorkomen dat een aantal plaatjes aan een 
balk gelast moeten worden, waarbij deze functie dan van pas kan 
komen. 
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Hoof~stuk 12 

12.1. Droogloop. 

Het is belangrijk om in het besturings-gedeelte van de robot 
geometrie en proces gescheiden te houden. 
Dit kan het programmeren aanzienlijk vereenvoudigen en vergroot 
het aantal toepassingsmogelijkheden. 

Het gescheiden houden van geometrie en proces met betrekking tot 
het lassen wil zeggen dat, wanneer wenselijk, er de mogelijkheid is 
dat bepaalde trajecten door de lastoorts afgelegd kunnen worden 
zonder dat er gelast wordt. 
Er moet dus een soort goto instructie zijn • In het geval van 
droogloop moet dan bij de goto instructie vermeld worden dat 
er niet wordt gelast tijdens dat traject. 
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Hoofdstuk 13 

13.1. De startprocedure 

Toorts naar beginpunt. 

Gastoevoer inschakelen. 

Detectie aanwezigheid gas.~ ____________ ~ 

+ 

Voorspoelen 

Spanning + draadtoevoer 
inschakelen. 

wachttijd 

Draad iets terugtrekken. 

Voortloop inschakelen. 

stop. 

-De wachttijd gaat in op het moment dat er stroom loopt en moet 
regelbaar zijn in stappen van 0.25 s, van 0 tot 32 s. 

-Voorspoelen betekend 2 s wachten. 
-Draad terugtrekking ivm. boogvorming. 
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Hoofdstuk 14 

14.1. De stopprocedure. 

Voortloop stop. 

Down-slope regeling. 

Naspoelen. 

Gas uitschakelen. 

Schoonblazen toorts. 

Mechanische reiniging 

-Down slope regeling: Laat de draadtoevoer en dus de stroomsterkte 
lineair afnemen, in 2 s tot de helft, en 
daarna uitschakelen. Zonder deze regeling 
zouden slinkholtes ontstaan. 

-Naspoelen: Gas nog 3 slaten lopen. 
-Schoonblazen toorts: Met behulp van perslucht plus een lossings-

middel, er blijven dan minder spatten aan de 
toorts hangen en tijdsintervallen tussen me
chanisch reinigen worden verkleind. 

-Mechanisch reinigen: Door de toorts op een speciaal uitsteeksel 
te duwen. 
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ADVANCED PRODUCTION AUTOMATION BV 

The ROAD- W2 can be used with Laser
weld end effector 

Technical details ROAD robot 

The ROAD robot is a multi-axes 
antropomorph robot. It has a basis of 
three axes with a large reach. The 
payload at the dividing flange (OF) (see 
figures backside) is 50 kg. The payload 
at the position, 800 mm from the 
dividing flange is 20 kg. 

The welding, glueing, laser cutting 
and welding version will have a "hand" 
with 3 axes (total of 6 axes In robot). This 
version has a payload of 5 kg at the Tool 
Center Point (TCP), 800 mm from the 
dividing flange. 

The ROAD is modular in hardware 
(mechanical and electronlcal) and 
software. This modular construction 
allows easy Implementation of the robot 
In a work-cell and implementation of 
real-time sensors and other 
Input/Output functions. 

The application programs can be 
created off-line. A high level robot 
language (ROBEX) is available. By using 
a standard interface code (IRDATA), the 
robot is prepared for CAD/CAM 
interfacing. 

The Tool Center Vector (TCV) is 
software controllable. Also the working 
range can be defined in software. 

Its electronic structure allows easy 
Integration of the robot in a Local Area 
Network (LAN). 

By integrating most of the electronics 
in the mechanical construction, little 
floor space is necessary. 
Also the cabling Is placed inside the 
mechanical construction for better 
protection, shielding and well-defined 
robot contours. 
Because of the special deSign, the robot 
needs very little space for calibration 
after power-up. 

The robot can be mounted in any 
position. 
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I 
Specifications 

• Number of axes: 6 axes on robot for 
controlled path; up 
to 8 additional ser· 
VOS. 

