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VOORWOORD: 

Sedert zamer 1983 bestaat er bij AWB een principebesluit am het 
mantagelaswerk van de nleuwe c.v. ketels te gaan autamatiseren. 
Hierbij wardt gedacht aan een lasrabet met taebeharen. 
Op 27 januari krijgt de TH Eindheven het verzaek em bij de%e 
autamatisering behulpzaam te xijn. Dit gebeurt in de verm van een 
apdracht vaer een student. 
Op 13 maart 1984 vindt een gesprek plaats tussen dhr. Heling 
(begelelder AWB) , dhr. Kecken (AWB) , dhr. Bulten (begeleider TH) 
en andergetekende. 
Hierin wardt mij de apdracht taegewezen.De apdracht luidt: 
On twerp een mentagelasmal vaar de warmtewisselaar van de nieuwe 
c.v. ketel. Haudt hierbij rekening met het felt dat een nieuwe 
ketel in entwikkeling is die sterk ep de eerste lijkt. 
Al spaedig bleek dat de epdracht vee! ruimer gezien diende te 
warden. Daer het antbreken van kennis mbt. het taepassen van 
rabats heeft de apdracht meer het karakter gekregen van een 
haalbaarheidsanderzaek. 
Het uiteindelijke resultaat is niet .en afgerand prajekt, maar 
een brede arientatle ap het prableemveld. Bavendien is getracht 
de vaartgang van het prajekt in gaede banen te leiden. 

Ik wil iedereen hartelijk danken die mij behulpzaam geweest is 
bij dit anderzaek. Met name dhr. Bulten en dhr. Heling; hartelijk 
dank! 

Andre Jaspers 
Eindhaven, 27-7-1984 



INHOUDSOPGAVE: 

Voorwoord 

Hoofdstuk 1: Waarom robotlassen ? •••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Naast technische redenen zoals produktiesnelheid en kwal1-
teitsverbetering, spe!en ook andere aspekten een rol bij de 
aanschaf van een robot. Denk hierbij bv. aan produktimage 
en verkrijgen van know-how. 

HOOFDSTUK 2: Welke eisen stellen we aan de robot? ••••••••••••• 2 
Om een goede robot keuze te kunnen maken dienen we de ver
schillende typen zo goed mogelijk te toetsen aan onze 
wensen. Hiertoe worden drie keuze kriteria gehanteerd: spe
cificaties, uitbreidingsmogelijkheden en service. 

HOOFDSTUK 3: Welke eisen stelt de robot? •••••••••••••••••••••• 4 
Een van de grootste problemen bij robot introduktie is de 
nauwkeurigheid waarmee de produkten moeten worden aangebo
den. Er zij in principe 3 manieren am deze problemen het 
hoofd te bieden: een goede 1asmal, nauwkeuriger produkten 
en robot voorzien van sensoren. 

HOOFDSTUK 4: De bereikbaarheid van de 1assen •••••••••••••••••••• 5 
Opsomming van de lassen die gemaakt dienen te worden en de 
eisen die er aan gesteld worden. Door het produktontwerp is 
het noodzakelijk ~m tot een aantal verschillende lastasen 
te komen. 

HOOFDSTUK 5: Het produktieproces •••••••••••••••••••••••••••••••• 8 
Analyse van het produktieproces. Geett aan waar en in welke 
onderdelen fouten te verwachten zijn die bij robot lassen 
vaal'" problemen kunnen zorgen. Met name onrondheid, diameter 
en lengtevariaties in de warmtewisse1aar leveren problemen 
op. De fouten in dit onderdeel ontstaan tijdens het 
knippen, walsen ponsen en lassen van dit onderdeel 

HOOFDSTUK 6: Gevolgen van de maatonnauwkeurigheden op de positio-
ner i ng ••••.•...••••••••••• III •••••••••• III ••••••••••••••••••••••••• 12 

Of een onderdeel met een bepaalde tolerantie weI of niet te 
lassen is hangt niet aIleen af van die tolerantie, maar ook 
van de manier waarop het onderdeel gepositioneerd wordt. 



HOOFDSTUK 7: Mog.lijk. oplossing.n .n sugS.sti.s ••••••••••••••• 15 
Herposition.ren van het werkstuk is tijdrov.nd. Daarom 
word.n hier .en aantal mogelijke oplossing.n aangedragen om 
dit zov •• l mogelijk te v.rmijden. Bovendien worden wijzig
ingen in het produktieproces en in het produktontw.rp 
voorgesteid. 

HOOFDSTUK 8: Het naadzoeksysteen (ASEA> •••••••••••••••••••••••• 19 
Een nadere beschouwing van het naadzoeksyst.em dseamfinderu 
van ASEA, het .nige zoeksyst.em wat geschikt is voor dunne 
plaat. De specificaties en de to.pasbaarheid voor ons pro
dukt word.n besproken. 

HOOFDSTUK 9: Konstruktieve id.een voor de lasmal ••••••••••••••• 22 
Uitgaand. van de aanname dat er een naadzo.ksysteem toege
past wordt, worden aan de hand van schetsen en tekeningen 
een aantal 1d.een ontwikkeid mbt. de Iasmal. De nadruk 
hierbij ligt op e.n e.nvoudig ontwerp wat gemakkeIijk 
gewijzigd kan worden. Er is getracht een id.. over te 
drag.n, niet een kant en klaar ontw.rp. 

L I "'rERA 1UUR ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 28 



HOOFDSTUK 1: Waarom robotlassen ? 

AWB heeft een aantal redenen om robot lassen te overwegen: 
* De laswerk2aamheden aan de warmtewisselaar zljn al in 

vergaande mate geautomatiseerd. In de eindfase, bij de 
montage van de ketel wordt nog handmatig gelast. Dit deel 
van het produktieproces zou efficienter moeten gaan 
veriopen. 

* Speciaalstukken voor de eindmontage van de ketel worden nu 
relatief duur ingekocht. Met een robot kan een deel van deze 
onderdelen in eigen bedrijf vervaardigd worden. 

* De rondlasautomaat die nu gebruikt wordt geeft een 
onvoldoende laskwaliteit bij het lassen van de tubelures. 

* Het bereiken van een konstantere laskwaliteit. De prestaties 
van een handlasser 2ijn sterk afhankelijk van zijn 
koncentratievermogen. Dit fluktueert van dag tot dag. 

* De aanwezigheid van een robot in het produktieproces heeft 
een positieve invloed op de rest van het produktieproces. 
Door eisen die de robot stelt aan het produkt en omgevin~g -
loopt ook de rest van de produktie soepeler. 

* Commercieel gezlen heeft de aanwezigheid van een robot in 
het produktieproces een positieve invloed op het 
produktimage. 

De robotlasinstallatie zal waarschijnlijk een investering vergen 
van 2~e.eee tot 3~e.eee gulden. Daar komen dan nog bij de Kosten 
van produktiviteitsverlies en manuren. Om een robot rendabel te 
kunnen laten werken wordt in het algemeen gesteld dat de robot 
minstens a uur per dag in bedrijf moet zljn. AWB heeft een ketel
produktie van ca. ae per dag. Bij een geschatte cyclustijd van 3 
minuten, komen we uit op 4 uur laswerk per dag_ Er bliJven dus 
nOg 4 uren over die gevuld moeten worden met andere 
laswerkzaamheden. Dit zou dan dus kunnen met het lassen van 
speciaalstukken en halffabrikaten. 
Door ASEA wordt de afschrijvingstermijn van de robotinstallatie 
op 7 jaar gesteld. Het is dus duidelijk dat er door de robot 
flink kostenbesparend gewerkt zal moeten worden. Daarnaast dient 
afgewogen te worden welke offers men wil brengen voor 
kwaliteitsverbetering en een betel" produktimage. Alvorens deze 
afweging te kunnen maken dient men te beschikken over een 
gedetailleerde studte over de te verwachten resultaten en 
problemen btj toepassing van robotlassen. 
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HOOFDSTUK 2: Welke eisen stellen we aan de robot? 

Om straks een verantwoorde ke~s te k~nnen maken ~it de veelheid 
van mogelijkheden dienen we een aantal selektiekriteria op te 
stellen. Zoals blijkt bij de vergelijking van de offertes van LAS 
en ESAB hebben we te maken met zeer veel gegevens die onderling 
vaak slecht vergelijkbaar %ijn. Ook zijn lang niet aIle gegevens 
relevant. Seleetiekriteria dienen ons in staat te stellen om de 
voor ons relevante informatie te distileren ~it de 
fabrieksspecifieaties. Zie hiervoor bijlage 1. 

In het h~idige prod~ktieproces zal de robot de plaats innemen van 
de rondIasa~tomaat: aanvoer van de warmtewisselaars via een 
rollenbaan, samenstellen van de ketel met robot lassen, afvoer 
naar het afpersstatlon. 

v~rven montage 
.. 

• ~ 
~rsl ~ ----' ot l-

lassen mQ.g. 

pi aat bewerkin~ mag. 

sehets van de layo~t bij AWB 

EERSTE KEUZE KRITERIUM: 
Zoals gezegd neemt het lassen van de ketels vooralsnog slechts de 
helft van de beschikbare tijd in beslag. In de overblijvende tijd 
dient de robot ander laswerk te doen. Ais 1e ke~ze kriteri~m 

nemen we dan oak: 
Het moet eenvo~dig mogelijk zijn van prod~kt over te schakelen, 
of versehillende prod~kten tegelijkertijd te lassen. 
Faktoren die hierbij een rol spelen zijn: 

* het werkbereik * de mogelijkheid de robot op zijn kop te 
hangen. 

* het aantal vrijheidsgraden * de aanwezigheid van prioriteitsregels in de 
programmatuur. 

* snel en eenvoudig wisselen van 
werkstukprogramma. 

* de mogelijkheid om de manipulator te laden 
terwijl ergens anders gelast wordt. 

* de mogelijkheid om het werkst~kprogramma 

3-dimensionaal te verschuiven. 



3 

Omdat er na in gebruik neming van de robot weinig meer 
geprogrammeerd zal worden, zullen faciliteiten zoals 
beeldschermen, printers ed. niet erg veel voordelen hebben. Het 
vermogen van de lasstroombron is voor de toepassingen van AWB ook 
niet van erg groot belang. Er wordt gewerkt met dunne plaat, dus 
er is weinig vermogen nodig. 
Ais we de offertes van CLOOS en ESAB wat kriterium 1 betreft 
naast elkaar leggen dan blijkt dat de CLOOS robot het voordeel 
heeft van een zesde vrijheidsgraad en een groter werkbereik als 
de robot op zijn kop nangt. ASEA is aanzienlijk beter wat 
programmeer mogelijkneden betreft. Ook de manipulator die ASEA in 
de offerte aangeeft heeft betere eigenschappen dan de CLOOS 
indextafel. Opm. de door ASEA aangeboden manipulator in de 
offerte: type MHS l~m, wordt niet meer geleverd en wordt 
vervangen door de vrijprogrammeerbare manipulator type ORBIT 16B 
R. Deze manipulator fungeer~ ais externe as van de robot en kan 
zodoende een zesde vrije as van de robot vervangen. Bovendien 
geeft een zesde vrije as een sterk verhoogde sIijtage aan het 
slangenpakket doordat het slangenpakket erg kort omgebogen wordt. 
In feite is dus de kombinatie ~ assen robot met een vrij 
programmeerbare manipulator te prefereren boven een %esassig~ 

robot met een eenvoudige indextafel. Bij deze indextafel is net 
bovendien niet mogelijk om een ander produkt te laden terwijl er 
gelast wordt. 

TWEEDE KEUZE KRITERIUM: 
Ais tweede keuzekriterlum nemen we: De mogelijkheden om net 
systeem uit te breiden of te voorzien van speciale hulpmiddelen 
zoals sensoren of software. In een aantal gevallen kan dit keuze
kriterlum zelfs dwingend zijn. Zo is bij net noodzakelijk bIijken 
van een naadzoek- of voIgsysteem de keuze beperkt tot ASEA omdat 
aileen ASEA een naadzoeksysteem levert wat geschikt is voor dunne 
platen. 

DERDE KEUZE KRITERIUM: 
Ais laatste keuzekriterium nemen we: De te verwachten service van 
een fabrikant. Het is te verwacnten dat de fabrikant die het 
grootste marktaandeel heeft ook het beste servicenetwerk zal 
hebben. Met service wordt ntet aileen reparatie van defekten, 
maar ook nulp bij startproblemen en begeleiding bedoeld. ASEA 
heeft net grootste marktaandeel in Nederland. Op de tweede plaats 
staat CLOOS. 

Aan de hand van deze kriteria komen we tot een voorkeur. Tot nu 
toe wijst die duidelijk in de richting van het ESAB lasrobot 
syateem. De prijs is eehter ook aanzienlijk hoger (ASEA:2~9.BBB,

en CLOOS 21m.BBm,-). De oplossing die de hoogste prijs-kwali
teitsverhouding biedt moet gekozen worden. 
Opm. om net CLOOS systeem met net ESAB systeem 
vergelijken, moeten we bij de CLOOS offerte fl 27.BBB 

te kunnen 
bijtellen 
de ESAB voor een tweede manipulator. Dan kan er , net als bij 

installatie een station geladen worden terwijl het andere gelast 
wordt. 
Offertes en de vergelijking daarvan: zie bijlage 1. 
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HOOFDSTUK 3: Welke eisen stelt de robot? 

Om een succesvolle automatisering met behulp van robots door te 
voeren is het uiterst belangrijk om aan de eisen die een robot
toepassing stelt te voldoen. Onderschatting hiervan leidt bijna 
altijd tot grote moeilijkheden of mislukkingen. 

De belangrijkste eis die een lasrobot stelt is dat de lasnaad met 
een t~lerantie van +/- 0,5 mm moet worden aangeboden bij de 
plaatdiktes waarmee we te maken hebben. Passen we een 
zwaaibeweging toe dan is een tolerantie van +/- 1,O mm 
toelaatbaar. Dit heeft echter als nadeel een langere lasduur en 
het inbrengen van een grotere hoeveelheid warmte in het werkstuk. 
Daarom moet zwaaien zoveel mogelijk vermeden" worden. 
Bovenstaande waarden zijn richtwaarden; de toelaatbare tolerantie 
wordt door materiaaldikte, gewenste uiterlijk en kwaliteit van de 
las en de laspositie bepaald. 
Een tolerantie van +/- O,5 mm betekent dat de toleranties in het 
produkt nog Kleiner moeten zijn ten gevolge van foutopeenhoping. 
Een reele waarde is +/- 0,2 - O,3 mm voor knip en snijprocessen. 
Het is dus zaak om het produktieproces te analyseren en waar 
mogelijk een betere maatnauwkeurigheid te bewerkstelligen. 
Meestal is dat aileen niet voldoende: produktwijiigingen kunnen 
noodzakelijk zijn om aan de vereiste toleranties te voldoen. 
De mate waarin de produkttoleranties doorwerken in de 
lasnaadpositie hangt in sterke mate af van de lasmal. Door het 
kiezen van slimme referentievlakken kunnen vaak relatief 
onnauwkeurige produkten gelast worden. 
Kan men met bovenstaande methoden niet of moeilijk voldoen aan de 
geeiste nauwkeurigheid, dan kan een lasnaadzoek of volgsysteem 
uitkomst bieden. In ons toepassingsgebied is aileen het ASEA 
systeem "SEAMFINDER" geschikt. Het systeem wat CLOOS levert is 
aileen geschikt voor dikke platen, en is een specifiek 
volgsysteem. Toepassing van een naadzoeksysteem beperkt dus de 
keuzemogelijkeden en: 

* Kost ca. 50.000 gulden. * Maakt het programmeren moeilijker. 
* Tast de storingsgevoeligheid van de installatie 

aan. 
* Stelt ook eisen en brengt beperkingen met zich 

mee. (oa. oppervlaktegesteldheid, geometrische 
beperkingen ed.> 

Een verschijnsel wat nauw samenhangt met deze eisen die door de 
robot gesteld worden, is de discipline in een bedrijf. Met aileen 
verbeteren van machines, ontwerp van het produkt en het maken van 
dure lasmallen is men er nog niet. Elke schakel in het 
produktieproces moet meewerken aan de hoge en konstante 
nauwkeurigheid die voor robot toepassing noodzakelijk is. De 
mensen zijn hierbij belangrijk en zullen hun werk met een 
verhoogde discipline moe ten doen. Daarom is het belangrijk om 
iedereen ook te motiveren am zijn werk zo goed mogelijk te doen 
en de introduktie van de robot in het bedrijf goed te begeleiden. 
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HOOFDSTUK 4: De bereikbaarheid van de lassen. 

Het produkt is een warmtewisselaar vol gens tekeningnummer 
813-481-83 AWB. De volgende lassen moeten worden gemaakt: 

1 Pootjes op de voet lassen 3)(; zes lassen. 
2 Pootjes op de romp lassen 3x; zes lassen. 
3 Bovenbouw op de romp lassen; vier hec:htlassen 

van c:a. 28 Mm. 
4 Strip van 38x6 mm (branderbevestiging) op de 

romp lassen; liten hec:htlas, een las van 3B mm. 
S 1/2 lassok 3/4 inc:h op de romp. 
6 Pijpnippel 1/2 inc:h x 38 mm op de romp. 
7 Klixonsc:hijven op de romp; twee hec:htlassen 

van c:a. 18 Mm. 
8 Pijpnippel 3/4 inc:h x 38 mm op de romp. 
9 Boutjes M6x3Smm aan de bovenbouw hec:hten 2)(. 

18 Bevestigingsplaatje apparatuurpaneel; vier 
maal hec:htlas van c:a. 18 mm. 

De totale lasiengte is ongeveer 788 Mm. 

Het produkt stelt bepaalde eisen wat betreft laskwaliteit en 
maatvoering: 

* De lassen aan tubelures moeten waterdic:ht zijn (las'S,6,S) * Lassen 4,7 en 18 mogen niet doorgelast worden am lekkage te 
voorkomen. 

* Voor de overige lassen gelden geen spec:iale eisen. * Ivm. montage van de siermantel en het uiterlijk van de ketel 
dienen voet en bovenbouw goed boven elkaar te liggen, met de 
juiste onder1inge afstand. Goede haaksheid is belangrijk. * De branderbevestiging dient goed rec:ht te zitten, daar 
anders de brander sc:heef komt te hangen. * De positie van de tubelures moet vrij goed zijn. Als de 
tubelures sc:heef zitten, dan is de eindassemblage moeilijk. * De overige maten komen Minder kritisc:h. 

Zander produktaanpassingen is het noodzakelijk het monteren van 
de warmtewisselaar in drie fasen te laten verlopen: 

1 Oplassen tubelures (lassen S,6 en S). 
branderbevestiging (las 4) en de bevestigingsplaat (las 
18) • 

2 Oplassen van de klixonsc:hijven (las 7). 
3 Samenstellen van boven- en onderplaat, pootjes en 

hec:hten van de boutjes (las 1,2, 3 en 9). 
Deze fasen zijn noodzakelijk omdat: * De twee tubelures aan de bovenzijde van de warmtewisselaar 

en de klixonsc:hijven niet te lassen zijn wanneer de 
bovenbouw al gepositioneerd is. Er is te weinig ruimte 
tussen de lasnaden en de bovenbouw. De lasnaad kan dan niet 
of nlet onder de juiste hoek worden gelegd. 

* De twee tubelures aan de bovenzijde van de warmtewisselaar 
zijn niet te lassen als de klixonsc:hijven gepositioneerd 
zijn. De ruimte tussen de klixonsc:hijven en de tubelures is 
te klein. De lasnaad is niet of slec:ht te bereiken met de 
lastoorts. 
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Het ~eit dat er 29 lassen gemaakt moeten worden (dus ook 29 
verschillende lasposities) stelt nogal wat eisen aan de lasmal 
wat betreft de bereikbaarheid. Een goede bereikbaarheid heeft 
niet aileen zin voor het lassen, maar ook voor net laden van de 
mal; er dienen nl. 14 onderdelen geassembleerd te worden. Een 
snelle en e~nvoudige inzet van de onderde!en in de lasmal is dus 
van belang. Het streven naar een goede bereikbaarheid is echter 
in strijd met het streven naar een grote stij~heid. In ons geval 
is de stij~heid van de lasmal van minder belang. Er worden nl. 
veel korte lassen gemaakt, er wordt dus weinig warmte in het 
werkstukgebracht. Het tegengaan van thermiscne vervormingen zal 
dus niet of nauwelijks nodig zijn. De stij~heid van de lasmal 
moet echter weI zodanig zijn dat hij een goede positionering 
garandeert, ook tijdens net manipuleren van werkstuk en mal. 