• Drive type: DC servo motors 

• Working range: see figures top view 
side view 

• Position repeat ability: better than 
+1- 0.1 mm 

• Weight: 350 kg 

• Power supply: 380 V 150·60 Hz, 
max 3 KW 

• Mounting position: any (floor, ceiling, 
wall) 

• Ambient temp.: 10·45 deg Centigrade 

• Humidity: 90% (non·condensing) 

• Programming: hybrid; dual joystick 
teach box for position 
storage, programming 
terminal for program 
flow 

• Programming language: ROBEX 

• Robot interface: IRDATA 

• Coordinate system: rectangular, 
cylindrical and 
tooloriented rec
tangular 

• Path control: PTP (linearised) and 
CP (linear and circular) 

• Cabling: inside robot mechanics 

Speed Accel. 
deg/sec 

90 240 
90 240 
90 240 
90 300 
90 300 
90 300 

.~ .... , ", .. ", ...... ,. 

High accuracy in combination with 
farge work envelope 

Top view 

I Tool Center POint 
Tool Mounting Plate 

Dividing Flange 

• j • 

Side view 

ADVANCED PRODUCTION AUTOMATION BV 

Industrieweg 6, 5504 PJ . Postbus 200, 5500 AE Veldhoven 

Telefoon: 040·542445, Telex 59422 
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EFFECT OF NOZZLE ANGLE 
ON PENETRATION 

--INCREASING PENETRA710N---.... 



Werksfoff: HII Nohfform: 
e 

Blechdicke: 20 mm 
Drahf: MAGSI 14 (SG 2) . Ch.-Nr 45 545 . ¢ 1,2 mm ".'. 
Schutzg/1S : Gorgon 25· Durchflu(}menge: lSI/min 
I<onfokfrohrabsfond uk": .17 - 20 mm xl 

~g. Nr. Drphf Strom _ _~ 
. m/[nln A xl V XJ 

.Yw- Temp Be = 
min v. Schw.. merku[tgg[J 

°c 
1 3,8 140 '190 , 13,5 29~ Wur.z;.~1 

29,5 .52,5 .' 1000 

3 8,8 275 30,0 54,0 1300 .'.' _ ..... 

·4 8~·8 280 30,5 47,5 1500 

. 

8,8. 280 

5 8,8 280 30,5 44,5 1600 

30,5 51 ,0 1600 
Fiillogen 

6 

7 ·88 280 , 30;5 . 51 ,5 .1600 

8 8,8 290 ,31,0 ' ·52,5 160<i 

9 8,8 290 31,0· 55,5 1600 

• 

10 8,8 285 30,5 46,0 1600 

11 8,8 290 30,5 44,5 1600 Decklogen 
----~--~--+-----~----~--~ 

12 8,8 290 30,5 62,5 1600 .1, 

x) V / A - Abweichungen I obhongig von 

Tab. 1 : E~'}seitenschwei(}ung fur 
TUV - Eignungsprufung 

"k II 

Technische Gase 

D-0277 
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srZEt.; unall olled , t~!i! 1. low-sl1.:'l ,tul 

Illl! T'IP' 14~ldin<) Weld E'lf: trod.1 F •• d W.ld. CUl"r.nt Volhg. HII PHT Qal or Conlump. fhm.rks Pl"'s. Lit 
th 1: ~ ot' poslt- Hethod Wi"" Ti",e A!'Ipsl pOllld.r-