De meest voor de hand liggende malvorm is de kooi; de stijfheid 
is hiervan goed, maar de bereikbaarheid levert al snel problemen 
op. De U-vorm, veel bebruikt in de malbouw voor robots, biedt 
meer perspektieven. De bereikbaarneid is goed en de stijfheid 
moet voor onze toepassing eenvoudig op een voldoende grootte 
gebracht kunnen worden. De U-vorm leent zicn mede door zijn goede 
bereikbaarheid, voor zowel plaatsing tussen centers als op een 
draaita~el. 

Indien gewenst leent de U-vor~ zich ook goed voor een modulaire 
opbouw. Door op een aantal basis~rames verschillende modules te 
monteren kan een heel scala van produkten met een minimum aan 
malgereedschap gelast worden. Figuur 2 gee~t een indruk. 

Het kan ook aantrekkelijk zijn om te werken met meer dan 1 mal en 
de montage van de ketel op te splitsen in een aantal submontages. 
De mallen kunnen dan aanzienlijk eenvoudiger worden. Nadeel 
hieraan is dat de manipulatietijd stijgt. 



fig. 2 

ORBIT 160 R 

Workpiece: 
Male. weight 160 kg 
Max. dim. 1150 mm 

Indexing: goo 36Cr 
Rotation 2.3 sec. 6.8 sec. 

Sta!O" intefdlange (180"): 4.5 sec. 
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HOOFDSTUK ~: Het produktieproces 

Tijdens het produktieproces treden onnauwkeurigheden OJ) in de 
onderdelen die met de robot geassembleerd moeten worden. Zoals in 
hoo-fdstuk 3 gesteld moeten de lasnaden met een nauwkeurigheid van 
8,~ mm aangeboden worden aan de robot. 
Waar zijn -fouten te verwachten die hinderlijk zijn voor ons ? Hoe 
groat zijn die foute" en op welke Manier kunnen we ze voorkomen 
o-f ervoor %orgen dat het effect op de positionering %0 klein 
mogel ij k is? 

Fouten in de aangebaden onderde!en: 
1 VOET EN BOVENBOUW: worden gestansd uit coilmateriaal in een 

slag. De gaten en uitsparingen zitten onderling dus zeer goed. 
Als we de%e gaten als referentiepunten gebruiken, dan vallen 
bij net positioneren van de bovenbouw en de voet in de lasmal 
welnig moeilijkneden te verwachten. Ook de hoogte van voet en 
bovenbouw is vrij goed; na het stanzen worden de vi·er randen op 
een kantbank omgebogen. De toler-
antie die op de coilbreedte zit 
wordt hierbij weggewerkt door de 
randen die uit de zijkant van het riI III 
coilmateriaal komen lets lager te ~ lU 
maken. De kete I steunt dus op / \ 
twee randen die weI nauwkeurig 
zijn en %al dus altijd recht 
staan. ketelvoet 

2 Tubelures: worden ~ngekocht. Er treden forse maatafwijkingen 
op, %e zijn recht afgezaagd met veel braamvarming. Dit geeft 
een slecht gedefinieerde lasnaadpositie en een slechte 
laskwaliteit. Volgens NEN 32~7 gelden voor pijpnippels de 
volgende toleranties: - 3/4 inch=inwendig 28 mm 

uitwe~dig 27,3 - 26,~ mm 
- 1/2 inch=inwendig 1~ mm 

uitwendig 21,8 - 21,8 mm 
Op de afgezaagde lengte zit ook een forse tolerantie. Bovendien 
is een sCheef afgezaagde tubelure geen uitzondering. Een betere 
afwerking en maatnauwkeurigheid zal waarschijnlijk noodzakelijk 
zijn. Om een goede laskwaliteit te kunnen garanderen zal het 
tevens nodig zijn om de tubelures uit te hoI len 01' 
keteldiameter. Bij een vlak afge- d 
zaagde tubelure met een buiten
diameter van 2~ mm treedt een 
spleet ap van 1,2~ mm bij een 
keteldiameter van 249 mm. 
(spleet=d/2xsin(invtan(d/D» of 0 
bij benadering: spleet=[dxd)/(2D) 
Ais we hierbij ook nog de dia
metervariaties en posltieonnauw
keurigheden tellen, dan is %o'n 
spleet ontoelaatbaar, zeker voar robot lassen met de eis water
dicntneid. Ook bij de rondlasautomaat die nu gebruikt wordt is 
dit waarschijnlijk de belangrijkste reden van falen. Als de 
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tubelures uit~ehold worden op keteldiameter kan er met een 
minimum aan warmteinbren~ een mooi dun lasje ~ele9d worden, 
zonder ~ebruik te maken van zwaaibewe~ingen. 

3 BEVESTIGINGSPLAAT A~~ARATUURPANEEL: hiermee vallen weinig 
moeilijkheden te verwachten. De eni~e eis die ge5teld wordt is: 
kon5tante materiaaldikte, maw. er mo~en geen ver5chillende 
materiaaldikten door .lkaar ~ebruikt worden. 

4 BRANDERBEVESTIGING: een fout die bij het robot lassen voor 
problemen kan zorgen is een afwljkin~ van de nominale len~te of 
van de gatpositie in net plaatje. Het ~at in de 
branderbevesti~in~ dient nl. over het gat in de warmtewi5selaar 
te vallen. Een afwijkin~ van de ~atpositie of de lengte heeft 
dU5 een evenredige verschuivin~ van de lasnaad tot gevolg. 

:5 POOTJES: hoekprofiel vervaardi~d in eigen bedrijf. De nauwkeur
i~heid waarmee dit gebeurt laat te wen5en over. De hoek 
waarover het stripmateriaal gebo~en wordt varieert sterk. Dit 
heeft een ver5chuiving van de la5naden tot gevolg. 

6 KLIXONSCHIJVEN: ponswerk, hiermee zijn weinig problemen te ver
wachten. 

7 WARMTEWISSELAAR: dit is net meest ~ekompliceerde onderdee!. Het 
heeft verschillende bewerkin~en ondergaan: knippen, ponsen, 
wal5en en lassen. BiJ al deze bewerkin~en treden fouten op. De 
afwijk!ngen die bij de assemblage van belang zijn: 
* tolerant!e op de len~te van de warmtewisselaar 
* diametervariaties/onrondheid warmtewisselaar. 
* positie van de gaten in de warmtewi5s.1aar. 

We zullen de fouten in de warmtewisselaar en de oorzaken 
nader bekijken. Fouten in de warmtewisselaar werken nl. 
de positie van aIle lasnaden. 

daarvan 
door in 

De volgende bewerkingen worden uitgevoerd op de warmtewisselaar: 

* Knippen van de bultenmantel uit plaat met behulp van een knip
bank. Hierbij treden fouten op: lengtevariatie~Ll enL::.L2 •. Hier 
bij werkt .6Ll door in een diame-
tervariatie met een faktor l/pi. 
~L2 werkt door in de hoogte van 
de warmtewisselaar. N 
De aans1agen van de knipbank wor- ....J 

<I den met een rolmaat in~esteld. ;-
Daardoor wordt plaat lang nlet N 

....J 
altijd haaks afgeknipt. Onder- t 
staande schetsen laten de ~evol- L 1 +All ... 
~en zien van niet haaks knippen: 

0 • {j 0 m ... 

0 • {} 0 - m 
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De knipbank die gebruikt wordt maakt een schaarbeweging. Het 
gevolg is dan de plaat tijdens het knippen iets verscnuift. 
Daardoor is de snede niet recht. Overdreven getekend: 

De knipbank bij AWB heeft niet de mogelijkheid em de heek 
tussen de scharen te verstellen. 

* Pansen: De fouten die tijdens het knippen entstaan werken hier 
pijnlijk door. Bij het ponsen worden. nl. 3 verschillende 
referentievlakken gebruikt. Gevolg: lengtevariatie ~ 1..2 werkt 
volledig door in de positie van de gaten die geponst worden. 
Veer de bovenste gaten wordt nl. referentievlak 1 en 2 
gebruikt, maar voer de bovenste gaten en de uitsparlng voor de 
brander wordt referentievlak 2 en 3 gebruikt. 

beven 

() 

2 

--"-
I 

onder 3 

(zle tek. nr. a13-4a4-a4) 

Als we de gat en dus goed in de lasmal willen positioneren. dan 
zullen we dezelfde referentievlakken moeten gebruiken tijdens 
net lassen als tijdens net ponsen. Dat wil zeggen: verschulven 
van net predukt in de lasmal. 
Oek afwijkingen van de naaksneid leiden tot afwijkende 
9atposities: 

r <90 V 

L .I J_L _______ ~',~J: ...... !l_r--·fout 

Het is zeker gewenst dat de referentievlakken onderling haaks 
z ij n. 
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* Walsen: Het walsen gebeurt tussen twee rollen; 1 stalen 1""01 en 
1 kunststof 1""01. Er ontstaat onrondheid door: 
-rechte stukken aan het begin en einde van de plaat van 10 tot 
20 mm. Dit Is inherent aan dit walsproces. 

-te vel"" of niet vel"" genoeg walsen. Hierdoor moeten de uiteinden 
van de plaat van elkaar af resp. naar elkaar toe worden gebo

gen worden. 
De oorzaken van de variatie in rechte uitelnden en van de 
gewalste diameter liggen in een sterk varierende 
materiaalkwallteit en in het niet konsequent hanteren van de 
walsrichting (dlt staat weI op tekening aangegeven!). Dit doet 
men om veel afvalmateriaal te vermijden. 

* Lassen: Er worden twee rondlasnaden op de buitenmantel gelegd. 
Hierdoor treden vervormingen op. Door de ingebrachte warmte 
worden spanningsverschillen ten gevolge van plasische 
deformatie zichtbaar als vervormingen. De hoeveelheid warmte 
die in het materiaal gebracht wordt is vrij hoog omdat men een 
vrij dikke lasrups moet leggen. Dit vanwege net verschil in 
materiaaldikte tussen mantel (2mm) en binnenwerk(2,5 mm) en 
omdat ten gevolge van de onrondheid en diameter afwijking vaak 
een spleet ontstaat die volgelast moet worden. 
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HOOFDSTUK 6: aevolgen van de maatonnauwkeurigheden op de positio
nering. 