m,1' Joint ion t.,p./ dtam m/min tlml s tllP' V .}Imlft! gl". C tl/P' •• .N nr. 
O •• :, I.J Seam wi3 10 Sic At 1. e 4 
0.4 TIO 10 HPA 120 :!O DCSP 22 Il/RC! 0,2/4 Hlch. 4 
0.5 1.-.1 Seam 10113 11 9k AC 2.4 4 
0,' I.J Spot 5 5p " ~HAC D-3,5 1.3 4 
0.':1 I.J GI1AS 0,8 3.0 0.9 120 nCRP 17.5 CO2 11 
0.75 L'} Seam wi3,' 13 10k AC 2.9 4 
0.7' L .... 1 LB 15 2HI 10 
0.73 F 2'" 1.9 15 2HI 10 
1 LJ Spot e lOp 9. '"AC 2.5 4 
1 LJ Gf1AS I. :2 7.5 0,6 :!~O DCRP 28 CO2 11 
1 l·J. :2 I; <20gr GMAS S':;2 Cl 0,57 320 DCRP 38 Cl 10 0-6 4 
1 L·J.3 GMf.,S 1.2 e.5 0.65 240 DCRP 28 CO2 11 
t LJ S.a,~ wi4 16 Ill: AC 4 4 
1 TIl 1~ OA I 600 2.1+2.7 4 
1 TIO II} SMA Rc lRb 1.6 30 AC • t T ,'0 lQ 511,.\ Rc 1,75 210 40 AC 1 
1 TIO 1~ GMA 0.8 130 50 11 1 
1 TIO 2C G!'SA o.e 120 50 17 7 
1 TiO 3(; Gt1A o.a 110 50 17 7 
1. 2' L .... Sea'll '",14,5 19 12k AC 4.' 4 
1. , L·J Spo; 10 14p 10lt AC 0-7 3.1 4 
1. ~ LJ GI1f.,S 1.2 10 0.75 2·!>0 DCRP 30 CO2 11 I 
1.5 L"} 0!1A3 SG~ 1.2 0.57 330 DCRP 3S Cl 10 D-!:I 4 .f:.-
1.5 1..,}12 GMAS $.;2 1,2 0,57 330 DeRP 35 Cl 10 0=6 4 \.0 
1.::' L,); 2. 5 GI1AS SG2 1.2 0.78 360 nCRP 40 Cl 10 0"6 4 I 
t. , L ..... 3 GMA3 ~G2 102 1,0 360 40 Cl 10 D=!:I 4 
1. '5 LJlb O!1AS 1,2 13 0,8 290 nCRP 32 CO2 11 
1, ~ L·J Sell'" luiS. :3 27 14~ AC 5.3 4 
1.5 TIO 10 SMA Rt; 1.6 200 30 AC 1 
1. '5 TIO 10 OMA 0.8 :40 60 lEi 80\20 7 
1 f ~ T/0.5 Ie SMA Re 1.75 2~0 40 AC 1 
t.~ TlO .,~ ..... 011A O.S 120 6·) 18 7 
1·~ TIO ~G dewn GMA 0.8 120 60 19 eO\20 7 
1, , f/O ~t} dew" SKA Rb 2 135 6<' AC 1 
1f: F :;:F SMO\ Fe 1.75 2~0 40 AC 1 
1. !' R 1 SMA Rc 1.6 140 3S AC 1 
;;; L.J GMAS SG2 1,2 0.79 3.~O DeRP 40 Cl 10 D-7 4 
~ LJ GI1t,:; 1.2 13 0.9 330 DCRP 33 CO2 11 .. 
:2 LJ12.5 OMM SC2 1.2 t.O 340 DCRP 44 Cl 10 D-7 11 
;;; LJ.3 GI .. A" c::., ... .., 

",,"' ... '&';' 1, ;2 1.9 360 DCRP 39 Cl 10 D·7 4 
2 L·)14 Gt1A'3 r::,- .., 

w.<- 1. :2 1.8 400 DeRP 35 Cl 12 Da 7 4 
.2 L.J.5 GI1AS 5C2 1,2 1.2 420 DCRP 32 Cl 12 0-7 4 
2 1..J16 GI1AS 1, :! 14 0.8 340 DCRP 33 CO2 11 
... 110 Ie 611(. Rc 2t~ I~O 70 AC 1 ..:. 

2 r /i') 1t; GI'.4 0.9 130 SO lEi 80\20 7 
.2 T,O 41: (;1104 C.9 150 'i'/) 16 90\20 7 
2 T;O ::G dew" ']11A 0.9 100 12(, 17 80\20 7 
2 r 11 Ie CI~A 1.0 4,2 120 12<) DCRP 19.5 80\20 10 e 
"- T/O ~r. do • .,n SMA R )1; ;-.5 I~O eo AC 1 
;2 1/1.5 3,; d"wn Gr~:. 1.0 4.2 100 1.20 DCRP le.5 8')\20 10 8 .., 