Kort samengevat zijn tot nu toe de volgende problemen aan het 
licht getreden: 

1 De robot dient lasnaden met een nauwkeurigheid van B,5 mm 
aangeboden te krijgen. 

2 Door de produktstruktuur dient het lassen in ten minste 3 
fasen te geschieden. 

3 Door het grote aantal lassen dreigt de bereikbaarheid slecnt 
te worden. 

4 Er treden forse fabrikage onnauwkeurigheden op. 
Met name net laatste punt is nog omgeven met veel onduidelijk
heid. Daarom is er een kleine steekproef gedaan(6 ketels) om een 
indruk te krijgen van de grootteorde van de afwijkingen. Er zijn 
aan de bovenkant en aan de onderkant van de ketel op drie 
plaatsen tweepunts metingen gedaan om de diameter te bepalen. Op 
vier plaatsen verdeeld over de omtrek is de lengte van de ketel 
gemeten, waarvan 1 keer ter plekke van de brander uitsparing(zie 
bijlage 2). 
De grootste afwijkingen die gekonstateerd zijn, zijn: 
diameter: + B,6mm, -B,emm 
lengte : - B,6mm, -1,5mm 
Bovendien is er duidelijk sprake van onrondheid. H.t maximaal 
gemeten diameter verschil van een ketel bedroeg 1,2 mm. Uiteraard 
geeft een tweepuntsmeting g.en eenduidige informatie over de 
onrondheid van de ketel. Hiervoor zou een aanvullende driepunts 
meting noodzakelijk zijn. Waarschijnlijk geeft een 
tweepuntsmeting een redelijke hoeveelheid informatie, daar een 
specifieke 3 puntsonrondheid nlet te verwachten valt. De beste 
methode is uiteraard het kontinue meten met de ketel tussen 
centers of op een draaitafel. Door de uitslag van de, m.etklok 
kontinue te registreren kan later de best passende cirkel 
berekend worden, en kunnen afwijkingen hiervan precies in kaart 
gebracht worden. De tijd en de faciliteiten waren niet aanwezig 
om dit op een verantwoorde wijze te doen. 
Het maximale lengteverschil wat gekonstateerd is bij een ketel is 
B,7 mm. 

Gevolgen van de onrondheid: 
Het effect van de onrondheid en diameterafwijkingen op de positie 
van de lasnaad kan verminderd worden door ervoor te zorgen dat 
het referentievlak in de lasmal vlakbij de lasnaad ligt. Ais we 
bijvoorbeeld de voorkant van de ketel tegen een referentievlak in 
de 1asmal drukken, dan kunnen we een diametervariatie toelaten 
van ca. 3mm voer het laswerk aan de tubelures. De lasnaad blijft 
dan binnen het tolerantiegebied van B,5 mm. 

cylindersegment meet binnen 
telerantie 8,5 mm vallen. 
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De gaten in de mantel zitten tov. referentie vlak 2 (dus tov. de 
langsnaad) goed. In de ponsbewerkingen wordt dit viak ni. als 
referentte gebrulkt (zle hoofdstuk 5). Het is dus voldoende om 
het bovenstaande cylindersegment, waarop al het Iaswerk zit, 
voldoende nauwkeurig te positioneren. Ten gevolge van een 
diameterafwljking Ad zal het punt P verschuiven naar P'. 
VOOr" punt P geldt: x=d/2*cos45 = SSmm 

y=d/2*sin45 = SSmm 
Bij diameter variaties zal de Iengte van het cirkelsegment gel1jk 
blijven, dus: 

p i 14*d = ce * ( d + 4. d ) 
~ = P I 14*d 1 (d + A· d ) 

Voor P' geldt nu dus: x'=ed+ Ad)/2*cos - 6d/2 
y'=Cd+ Ad) 12*sin 

Invullen van d=249mm en A d=3mm Ievert: ~ =44,46° ;x'=SS,4mm 
;y'=88,3mm. 
Kwadratisch opgeteld Ievert dlt een afwijking op van S,5 mm op 
punt P' tov. punt P. 

Een afwijking van 3mm in de diameter 15 dus voor het 
tubelurelassen met deze manier van positioneren toelaatbaar. Dit -
betekent dat de afkniplengte van de buitenmanteI, Ll, een 
tolerantie mag hebben van ~ Ll=pi* 6.d=9,4mm! 
Dit is echter een uiterst mislei~ende redenering. Er wordt nl. 
geen rekening gehouden met de onrondheid van de warmtewlsselaar. 
Bovendien krijgen we met deze manier van positioneren de onnauw
keurigheden die we zo wegwerken ergens anders dubbel terug. Zo 
heeft het pootje a~hter dan een afwijklng van Ad en de pootjes 
aan de zijkant van A d/2, te veel dus. Dit kan opgelost worden 
door herpositioneren. 
Een heel ander probleem ten gevolge van de onrondheid komen we 
tegen bij het monteren van de bovenbouw op de warmtewisselaar. De 
binnendiameter van de warmtewisselaar is nl. exakt hetzelfde als 
de diameter van het gat In de bovenbouw. Als er geen afwijkingen 
zijn dan siulten ketelwand en bovenbouw precies op elkaar aan. 
Als er diameter afwijking of on-
rondheid optreedt, dan krijgen we 
een situatle zoals in de figuur 
hiernaast geschetst. Er kan een 
spleet ontstaan. Het produkt is dan 
ntet meer lasbaar. We moeten hier 
dus de warmtewisselaar centreren 
tov. het gat in de bovenbouw en de 
onrondheid wegforseren zodat er in 
elk geval nooit een spleet ontstaat 
Aileen plaatsafwljking is hler in lasbaar ntet lasbaar 
veel gevallen nog te lassen, daar 
aan deze lassen geen speCiale elsen gesteld worden. 

aevolgen van variaties in de lengte van de ketel: 
Door de lengtevariatle Is de positie van de gaten voor tubelures 
en branderbevestiging niet goed bepaald. Zoals we gezien hebben 
in hoofdstuk 5 werkt een lengtevariatie door de manier waarop de 
referentievlakken gekozen worden tijdens het ponsen docr cp de 
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pesitie van de gaten. Afhankelijk van de manier waarep we de tu
belures gaan pesitieneren kunnen we 
bij het lassen de velgende 
problemen tegen kemen: 
1 tubelure wordt in net gat gepesi
tieneerd. De tube1ure zit dus tev. 
het gat geed, maar niet tOY. de 
rebot. De rebet zal vel gens 
pregramma lassen en deor de tubelu
re neen branden. 
2 Tubelure tev de rebet geed gepe-
sitieneerd, niet tev. net gat. Er 
is wat lasbaarneid betreft een zekere telerantie teelaatbaar. 
Onderstaande figuren illustreren de verschillende megelijke 
situaties. Situatie 1 is zender meer lasbaar; situatie 2 wer-dt 
twijfelachtig en situatie 3 is nlet lasbaar. 

2 

~ .~ ~~ ~ ~. f:2 I~~ ZSSS! b S" 1 "K ).$1 

situatie 1 situatie 2 situatie 3 
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De toleranties lijken %odani9 te %ijn dat voor het tubelure 
lassen en voor het samenstellen van bovenbouw en voet herposi
tioneren nodi9 is. We komen dan tot de volgende lasfasen: 

1 Lassen van de tubelure onder en de branderbeves
ti9in9 (las 4 en 5). Positionerin9 met de voor
kant en ondervlak als referentievlakken. 

2 Lassen van de tubelures boven en de bevestigin9s
plaat (las 6,8 en 1B). Positionerin9 met de voor
kant en het bovenvlak als referentievlakken. 

3 Oplassen van de klixonschijven. Positionerin9 is 
identiek aan 2. 

4 Samenstellen van de bovenbouw, voet en pootjes, 
hechten van de boutjes (las 1,2,3 en 9). Positio
nerin9 door de bovenkant te centreren tov. boven
bouw; bovenkant en achterkant als referentievlak-
ken. • 

Onderstaande figuur verduidelijkt een en ander: 
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De pracedure wardt dus: 
*inbrengen en pasitianeren van de warmtewisselaar, 

de branderbevestiging. Lassen van tube lure ander 
vestiging. 

tubelures en 
en brander be-

*herpasitianeren; inzetten apparatuurpaneel. Lassen tubelures 
baven en apparatuurpaneel. 

*inzetten klixanschijven. Lassen klixanschijven. 
*inzetten bavenbauw, vaet, paatjes en bautjes. Herpasitianeren 

warmtewisselaar. Lassen. 
Dit is een amslachtige tijdravende werkwijze die een ingewikkelde 
mal vergt. Er zijn zes wegen die tat een aplassing van deze 
bezwaren kunnen leiden; uiteraard zal de uiteindelijke aplassing 
een kambinatie zijn van het anderstaand.: 

1 Kanstant herpoSitioneren van het werkstuk in d. Iasmal (al be
sproken) • 

2 Gebruik maken van meer dan 1 mal. Meerdere eenvaudige 
3 Hage eisen stellen aan de fabrikagenauwkeurigheid. 

zeggen het fabrikagepraces gaed in de hand hebben. 
4 Produkt aanpassen vaor rabat lassen; Hrobatvriendelijk H 

pen. 
3 Forceren van anderdelen in de juiste pasitie. 
6 Gebruik van een naadzaeksysteem. 

Vaor en nadelen van de te volgen oplossingen: 

mal len. 
Dat wi 1 

antwer-

Opl. 1: Vaordelen:-geen ingrijpen in produkt of fabrikagepraces 
nadig. 

Nadelen :-tijdravend, dus praduktiviteitsvermindering. 
-ingewikkelde mal, de bereikbaarheid kamt in 

het gedrang. 
-ook toekamstige pradukten zullen za'n ingewik

kelde dure mal nadig. 
Opl. 2: Voardelen:-lasmallen kunnen eenvaudiger warden <=gaed

Koper en de bereikbaarheid wardt beter.) 
Nadelen :-de manipulatietijd wardt graat. 

-de werksituatie vaar de machinebedlende wardt 
slechta De ketels zijn zwaar en slecht te 
hanteren. 

Opl. 3: Vaardelen:-Iasmal kan eenvoudiger warden. 
-taekamstige pradukten hebben hier aak hun 
voorde.l van. 

-aok het huidlge produktiepraces zal gladder 
verlapen. 

Nadelen :-Ingrijpende en vaak dure wijzigingen in het 
praduktiepraces. Cdit is niet altijd za, sams 
kan een simpele wijziging het prableem verhel
pen) 

Opl. 4: Voardelen:-lasmal kan eenvaudiger worden. 
-kan een zeer gaedkope manier xijn am tot ver
eenvoudiging van het prableem te Kamen. 

Nadelen :-wardt erg duur wanneer de praduktwijzigingen 
te ingrijpend warden. 

Opl. 3: Voardelen:-geen ingrijpen in prakukt af fabricagepraces 
nodig. 

Nadelen :-lasmal maet stijf zijn, dus duur en zwaar. 
-lasmal wardt ingewikkeld, dus de berelkbaar

heid wordt slechter. 
-kan het produkt er tegen? 
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Opl. 6: Voordelen:-er zijn grote afwijkingen toelaatbaar. 
-lage mal kosten, ook voor toekomstige produkten 

Nadelen :-duur 
-het programmeren wordt moeilijker. 
-heeft beperkingen in zijn toepassing. 
-De storingskans van net systeem wordt groter. 

De keuze van de uiteindelijke oplossing is in zekere zin een op
timalisatie naar een zo hoog mogelijke inzetbaarheid bij zo laa9 
mogelijke Kosten. Deze twee grootheden laten zich eehter moeilijk 
inschatten: de toekomstlge bat en van een bepaalde beslissing 
laten zich bijvoorbeeld al moeilijk insc:hatten. We zullen daarom 
voorlopig de volgende vulstregels nanteren: * Eenvoudige produktwijzlgingen hebben altljd hun nut en vermin

deren op zijn minst de storingskans. 
* Eenvoudige wijzigingen in het fabrikageproc:es hebben aItljd hun 

nut en verminderen ook in de rest van het fabrlkageproc:es de 
storingskans. * Een zo eenvoudlg mogelijke lasmal heeft de langste levensduur 
en geeft een kleinere kans op storingen. 

Suggesties met betrekking tot het fabrikageproc:es van de ketels 
bij AWS: 
In hoofdstuk 5 hebben we gezien dat er bij het knippen uit plaat 
fouten optreden zoals nlet haaks knippen of een fout in de 
afgeknipte lengte. Om de afgeknipte lengte nauwkeuriger te maken 
zou er gekeken kunnen worden naar de manier waarop de aanslagen 
op de knipbank ingesteld worden. Dit wordt nu met een rolmaat 
gedaan. Verder kunnen we zonder al te grote onkosten te maken 
niet veel doen aan het knippreces. Sij teekomstige investeringen 
kan er overwegen werden om en betere knipbank aan te schaffen of 
eventueel over te gaan ep het gebruik van c:eilmateriaal. 
Sij het ponsen is het aan te raden em aIle tubeluregaten in een 
ponsbewerking te maken. Hierbij worden dan twee referentievlakken 
gebruiktj nl. bovenkant van de mantel en zijkant: 

1--_...,.0 
I 

pensen nu 

• o 

Het gaatje voor de verfafveer meet dus apart gepenst worden. 
Het walsproces heeft men niet geed in de hand. Zonder een 
duidelijk aanwijsbare oorzaak wordt er bij dezelfde instelling 
van de walsmachine te ver of niet ver genoeg gewalst. De oorzaken 
hlervan llggen waarschijnlijk in een varierende materiaalkwali
teit en in het niet kensequent hanteren van de voorgeschreven 
walsrichting. Dit om afvalmateriaal te vermijden. 
Haperingen in het produktleproces kosten veel geld, daarem kan 
net veel aantrekkelijker zijn om een duurder materiaal te nemen 
wat een konstantere kwaliteit garandeert. Om de hoeveelheid af-
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valmateriaal klein te houden in verband met het toepaS5en van de 
jUi5te wal5richting i5 gebruik van coilmateriaal aantrekke11jk. 
V~~r aile duidelijkheid: afwijking van de zuiver ronde vorm van 
de ketel i5 van minder belang. Het is echter van groot belang dat 
de variatle hierin klein 15. 
B1j het la5werk aan de ketels moet getracht worden de warmte'in
breng %0 klein mogelijk te houden. Dat wil zeggen een %0 dun 
mogelijke la5rup5 leggen en de la5parameter5 optimaal in5tellen. 
Een dunne la5rup5 wil echter wei %eggen dat de te lassen 
onderdelen goed tegen elkaar moeten passen. Een nauwkeuriger 
fabrikage Ievert dus bij al net Iaswerk voordeel op. 

Suggesties met betrekking tot produktwijzigingen ten behoeve van 
robotlas5en: 
Door de plaats van de klixonSchijven op de ketel is het noodzake
lijk om een extra lasfase in te voeren. De klixonschijven d1enen 
als bevestiging voor de maximaal thermostaat. Om deze extra las
fa5e te vermijden is het verstandig om de plaat5 van de klixon-
5chijven te veranderen. Dit is moeilijk, daar de therm05taat 
funktioneel gez1en zo dicht mogelijk bij de uitlaat helemaal bo
venin de ketel moet zitten. Een andere mogeIijkheid is om de 
kl1xonschijven te vervangen door een andere bevestiging van de 
maximaal thermostaat. 
Om een goede Iaskwaliteit op de tubelure5 te kunnen garanderen, 
is het noodzakelijk om de aansluiti~g van de tubelure op de romp 
van de warmtewisselaar te verbeteren. De tubelures moeten dus 
u1tgehold worden op keteldiameter 
(z1e figuur hiernaast). Dit bete
kent weI een extra bewerking,. maar 
de Kosten die dat met zich mee 
brengt worden wellicht terug ver
diend bij het afpersstation. Ais er 
nl. minder lekkages voorkomen in de 
ketels, dan is het vol gens een on
derzoek wat door AWB is verricht 
rendabel om het afpersen te automa
tiseren. 
Er zijn nag een aantal wijzigingen denkbaar; zoals gat in de 
bovenbouw kleiner maken dan diameter warmtewisselaar, konstruktie 
met de pootje5 vervangen enz. Voor een bestaande ketel is dit 
niet direkt noodzakelijk. Bij het ontwerpen van een nieuwe ketel 
is het echter verstandig om rekening te houden met het feit dat 
er een robot gebruikt wordt in het produktieproces en dat elk 
onderdeel in een 1asmal moet worden oPgespannen. Veel 10s5e 
onderdelen betekent een dure mal. 
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HOOFDSTUK 8: Het naadzoeksysteem CASEA) 

Door het (nog) ontbreken van goede gegevens omtrent fabrika~e

nauwkeurigheden bij AWB was het onmo~elijk om met enige zekerheid 
een uitspraak te doen over het weI of niet kunnen funktioneren 
van een robot met lasmaI. WeI z ij n in de voorgaande hoofdstukken 
kriteria opgesteld waaraan straks de resultaten van de metingen 
getoest kunnen worden. Ook zijn een aantal mo~elijke oplossingen 
gegeven voor te verwachten problemen. 
In afwachting van de meetgegevens zullen we ons beperken tot de 
enlge mogelijkheid die Minder afhankelijk is van de tolerantie op 
de onderdelen: het naadzoeksysteem. 

In hoofdstuk 7 hebben we reeds de voor- en nadelen van net naad
zoeksysteem aangegeven. Om echter een duidelijk beeld te krijgen 
van de mogelijkheden, cq. onmogelijkheden vergt veel speurwerk. 
In gesprekken met fabrikanten blijkt steeds weer een wederzijds 
onbegrip. Ener%ijds ontbreekt het bij de klant aan specifleke 
kennis mbt. het robotgebeuren, anderzijds kan de leverancier zich 
moeilijk inleven in de problematiek omtrent net produkt van de 
klant bij toepassing van robotbewerkingen. Om teleurstellingen te 
voorkomen is het de moeite waard om toch zoveel mogelijk informa
tie te verzamelen. 
ASEA Ievert voor zover bekend, het enige naadzoeksysteem wat ge
schikt is v~~r dunne plaat. Het systeem werkt met een lasermeet
systeem wat de hoogte meet tussen laser en werkstukoppervlak. Aan 
de hand van de meetgegevens kan de positie van de lasnaad bepaald 
worden. Een gedetailleerde beschrijving van het naadzoeksysteem 
is te vinden in bijlage 3. Hieronder voIgt een Korte samenvatting 
van de fabrieksspecificaties: 

Mogelijkheden/eigenschappen "SEAMFINDER": 
*Optische sensor op de pistoolhouder; microcomputer op de arm. 
*Geintegreerd in de robotbesturing. 
*mogelijkheden: lokaliseren hoeken 

lokaliseren overlappingsnaden 
10kaliseren hoeknaden 
hoogtebepaling oppervlak 
meten van de vooropening+ aanpassen lasparameters 
instrukties om aIleen op positieve stappen te 
reageren 
gevoeligheid in te stellen door ingave van de 
plaatdikte 

Specificaties: 
*gescnikt voor dun plaatmateriaal tot 8.8 mm, 

voldoende is om aileen het begin van de lasnaad op 
(korte lassen) 

waarbij het 
te zoeken. 

*de oppervlaktegesteldheid van het werkstuk is niet 
*meetpunt: 28 mm voor de stick-out. 

van invloed. 