F :~ S~"I/" 1',= ~. 5 190 80 AC t "" 2 F ~j. down SI;,A R J': 3.~:j 135 12'> AC 1 
2 ... HIH- c::: 1 511A ~b :2 1<;'0 40 AC t 
2 R 1 St-':A R~ 2 130 5') AC 1 
'2 T/O.'!! 1t; €r,t, Ft 2,5 160 60 AC I 
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2 T/l 1(; OA 2 660 2,7;2.1 4 
2 TiO 1 (~ SM~ fl.: .'''1I ~tS 70 AC r 
2 TlO 30 dl)wn 51'.A Ri 2.5 80 I 

a2 F' 2f (;1111. 0,8 7.3 90 100 20 80\20 10 e 
a2 F ~F down GKA 0.8 7.1 <;', 100 19., 80\20 10 8 
2.~ LJ GI1Ag 1.2 1.0 440 33 Cl 12 0 .. 7 4 
2.5 I..Ji4 G'1A; S~2 1.2 1.0 4.20 36 Cl 12 Va 7 4 
2.5 LJI5 GI1AS g~2 1.2 LO 490 35 ct 12 0 .. 7 4 
2. :5 T.'1 10 $11A Pc: 2.' 140 80 AC 1 
2.5 TIO 30 down SI1A R .. C 3.25 110 120 AC 1 
2,5 F ~F 511A Rc: 2,5 170 eo At 1 
2.5 F 3F down SI1A RIC 312' 130 leO AC 1 
2.5 ~C 1 511A Rb 2,5 150 eo' At 1 
2.5 fI 1 SMA Rc 3.2' 110 100 AC 1 
3 L.I Si'ot 10 24p 11k AC 7. :; 15 
:3 I..J Spot 14 24p 14k AC 0-10 4.5 4 
3 LJ G:1AS 1.2 14 1. 1 340 OCRP 33 CO2 11 

LJ GMAS SC2 1.2 1.0 440 OCRP 34 Cl 12 0-7.5 4 
:3 LJ GI1A$ 1.6 7 0.9 340 OCRP 34 CO2 ts 
3 LJI4 '~11AS SG2 1.2 t.O 500 OCRP 50 Cl 12 0-7.5 4 
:3 L.J15 GI1AS 502 1.2 t.2 520 DCRP 50 Ct 12 (·.7.5 4 
J L.J,8 Gr1AS 1.2 14 1.3 340 DCRP 33 CO2 11 
:3 TIO 1(; GriA , 1.0 leo 90 Ie 7 
3 TIO 2Q GI1A 1, ° 180 90 18 7 
3 TIO ~C down GltA 1,0 120 130 19 7 
:3 T.'2 10 SMA 3a 2.5 80 AC I 

:3 TIl.' 10 OI1A 1.0 4.7 140 130 DCRP 19 80\20 10 8 
I 3 TIl 10 SMA R( 3,25 170 120 AC 1 \J1 :3 T 1:~ SA 52 3 0.92 75 400 30 I 140 4 0 

3 TIO 3C down SMA R!.IC', 3.25 110 140 AC 1 I 
:3 T/2 2(; down GI1A 1.0 4.7 130 130 19 eO\20 10 8 
:3 F 2F SMA Rc: 3.25 lBO 120 AC 1 
3 F 3~ down SMA' RaC " 110 200 AC 1 
3 IH:t!+ ~ 1 511.0. Rb 3.25. 160 110 AC 1 
.3 R 1 SMA Pc 3.;!' leO 110 AC 1 
:3 R 1 SMA RaC 3.25 140 130 AC I 
:3 fl2 lG OA 2 720 5.2+5.2 1'1ght hand 4 
.3 F 21'" GR Oeo a3 0.25 150 210 2 
.3 F 21'" SA 4 60 500 DCRP 
.3 F 21'" SAOl 2+2 35 950 DCRP 16 
il3 F ... -... 1"" GI1A 1.0 10.6 eo 220 22.5 80\20 10 8 
a3 F 3F down QI1A 1.0 9.0 90 210 ::U.5 80\20 10 a 
3.5 L.J Spot 12 35p lC/.,kAC B.a 15 
3.5 T 11: SA 3.2 1.3 35 425 DCRP 26 :5 
a3.5 F 3F down GMA t. :i? 4.2 160 190 19d' 80\20 15 8 
a3.' F 21=" OR Geo a3.5 0.25 150 240 2 
4 L.J Spot 13 47p 2tl AC 10 15 
4 \//2-4 10 0.0. :3 qOO 5.2+'.2 4 
4 T/2 10 OI'lA 1,0 4.8 210 i40 19 80\20 10 a 
4 T/2,5 30: down GKA 1.0 5.5 160 160 20 80\20 10 8 
.4 F 21=' (;11A 1.0 10.7 J30 220 23 80\20 10 8 

oil" F 21=" GI1A 1.2 9.2 lOS 280 28 80\20 15 8 
a4 F 21=' GR CeQ a4 0.25 150 260 :2 
a4 F' 2F SA 52 " 1. 1 120 500 30 I 170 4 
a4 F .... SA " 86 5S0 OCRP 16 
.. 4 F 21'" SA2 2+2 55 850 DCRP 16 
.4 F ~F SAT 4+4 43 eOOOCRP+700AC Ie:. 
a4,5 F" ;:!F CR ~"O .4, 5 O.A!5 J 50 310 2 
:I L.J 5j)ot 15 SOp 2:n At 16,5 15 
5 T 10 SA 4 1,3 40 600 DCRP 26 5 
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5 1'; 3A 4 67 400 DCRF 
67 4::<0 DCRP B 16 

:; 10 ::;:'2 2+~ 32 lOO~[)CRP 
33 lOO-:'DCRF iii 16 

5 '.112/0/'0 10 GI1A 1.0 4,3 260 120 la.' 80\20 12 
a.o 130 200 21 12 B 

:I Vl2. , 10 511A Ca 2.5 70 AC 
Re 3.2' 120 AC l[ , V/2/0/!)O 30 down GI1A 1.0 4.7 190 130 19. , 90\20 12 

5. :5 170 170 19.5 12 e 
a5 F 2':- GR Geo .5 0.25 150 360 :2 
a5 F 2F SMA ReClcO 6.3 160 310 AC/OCSP 2 
a5 F 21= SA S;? 4 1.6 100 651) 31 1 200 4 
.:i F 2F 5.;2 2+2 75 e~o DCRP 16 
,,5 F C:F SAT 4+4 52 eOCOCRP+700AC 16 
as F 2;:' 011A 1. :2 3.9 150 300 29.5 80\20 IS B 
as F 1F SA 52 4 1.3 120 620 29 11 140 4 
as F 3F dOliln GMA 1.2 4.2 110 190 19, :5 

4.2 110 190 19.5 
4.2 110 190 19. :5 e 

as,' F <:1=' GR ~.,o as. , 0.25 150 3eO 2 

t:~t :5 'J2-:310-1/60 5G dc.wn GHA o.e 140 19 CO2 7 
:-'.5 '.12-:3/0-1160 5t; down GHA 0.9 140 19 CO::! 1"001: ,"un 

up l~O 20 nl fill 7 

6 l.J Spot 16 120p 2Sk AC 21 15 
I 

\J1 
6 1/3 10 G!1A 0.9 360 140 20 CO2 ~ 

190 160 24 7 I 
6 1/3 3G dOl&ln eMA 0,9 240 160 20 CO2 

HO ttO 20 7 
6 V/2-4 Ie OA . " 1300 9 + e 4 
6 V/2/0/:iO lG GHA 1.0 4.3 210 120 t9.' 80\20 12 

e.4 190 210 21,5 12 8 
6 T lf~ SA 52 4 1. " 110 60) 31 III 270 4 
6 V/2/0/50 JG down GNA 1.0 4,7 230 130 le.5 eO\20 12 

5.' 230 170 19.5 12 €I 
.6 F 2F 611. 5 • 1.5 70 950 DCRP 31 .. 
ao F 2F 5A S2 4 1.5 120 650 29 I 230 4 
a6 F 2F SMA RcC180 6.3 leO 370 AC/DCSP 2 
a6 F 2F 011A 1.2 9.5 210 300 29" 90\20 IS 8 
.lI6 F 2F OHA 1.6 6.4 190 370 34 80\20 15 8 
.16 F :3F up (iNA 1.0 4.7 600 120 17.5 80\20 10 8 
a7 F IF OMA 1,6 7,2 210 420 36 80\20 15 8 
a7 F 2F 011A 1.2 9.5 90 300 :29.' 80\20 15 

9.5 C?O 300 29.5 
9.5 10 300 29.5 8 

.7 F 3F UJI GHA 1.0 4.1 B60 120 18 80\20 10 8 

.,7.5 F IF SA Sol 4 ',5 170 650 30 I 220 4 
8 LJ Spot 1"1 220p 33k AC 31 15 
a I 10 SA BO 450 DCRP 