*afstand laser-werkstukoppervlak: 173 mm +/- 16 mm 
*meetbereik: 32 mm 
*oplossend vermogen laser: 8.96 mm 
*positioneernauwkeurigneid laspistool: 8.4 mm. 
*snelheid van een 3-dimensionale zoekprocedure: 2 sec 
*laser is bescnermd voor de omgeving door scnone lucht en verwis-
selbare glaasjes. 
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Om een duidelijker beeld te krijgen van de mogelijkheden van het 
systeem, toegespitst op ons produkt, is er een gesprek geweest 
met de heren Wijland, van Breugel en Schmitz van ESAB te Weesp. 
Zij gaven op een aantal punten een meer gedetailleerde informatie 
dan de fabrieksbeschrijving. 
Een van de bezwaren van een naadzoeksysteem is dat de bereikbaar
heid slechter wordt. Zeker in geval van ons produkt, met vee 1 
lassen kan dit bezwaarlijk zijn. Een zesde as is af te raden 
vanwege de verhoogde slijtage aan het slangenpakket. Uit de 
~abrieksbeschrijving (bijlage 3) blijkt impliciet dat bij meting 
meetpunt en laspistool volgens de 
tangent tov. elkaar moeten bewegen. 
(zie flguur hiernaast) Dit blijkt 
echter niet zo te zijn. Er kan In 
een willekeurige positie gemeten 
worden, het.geen de beperklngen wat 
de bereikbaarheid betreft aanzien
lijk vermindert. Zolang de machine 
de positie van het laspistool tov. 
het meetpunt kent, kan er in een 
wil1ekeurige positie gemeten wor-
den. 

naad 

taserfl'·.' " 
. toorts 
. will .Ig 

Een ander probleem waarover nogal wat onduidelijkheid bestaat is 
de eisen die een naadzoeksysteem stelt aan de te lassen onderde
lenL Er is een tolerantie op de lasnaadpositie toelaatbaar in de 
ordegrootte van centimeters, maar wat gebeurt ier bij spleten, of 
bramen, afgeronde hoeken ed. (z1e ~W? 
f1guur hier.naast). Bramen, afgeron- ~t 
de hoeken lasspatten ~d. worden tot 

T 
een bepaalde grens, afhankel ij k van ~ / . 
de ingesteide gevoeligheid g.ne- ~ 

geerd. Ook spleten geven geen pro- . 
blemen. Het systeem heeft de moge- i L 
lijkheid om het midden van de 
spleet te bepalan. Dit kan bijvoor-
baeld door bij een negatiava stap 
door te blijvan zoeken tot de oor
spronkelijke hoogte ten tijde van 
de negatieve stap weer bereikt 
is. (zie hiernaast). Het is ook mo
gelijk de gemeten positie van de 
lasnaad een bepaald stuk te 
verschuiven. Zo is het mogelijk om 
door meting van een bepaald refer
entie punt op de ketel een aantal 
lassen goed te le9gen (tijdsbespa
ring) 

~ iaadPOS, 

V~OP 

.. t 

Bij ons produkt hebben we vaak te maken met lassen en hoeken die 
erg dicht bij elkaar 11ggen. Ook dit is in de meeste gevallen 
geen probleem voor het zoeksysteem. Het systeem heeft door de 
mogelijkheid een positieve o-f een ne9atieve stap te negeren en 
door de naderingsrichting van de lasnaad de mogelijkheid tot een 
vrij grote selectiviteit. 
Over een van de belangrijksta problemen bestaat nos steeds 
onduidel ij kheid: het betreft de posi tiebepal lng van de tubelur.es. 
Het is mogelijk om de positie van een tubelure te bepalen, als de 
diameter van die tubelure konstant is. Als nl. de diameter bekend 
is in het werkstukprogramma, dan ligt de positie met 2 meetpunten 
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vast. V~~r een cirkel waarvan de diameter niet vast 
meetpunten nod1g om de positie vast te leggen en de 
berekenen. Het is, ook bij ESAB nog niet bekend of 
diameter in het werkstukprogramma geimplementeerd 
Algemener gesteld: kan het systeem de vorm van 
aanpassen? 

1 igt. z ij n 3 
diameter te 

de berekende 
kan worden. 

de lasnaad 

Mocht blijken dat de positiebepaling van de tubelures problemen 
geeft, dan zal net een eis worden dat de buitendiameter van de 
tubelures binnen een bepaalde tolerantie valt (ca. 9.5 mm). 

Het naadzoeksysteem biedt zeker mogelijkheden. Het systeem is 
niet goedkoop (ca. 5S.SSS gulden), maar machines vervangen in het 
produktieproces om nauwkeuriger te kunnen fabriceren is ook duur. 
Ais de gegevens over de fabrikagenauwkeurigheden ter beschikking 
komen, dan zal er pas een goede kosten-baten afweging gemaakt 
kunnen worden. Voorlopig werken we de mogelijkheid naadzoeksy.
teem verder uit. 
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HOOFDSTUK 9: Kenstruktieve ideeen veer de lasmal 

Uitgaande van de teepassing van een naadzeeksysteem kemen we tet 
de velgende entwerpregel: Bij teepassing van een naadzeeksysteem 
meet de nadruk bij het kenstrueren van een lasnIa! 11ggen ep een 
xe geed megelljke bereikbaarheid. Bij de pesitienering van de 
lesse enderdelen ep de ketel is net belangrljker dat de naad geed 
is (dus geen spleten), dan de pesitie van de naad tev. de rebet. 
Deze entwerpfilesefie heeft natuurlijk zijn weerslag in de 
Iasmal. Ze xal een Iasmal die entwerpen is veer rebetlassen met 
een naadxeeksysteem niet gesc:hikt :z1jn em te lassen :zender het 
xeeksysteem. 
Zeals in heefdstuk 4 gesteld zullen we veer :zever megelijk 
uitgaan van een medulaire epbeuw van de lasmal en een U-vermig 
frame, wat een geede bereikbaarheid garandeert. 
Opm. De tekeningen en sc:hetsen die in dit heefdstuk gepresenteerd 
werden dienen gezien te werden als prinC:ipeschetsen, niet als ge
detailleerde werkplaatstekeningen. 

BASISFRAME: 

In heofdstuk 4 is het idee van een U-vormig frame reeds geschetst 
Het frame wordt opgebouwd gedac:ht uit vierkant kekerprofiel. Dit 
profiel heeft een zeer acc:eptabele buig- en torsieweerstand. 
Bevendien is de vierkante deorsnede kenstruktie tec:hnisch in
teressant. Een viekante doorsnede is eenvoudiger samen te lassen 
dan een buis ef rechtheek. 
Aan de stijfheid worden bij toepassing van een naadzeeksysteem 
nauwelijks eisen gesteld. Daarem hebben we bij de keuze van de 
afmetingen van het profiel ens laten leiden deor een aantal prak
tisc:he faktoren; het prefiel moet groet genoeg zijn em er 
gemakkelijk iets ep te kunnen bevestigen. Ook die wanddikte dient 
zedanig te zijn dat er zender preblemen beutverbindingen gemaakt 
kunnen worden, zij het eventueel met wat extra versteviging. 
Een redel ij ke keuze lij kt een pref iel van 50'x50' mm en een wand
dikte van 5 mm. Dit prefiel wordt aaneengelast tot twee U-vormige 
leggers die aan de kopse kanten verbenden werden door twee tussen 
stukken aan elke zijde. Eventueel kunnen er nog meer verstevig
ingsstukken aangebrac:ht worden(zie fig. 1) 
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Na het lassen dient het frame nog gericht te worden. De exakte 
positionering van de modules dient te geschieden door speciale 
voorzienigen in de modulebevestiging. Te den ken valt bijvoor
beeld aan vulplaatjes of schuifgaten. Op dexe manier kan op een 
relatief onnauwkeurig frame toch een goede positionering bereikt 
worden bij het samenbouwen van de lasmal. Een bijkomend voordeel 
van deze instelmogelijkheden is dat systematische afwijkingen van 
verschillende series op deze manier grotendeels gekompenseerd 
kunnen worden. De lengte van het frame wordt %0 groot mogelijk 
genomen(=1150 mm: centerafstand manipulator) zodat er ruimte is 
voor een gelijksoortig type ketel met andere bijbehorende modu
les. 

BEVESTIGING VAN BOVENBOUW, VOET, POOTJES EN WARMTEWISSELAAR 

Hiertoe zijn drie verschillende modules bedacht. Ook hiervoor 
geldt het is een oplossing, nlet "de" oplossing. 

Module voor de centrering warmtewisse1aar en positionering 
bovenbouw: 
Vanwege de onrondheid van de kete1 ontstond het idee om de ketel
wand ter plekke van de te maken hechtlas5en naar de nominale 
diameter te forseren. Dit om te voorkomen dat de robot In een 
luchtspleet die bij onrondheid tussen ketel en bovenbouw kan ont
staan gaat lassen. Er moeten vier hechtlassen gelegd worden van 
ca. 2~mm, dus het ligt voor de hand om te kiezen voor een vier
klauw die de ketelwand op vier plaatsen even ver naar bulten 
drukt. Hij centreert dus tevens de warmtewisselaar tov. de boven
bouw. Deze bovenbouw is ook op deze modulebevestigd met de 
boutje5 die gehecht moeten worden. Omdat de vierklauw in en uit 
de warmtewisselaar geschoven moet kunnen worden, is het noodzake
lijk dat de module over het frame verschoven moet kunnen worden 
(zie samenstelling; tek. nr. 1). Een van de vele mogelijke uit
voeringsvormen geeft tekening 2 in bijlage 5. Bij deze oplossing 
was de gedachte: eenvoud. Door een kleine rotatie van de 
blnnenste schijf worden de Pennen naar buiten gedreven. De veren 
zorgen ervoor dat de pennen ook weer terug komen bij het 105sen 
van de Klema Naast deze oplossing, waarbij een rotatie wordt 
omgezet in radiale translatie is er ook de mogelijkheid om een 
translatie in axiale richting om te zetten in een translatie in 
radiale richting. Er zijn verschil
lende manieren om dit te doen. 
Hiernaast staan twee mogelijkheden 
geschetst. Mogelijkheid 1 maakt ge
bruik van een konus die de pennen 
naar buiten drijft. Mogelijkheid 
twee gebruikt hiervoor een stangen
mechanisme. Deze beide mogelijkhe
den hebben het voordeel dat ze ge
makkelijk aangedreven kunnen worden 
door een pneumatische of hydrauli
sche cylinder. In bijlage 4-1 tIm 
4-6 zijn een aantal gegevens opge
nomen over deze aandrijvingen. 
Ook voor het transleren van de 
module als geheel kan gekozen wor-
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den voor handmatig verschuiven 0+ met behulp van een luchtcylin
del". Op de voor en nadelen van het gebruik van lucht- en pneuma
tische cylinders komen we aan het eind van dit hoo+dstuk terug. 
Een groot nadeel van een ingewikkelde oplossing is de toename van 
het aantal draaipunten en geleidingen die aan slijtage onderhevig 
zijn. De geschetste mogelijkheid in bijlage 5 tek nr. 2 is wat 
dit betre+t betel" dan de twee andere mogelijkheden. Eventueel kan 
om slijtage te verminderen elke pen voorzien worden van een nok-
1"01. 