BO 550 neRP B H' 
8 10 SA2 2+~ 40 IOOe-OCRP 

50 100COCRP B 16 
a 10 SAT 4+4 50 750rCRP+350AC 

40 "OtCRPt350AC II 16 
a ''/'';}. -4 10 OA 6 1700 13 + 13 4 
9 Vl2/0/50 10 GI1A 1.2 3.1 310 130 18 - 90\20 12 

8.2 90 270 21.5 14 
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8 vt2/C/'S0 ~G up GUA 1,0 3,e 440 100 17 80\20 12 
3.8 600 100 17 12 S 

.. 9 F ;.;:- SA 5 1. , ISO 9:;·' DCRP 33 5 
as F ..... CUA 1.2 <;'.5 130 300 2'1.5 80\20 15 

9.5 130 300 29.5 
9,5 1::0 300 29.5 e 

aa F 3F up CMA 1.0 4.e 340 130 18.5 90\20 10 
4.8 no 130 18.5 S 

10 L,J Spot 23 315p 38k AC 42 15 
10 T lG E~ 54 .. 1.5 100 750 34 I 210 4 
10 1/3 IG Cl1A 1.2 ~OO 150 20 CO2 

le10 300 31 7 
10 II3 3G dOliln GMA 1.2' 170 ISO 21 CO2 

130 160 ell 7 
10 V 1G 5'" 

, 1.4 100 900 DCRP 33 5 
10 Vl2. ::tI0/50 Ie CMA 1.2 3.2 300 140 18,5 80\elO 12 

9.0 ISO 2"10 2a 14 
9.0 190 29;) 29 14 e 

10 I IG SA , 0.7 80 SCO DCRP 32 
5 1.2 80 750 DCRP 33 5 

10 V/2.'/0/'O 3G up GMA 1.0 4.5 440 1~0 la 80\20 12 
4.5 970 120 18 12 8 

al0 F 21" GMA 1.2 9.5 )40 300 29.5 90\20 15 
9.' 140 300 29.5 
9.5 140 300 29., 
9.5 J40 300 29.5 B 

al0 F 2F GMA 1.0 6.4 1.;0 :lao 34 80\20 15 I 
0.4 160 390 34 \11 
6.4 160 3ilO 34 8 f\) 

al0 F 3F up CI1A 1.2 4.2 550 170 19 80\20 15 I 
4.2 770 170 19 S 

12 L..J Sllot 26 seop 4Jk AC 52 15 
12 I JO SA 54 .. 1.2 J30 *'50 32 tV 280 

1. :3 130 700 32 280 4 
12 I IG SA 92 600 DCRP 

92 750 DCRP I 16 
12 Ie 5A2 2+2 60 1000DCRP 

60 1350DCRP I 16 
t2 I lG SAT 4+4 55 750DCRP+350AC 

46 950DCRP+350AC B 16 
12 VI2.5/0/'0 10 CMA 1.2 3.4 270 140 la.s 90\20 12 

9.0 160 290 29 14 
9.0 160 290 28 14 21 fi 11 
9.0 170 290 28 14 fin" 9 

12 Vl2.5/0/50 3Q up GI'IA 1.0 3.7 450 100 17.5 90\20 12 
4.9 650 140 le.5 12 
4.9 600 140 lB.5 12 8 

12 Vl7/0/60 :?G up EO Fe 2.4 550 4'0 29 CI 2' 4 

12 1/18 3C up Ell Fe 2~4 720 450 DC 29 Cl 25 4 

a12 F 2F SA 6 t. :2 340 1000DCRP 3' 5 
15 t to SA .. 110 650 DCRP 

110 950 DCRP B J6 

15 I 10 SAT 4+4 60 SSODCRP+450AC 
60 10'ODCRP+450AC 8 16 

15 IllS :3':' up EO Fe 2.4 :00 4eO DC 31 Cl 25 4 

15 1J/3/0/'IJO lG CMA 102 3.2 3bO 130 tB., BO\20 12 
9,2 190 300 2e.5 J4 
9.,2 160 300 28dJ 14 
9.2 180 300 29.' 14 31 Ii 11 
<;1,2 0!70 300 29,' 14 final e 



t' 
15 

15 

15 
15 
20 
0;0 

20 
20 
25 
25 
25 
;;S 
:23 

33 
40 
4::' 
4J 
4Q 
~!j 

5';) 
e·j 
7~ 
1 \:f~j 
1 ';,) 

,'.;'j 
'3 t:'j 
.,3Glj 

VI3/C/~" 

V,7/C/45 
'.1/6/7/59 
1/19 
V/0/4/60 

V/6/10/02 
'.1/7/0/40 
Ilia 
[/2'3 
V/6/10/S') 
'.117/0130 
)(1016170 

I/tll! 
(.'6,10/39 
'./17/0/30 
V/a;O/26 
VO/4170 

)(119/3/60 
(ll'? 
'.1/7/01:'5 
;« /"Z':'/3/bC 
1/2' 
Ii I'? 
'1/7,0/25 
'1/10/0/17 
V;:ll4/:0 
t/2~ 
''''I""lj/~;! 
~/:;;3'4/:0 

113':> 
Tit) 
1/30 
TIO 
IfJO 
I, :0 
I, :; 
I: 30 

3C up 
31; up 
31; up 
IG 

30 up 
31,;' up 
ZC up 
3~ up 
;:;,;:: up 
3C up 
10 

3C up 
'3C 'Jp 
::;c up 
31; up 
1(; 

3G up 
:!ci t.IP 
::lG up 
:::.; up 
3C vp 
30 up 
3G up 
3C up 
3C up 
3G 'Jp 
3(; till 
:;1; up 
'3C 'J p 

3'; up 
";'. up 

SA 

~11A 

GI1A 

EG 
EG 
e:~ 
SA 

Eli 
Ei; 
Ell 
E',; 
SA 

PZel;;O 1. b 

Fe 2.4 
. Ft; 2.4 

FC 3,2 
5;! 4 

Fe 2.4 
Fe 3.2 
FC 3.2 

Fe 2.4 
Fe 3.2 
s: 4 

Fe 3.2 
F.: 2.4 
Fe 3.2 
Fe 2.4 
54 5 

Fe 3.2 
FC 3.2 
Fe 3.~ 
F':: :].2 

Fe 3.2 
Fe 3,2 
F>: 2.4 
Fe 3.2 

Fe '3,2 
Fe 3.2 

C!,4 

1.0 
1. :3 
1. S 

0.95 
1.05 
1.05 
1.2 
1.2 
1.2 

1.4 
1,5 
1.7 
1.4 

1. 1 
1.4 

130 
130 
120 
500 
700 
sao 
a30 
790 
610 
260 
'970 
110 
200 
200 
tlO 
110 
110 
330 
730 
1030 
C!OOO 
450 
820 
140 
1:;0 
110 
120 
1200 
480 
1000 
550 
240 
170 
820 
1450 
1130 
'950 
2U~0 
1650 
1400 
710 
11:30 
2400 
1650 
1500 
3700 
4:50 
3300 
910 
4400 
5000 
270 
6::'00 

:500 
600 
700 
290 neAP 
260 DCRP 
130 
160 
160 
490 DC 
530 
600 
4:0 
5S0 
seo 
seo 
590 
650 
S'i/O 
600 
620 
600 DCRP 
590 
6;:0 
~50 
700 
750 
650 
640 
620 
640 
6;!O 
800 
lCOO 
5S0 
640 
640 
570 
6eo nCRP 
640 
640 
6S0 
62" 
720 DCRP 
64') 
620 
n,.) DeRP 
0.20 
2.750 DC~P 
0,40 
2.750 DCRP 
2.750 DCRP 
2CO DeRP 
2t7'!0 DCPP 

32 
32 
34 
31 
29 
lS.5 
19,' 
l'i/.' 
30 
41 
33 
2'i/ 
2'i/ 
2'i/ 
33 
33 
29 
43 
33 
35 
38 
44 
32 
30 
34 
30 
34 
35 
47 
:33 
47 
32 
34 
33 
35 
:34 
35 
39 
35 
35 
4'i/ 
35 
39 
35 
35 
40 
150k 
42 
150" 
45 
49 
30 
51 