Module voor de bevestiging van pootjes en voet: 
In bijlage 5, tek. nr. 3 en 4 is een oplossing geschetst die de 
pootjes en de voet positioneert en klemt. Bij het zoeken naar een 
oplossing doet zich al gauw het probleem voor van een te grote 
komplexiteit van de module. Zeker de klem/span inrichtingen zijn 
vaak erg komplex. Daarnaast hebben we bij de opspanning van de 
pootjes te maken met ruimtegebrek. Dit maakt het erg moeilijk om 
pneumatische cylinders te gebruiken. Hydraulische cylinders zoals 
in bijage 4-6,7,8,9 opgenomen zijn in principe wei geschikt, maar 
hun slag is erg klein zodat zonder slagvergroting(4-1m) het in en 
uitnemen moeilijk wordt. 
Bovenstaande prcblemen worden grotendeels ondervangen als 
standaard lasklemmen gebruiken zoals in bijlage 4-11,12,13 
a+gebeeld (DESTACO). Deze klemmen zijn kompakt, hebben een 

we 
z ij n 

grote 
slag en zijn goedkoop. 
V~~r het klemmen van het pootje achter werd vertikale spanner, 
type 2m2 gedacht met een houdkracht van 9mm N. Deze spanner gee+t 
bij lossen het spangebied helemaal vrij. Voor de andere twee 
pootjes kozen we schui+stangspanners van het type 6m2-MM. Naast 
de +unktie van het spannen van de pootjes hee+t deze module ook 
de +unktie van het positioneren van de warmtewisselaar. De twee 
pootjes aan de zijkanten drukken de ketel naar het midden, 
terwijl de ketel op het achterste pootje rust. 
Het positioneren van de lasnaden dient zodanig 
er geen 0+ zo klein mogelijke spleten aanwezig 
eerder gezegd is de positie van de lasnaad bij 
naadzoeksysteem mindel" belangrijk. We hoeven 

te geschieden dat 
zijn. Zoals reeds 
toepassing van een 
wat dat betre+t 

aIleen te voldoen aan de produkteisen; daaraan is zonder moeite 
te voldoen. 
Om te zorgen dat er tussen pootje en warmtewisselaar geen spleet 
komt bij onrondheid/diameter a+wijkingen is er een bek toegepast 
die een beperkte rotatie kan maken. In gespannen toestand drukt 
het pootje dus aan de voetzijde tegen een aanslag die de positio
nering tov. de voet garandeert, en aan de andere kant drukt het 
pootje tegen de warmtewisselaar. Resultaat een zo klein mogelijke 
spleet, dus de mogelijkheid om een goed dun lasje te leggen. Om 
het bedienigskom+ort te verhogen wordt in de bekken wat permanent 
magnetisch materiaal aangebracht, zodat het pootje in de bek 
blij+t hangen tijdens het inzetten. Er kan eventueel ook nog een 
torsieveertje gemonteerd worden wat de bek een voorkeurspositie 
gee+t. 
Op deze module zijn ook aanslagen aangebracht die de voet kunnen 
positioneren. Twee pennetjes vallen in de nauwkeurig geponste 
gaatjes. De voet wordt met een vlakke plaat tegen de aanslagen 
vast gedrukt. De drukkracht zou opgebracht kunnen worden door een 
hy~raulische 0+ pneumatische cylinder. 
Deze ~odule dient ook weer met bouten op het frame gemonteerd te 
worden. 
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Module voor het opspannen van de branderbevesti9in9, het appara
tuurpaneel bevesti9in9s plaatje en voor fixeren warmtewisselaar: 
Een m0gelijke oplossin9 hiervoor is te vinden in bijlage 3, tek. 
nr. 3,6 en 7. 
Branderbevesti9in9 en bevestigin9 voor net apparatuurpaneel 
li9gen nagenoe9 op een lijn. Het is dus vrij 109isch om te 
proberen deze onderdelen in een module op te spannen. De 
branderbevesti9in9 (tek. nr. 6) wordt bij het inspannen gele9d in 
een uitsparin9 in het scnarnierende stuk van de module. De 
branderbevesti9in9 past er precies in %odat er aIleen n09 een 
axiale verschuivin9 mogelijk is. Deze wordt geblokkeerd door een 
pen in de mal die in het 9at van de branderbevestigin9 past. Om 
het bedienin9sgemak te verh0gen is permanent ma9netiscn materiaal 
aangebracht, zodat tijdens het laden van de mal net onderdeel in 
de mal blijft nangen. 
Wanneer het scharnierende deel aangetrokken wordt, vormt de bran
der bevestiging samen met net een andere aanslag een V-blok wat 
de warmtewisselaar goed positioneert. In aangetrokken toestand 
dient de pen die door het gat van de branderbevesti9ing gaat ook 
in net gat van de warmtewisselaar te vallen (zo niet dan roteren 
van de warmtewisselaar om zij n as). Zo hebeen we dUs ook de posi,- -
tie van de warmtewisselaar bepaald. Het aan trekken van net 
scharnierende deel op het frame geschied weer met een lasklem 
type sluttspanner 331 (zie bijlage 4), 
Aan de andere zijde van het scnarnierende deel wordt de bevestig
ing apparatuurpaneel ingeklemd. Het onderdeel past vormgesloten 
in de 9leuf van de mal, en wordt opgesloten door een lasklem (ho
rizontaalspanner 223 U zie bijlage 4). 

BEVESTIGING VAN DE TUBELURES: 
Zoals geze9d streven we erna de bereikbaarneid zo 9root mogelijk 
te houden. Dit streven kan het best verwezelijkt worden wanneer 
we de tubelures met een los hulpmiddel aan de ketelwand kunnen 
bevestigen. Wanneer we namelijk met doorns werken die aan het 
frame vast zitten belemmert dit in hoge mate de bereikbaarheid. 
De bereikbaarneid is zeker bij gebruik van een naadzoek systeem 
van 9root belan9, daar de meetkop net bereik al aanzienlijk ver
mindert. Zeker op plaatsen waar veel lassen vlak bij elkaar zit
ten zijn problemen te verwachten. 
Er zijn in principe weer een aantal wegen die tot een oplossin9 
kunnen leiden. Na afwe9ing van verschillende m0gelijkheden:pneu
matiscn; nydrauliscn; mecnanisch; (elektro-)ma9netisch; voor lij
men komen we wederom tot de konklusie dat een eenvoudige handbe
diende klem waarschijnlijk het beste voldoet. Met name de kom
paktheid en de bestendi9heid tegen hoge temperaturen zijn elgen
schappen die deze klemmen zo aantrekkelijk maken. 
Bij een hydraulische of pneumatische oplossingen komen we in de 
problemen met de afmetingen en de aanwe~igheid van toevoerlei
dingen. Ook de hittebestendi9heid laat te wensen over, rubber 
afdichtingen en slangen laten het snel afweten. 
Magnet1sche krachten zijn klein bij afwezigheid van een goed af
gewerkt oppervlak om aan te kunnen hechten (luchtspleet) hetgeen 
bij ons net geval is. 
Ook toepassen van een 11jmverbindin9 voor het lassen heeft dit 
probleem. Er zijn lijmsoorten die wat sterkte en temperatuurbe
stendi9heid voldoen aan onze eisen (bijlage 4-14). De eisen die 
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aan het oppervlak gesteld worden zijn echter niet haalbaar bij
voorbeeld: vetvrij en zeer goede passing van de onderdelen op el
kaar etc. 
De handbediende klemmen lijken dus het best toepasbaar. In 
bijlage:5 tek. nr. 8,9,IS en 11 zijn vier verschillende mogelijk
heden weergegeven. De praktijk zal waarschljnlijk uitwijzen welke 
mogelijkheid het best toepasbaar is. 
Tekening nr. 8: principe: messing bus, voorzien van zaagsneden 

wordt uiteengedrukt dooreen konus. Klemming op de 
rand van het gat in de mant.el. Daarna vastschroe
ven van de tubelure op de ketel. 
voordelen: eenvoudig en goedkoop te maken 
nadelen: 2 schroe~bewegingen noodzakelijk. 

Tekening nr. 9: principe: schroefspindel drukt. schoenen naar bui
ten en klemt zo de tubelure vast. Klemming op de 
mantel. 
voordelen: klemming in een handeling 
nadelen: kwetsbaar 

Tekening nr.lS: principe: schroefspindel drukt verenst.aal naar 
buiten. Ais de aanslag op de schoefspindel net. 
deksel op de tubelure raakt, dan wordt de veer 
ingedrukt en de tubelure op de mantel getrokken.
voordelen: verenstaal is snel en goedkoop te 
vervangen in tegenstelling t.ot de schoenen van 
t.ek. nr. 9. 
nadelen: verenst.aal is een zwak onderdeel en moet 
vrij dun blijven om de t.oelaat.bare buigspanning 
niet te overschrijden. 

Tekening nr.ll: principe: twee assen die onderling met een 
stangenmechanisme verbonden zijn kunnen na in
drukken van de veer roteren. Bij loslaten van de 
veer zit de tubelure veer spanning op de mantel 
geklemd. 
voordelen: Zeer snelle inzet door slechts een 
korte handeling. 
nadelen: de tubelure zit niet erg vast. geklemd op 
de mantel. 

OPMERKING: Daar voor de vervanging van de klixonschijven nog geen 
oplossing gevonden is, is er nog geen voorziening voor op de las
mal. 