4500 
4900 

80\20 

eO\20 

Cl 
Cl 
Cl 
III 

Cl 
Cl 
Cl 

Cl 
Cl 
IV 

Cl 
Cl 
Cl 
Ct 
It 

Cl 
Cl 
Cl 
Cl 

Cl 
Cl 
Cl 
Cl 

Cl 
Cl 

80\20 

250 
280 
2'i/O 
18 

1:1 
12 
12 
25 
25 
25 
200 
430 
430 
260 
260 
200 
25 
25 
25 

25 
25 
420 
480 
410 
380 
25 
25 
25 
25 
550 
430 
25 
25 
25 
25 

25 
25 

75 

a 
1II ..... ing 

8 

81 
92 
w •• · .. 15 

111 ...... 15 

"'.h2B 

iii. a .... 

well"" 
wesv 
70. 
w •• " 

13 

8 
4 
4 
4 

4 
4 
4 

4 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 

.. 
14 
4 
4 

1-
4 
4 
1 ' 

1· 
I. 
14 
14 
16 
I': 

I 
\J1 
\>I 
I 
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LEGENDA. 

Multi-pass weldir .. parameters m~ntioned only if different. 
Position of weldina gun: mentioned only if non-conventional (for 

instance: trailing). 
Welding times in p are periods. 
Current values in k are kilo-amps. 
Consumption figures are l/min of g/meter. 
literature: 

1 = Philips-leaflet. 
2 = Smit-Weld. 
3 = lassen RV-staal (SmitWeld) 
4 = leistungskennwerte DVS Band 72. 
5 = Hobart Welding-Guide. 
S = Philips-lasgagevens. 
7 = Philips Lasgegevens Gasbooglassen van staal. 
8 = Hoek-Leos. 
10 = Hesser-Griesheim: Trennen u. Fugen. 
11 = Philips Welding Reporter. 
13 = Test-rasults THE. 
lS : Doc. IIW 280-68. 

Remal'ks: 
o = Diameter of spot-weld. 
B = Backing Run. 

Type of Joint: hL lLlv ... J 
V/a/b/c means V-joint, root gap a mm, non-bevelling part of 
gruove b mm, bevel augle c graden. Other types similar.· 
lJ = lap joint (with thickness of second plate if 

different). 
F : fillet. weld. 
C = cornel weld. 
T = T-joint, etc. 

Welding Methods: 
SHA = Shielded Hetal Arc (Coated Electrodes). 
GHA(S) = Gas Metal Arc (MIG, C02, mixed gas). 
OA 
(H)PA 
SA 
LacS) 
EB 
Seam 
Spot 
SA2 
SAT 

= Oxy-Acetylene. 
= (Hicro-) Plasma-Arc. 
= Submerg~d Arc. 
= Laser Beam (Spot) Welding. 
= Electron Beam Welding. 
= Seam Welding 
= Spot Welding. 
= Submerged Arc; Parallel Wires. 
= Submerged Arc; Tandem (separate wire feeding and 

energy supply). 
NGW = Narrow Gap Welding. 
CG = Consumable Guide, 
EG = Elactro Gas Welding =Enclosed C02-welding). 
ES = Electro Slag Welding. 
GR = Gravity Welding. 
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DE SPIEGELFUNCTIE 

Een methode om met het inteachen van slechts 1 beeldpunt van 
een origineel punt de spiegelfunctie te definieren. 

Origineel: A= ~,b,c] 
Beeld: B= [d,e,f] 

Punt C is het midden van de verbindingsrechte AB, en ligt dus 
ook in het spiegelvlak. 

Dus. C= rZd , ¥ ' £¥ ] -. [g,h,i 1 
De normaal van het spiegelvlak is. AB= ~}~] - ~:~J 

r~-b] 
Een richting loodrecht op Ali ir:~~lL~;] r;-b+gJ r~l 
Een willekeurig punt in V is: LaoJ+L~ = ~-d+h =: ~ 

Er zijn nu 3 punten plus hun beelden, dus de spiegelmatrix is 
nu uit te rekenen. 
De drie punten zijn: punt B 

[~ 
g !] [~ S h = 
i 

S • P == 

g 
b 
i 

Q 

punt C (wordt op zichzelf afgebeeld) 
Het willekeurige punt in V. (\-lordt op zich
zelf afgebeeld). 

~J 
en S = Q.pinv. 

S is de gevlenste spiegelfunctie 
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