Voor- en nadelen van pneumatische en hydraulische systemen: 

Zoals reeds is gezegd hebben pneumatische en hydraulische oplos
singen over het algemeen een grot.ere komplexiteit en hebben t.oe
voerleidingen die vrij kwetsbaar zijn. 
Pneumatische cylinders kunnen echter succesvol 
wanneer er een grote slaglengte verlangd wordt. 
echter groot. Hydraulische cylinders hebben een 
brengst bij een kleine slag. Toepassing neeft 
slecht bereikbare plaatsen en in geval er extreem 

toegepast worden 
De inbouwmaat is 
grote krachtop
vooral zin op 

hoge krachten 
gewenst zijn. 
Naast technische aspekten zijn ook menselijke factoren belang
rijk. Zo zal in geval van een handmatige bediening van een klem 
eerder gekonstateerd worden o~ een onderdeel scheef zit of niet 
past. Dit zijn niet te onderschatten factoren die bij de uitein-
delijke keuze meegewogen moeten worden. 
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HOOFDSTUK 1m: Konklusies en aanbevelingen 

Uit de resultaten van het onderzoek tot nu toe mogen we konklude
ren dat het waarschijnlijk mogelijk is de ketel te gaan lassen 
met behulp van een lasrobot. De prijs hiervoor zal echter hoog 
zijn en er zal nog veel werk moeten worden verricht om tot een 
operationeel systeem te komen. Er zijn in dit onderzoek nogal wat 
vragen open gelaten wegens tijdgebrek. Voor aanscha+ zouden deze 
vragen beantwoord moeten zijn: 

*Hoe llggen de fabrikage onnauwkeurigheden voor de 
onderdelen die problemen kunnen geven bij robot lassen? 
Een groot aantal metingen en de verwerking van de meet
resultaten is hiervoor noodzakelijk. 

*Kan het naadzoeksysteem tubelures lassen onder de door 
AWB gestelde kondities? 
Hierover was bij ESAB onduidelijkheid. Een uitgebreide 
demonstratie kan een antwoord geven op deze vraag. 

*Welke tolerantie van de lasnaad kan er toegelaten 
worden onder verschillende kondities? Hier is steeds de 
door ESAB gestelde norm aangehouden van m.3 Mm. Dit kan 
naar mijn mening in bepaalde gevallen meer en in andere 
gevallen minder zijn. Het zou daarom interessant zijn 
eens te kijken of tubelures zonder zoeksysteem te 
lassen zijn bij positionering op doorns. Hiervoor zijn 
in principe mogelijkheden aanwezig op de Technische 
Hoge school te Eindhoven. 

*Wat zijn de kosten en baten die we kUnnen verwachten? 
Een antwoord hierep is needzakelijk om een verantwoerde 
investering te kunnen doen. Er zijn hier kwalitatief 
een aantal posten genoemd. De volgende stap is 
kwantificering ervan. 

De antwoorden op deze vragen en de resultaten van dit enderzoek 
kunnen leiden tot een bewuste keuze van robetsysteem, lasmal etc. 
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OFFERTE 

Wij hebbeu het geuoegeu U hierbij de levering aan te bieden van: 

de robot - lasinstallatie A 30 A 

voorzieu van de industriile robot met verlengde onderam type IRB 6/2 L, 
bestaande uit de volgende komponenten: 

robot-installatie 

* IRb 6/2 Lt basisuitvoering 

* aardlekschakelaar 

* programmeereenheid met 6 meter kabel 

* floppy-disc 

* ESAB-lasuitrusting, bestaande uit: 

* een thyristor gestuurde gelijkrichter tAR 500 met een 
toelaatbare belasting van 400 A/34 V bij 100% inschakelduur, 
welke is gebouwd vol gens konstant voltage principe, 
uitgevoerd met volt- en amperemeter 

* draadaanvoerkast type MEC 44 Optimatic 

* koeleenheid OCC 1 

* watergekoeld laspistool met ingebouwde automatische schoon
blaasinrichting, geschikt voor een kontinu belasting van 400 A. 

* programmeringseenheid PAG 16 voor 5 keuze-programma's voor de 
lasparameters 

* assemblagekit 

* doos reserve-onderdeleu 

TOTAALPRIJS: I 180.000.-

- 2 -
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* manipulator MRS 150 

Deze manipulator is oneworpen teneinde een gerntegreerd onderdeell 
komponent van het A 30 A robot las-systeem te vormen. 

De MRS 150 is een kompleet hanteringssysteem met ewee draaibare 
en kantelbarewerkplateau's voor het manipuleren van het te lassen 
produkt en de lasmal (werkstukmal). 

Op de werkplateau's kunnen twee identieke of twee verschillende 
werkstukmallen geplaatst worden. Ret totaa!gewicht van werkstuk 
en werkstukmal mag echter niet meer dan 150 kg per plateau 
bedragen. 

Prijs: 

Levertijd: 

Levering: 

Aflevering: 

Garantietermijn: 

nader overeen te komen. 

_-'--79-.-50-0-0-------.. h t
.lS, .~oo , :: 

af Weesp. inclusief verpakking. exclusief BTW. 

De apparatuur zal in ons bedrijf in Weesp, zover 
als mogelijk is, geassembleerd en getest worden~ 

De opstelling van de apparatuur in Uw bedrijf 
zal op basis van nakalkulatie geschieden en 
hierbij zal onze vaste service-engineer-kosten
berekening gehanteerd worden. 

Wij garanderen de goede werking van deze apparatuur. 

Gedurende een periode van 6 maanden na de in 
bedrijfstelling zullen fabricagefouten door ons 
opgeheven worden zonder kosten voor onderdelen, 
arbeidsloon, reis- en verblijfkosten. 

Wij maken het garantie-voorbehoud dat op de 
geleverde apparatuur aIleen ESAD lastoevoeg
materialen en door ons erkende beschermgassen 
gebruikt worden. 

Qpstellen, in bedrijfstellen en instruktie: 

Voor het opstellen, in bedrijfstellen en 
instruktie stellen wij 5 dagen ter beschikking. 

- 3 -
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1 
DI.BIIJING 

In de:::e beschrijving worden aile belangrijke eigenscilappen en 
functies van de ABBA IRS U; AW en IRS 6AW booglas robots behan
deld. 

ABBA booglas robots vormen een flexibel systeen van robots voor 
het uitvoeren van booglassen in een produktielijn of op een boog
las station. 

De robot zelf, de centrale eenheid in een gerobotiseerd booglas 
station, wordt in een apart hoofdstuk beschreven. 
Voor de beschrijving van randapparatuur zoals voeding, draadtoe
voer en hanteer-inrichtingen, dient de door de fabrikanten gele
verde produktinformatie geraadpleegd te worden. De flexibele 
aansluitmogelijkheden worden in deze beschrijving en in een 
speciale installatie-instructie behandeld. 

De robots kunnen, aangepast aan de speciale behoeften van de 
afzonderlijke klanten, in verschillende geintegreerde basis
versies worden besteld. 

Er zijn verscheidene accessoires leverbaar die bij de aflevering 
van de robot, dan wel later toegevoegd kunnen worden. 

Tevens is een specificatie focm.1l.ier voor bet bestellen van deze 
accessoires inbegrepen. 

Alle robot eigenschapperll behalve die welke belangrijk zijn voor 
de hier gedetaUleerd beschreven booglasfuncties, worden beschre
ven in de bij iedere bestelling geleverde progranmeer handleiding 
van de robot. 
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2 
IDlGIAS lUJ:Jr 

2.1 
Al9BEen Bet ~FA Robot Systeen voor booglassen is ontwikkeld voor 

eenvoudiq en efficient qebruik in deze speciale toepassing. 

De booglas robot is een ontwikkelinq van de bekende en succes
volle IRS 6/2 industr ii~le robot die qekarakteriseerd wordt Cbor 
i.ndrukwekkende functies als: 

Proqranmeerbaar werkpmt ('lCP == Tool Center Point>. 
Lineaire en cirkel vor:miqe intetpOlatie. 
Bandbedieninq door middel van· een stuurknuppel. 
Dialooq met de bediener in een eenvoud1qe taal. 
Wijziq functies met vele JOOqelijkheden. 
Gelnteqreerde fout vaststelllnq. 
Grote qeheugen capaciteit. 

De mechanische robot is canpact en zeer steviq. De onderdelen van 
de basiso{i:louw zijn van qeqoten altJllinium en alle lagers zijn 
koqellaqers of rollaqers. De robot is zodoende duurzaam en biedt 
weerstand aan de effecten van zware werkaostandiqheden. -

Door de worzieninq van functies wor vollediq qeintegreerde 
bediening en supervisie op de booglas apparatuur is het indus
triile robot systeen qeoptimaliseerd voor booqlas toepassinqen • 

. 
Bet robot systeen bevat ook besturin9s- en supervisie-apparatuur 
wor de andere anqevinqsapparatuur, zoals manipulators wor bet 
hanteren van het werkstuk en schoonnaak apparatuur teqen bet 
sr;atten. 

De booqlas robot wordt qekarakteriseerd door de volqende elemen
ten: 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

Alle belanqrijke data wor bet lasproces wordt bewerkt door 
bet robot systeen. 

Bet proqranmeren van het booqlassen wordt eenvoudig en snel 
verricht ~ de draaqbare proqranmeer eenheid 

De AMP~ functie (override) voor de belanqr1jkste proces
parameters qeeft geavanceerde mogelijkheden voor testlassen 
en wijz1gen van het lasproqramma. 

Bet l~proces staat onder constante supervisie. 

De hanteer apparatuur kan op verschillende manieren bestuurd 
worden. 

De uit modules opgebouwde interface voorz1et in de noodzake
lijke flexib1liteit voor aanslu1tingen van verschlllende 
soorten lasapparatuur. 
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2.2 
BaoglaBfuDcties - :::a::nvatt:iDg 

Set systeen is voorzien van routines voor bet starten, stoppen en 
verandaren van las data. 
De programueur voert in een dialoog, via de programneer eenheid 
de be1angrijkste las ps.rameters in het systeen in. 

De las data zijn van de volgende types: 

* 

* 

* 

S'.IJYl.r' J::WD\: Bevat Plrameter waarden voor de ontsteek stroanl 
spmning, gas voorstroantijd etc. 

JIXB). J::WD\: Bevat lassnelheid, lasstroan en spanning. 

S'.LOP J::WD\ : Bevat parameter waarden voor las-uit stroanl 
spanning, gas nastroomtijd, krater wltijd, etc. 

Alle noodzakelijke gegevens voor de besturing van bet lasproces 
worden in afzonder1ijke data ve1den gedefinieerd. Deze worden 
inqevoerd met een speciale functie-toets en gebeurt dus gescheiden 
van de progrannering van de robot. 

In elk programab1ok van elk van de bovenstaanCle types kunnen 10 
verschil1ende data ve1den gedefinieerd worden. Dit, gecatbineerd 
met de krachtige AANPAS (override) functie, voorziet in talrijke 
mogelijkheden voor f1exibe1e besturing van het 1asproces en staat 
tevens eenvoudige en snelle programmerinq van standaardtoepas
singen toe. 

EenDaal. gedefinieerd kunnen de lasgegevens op,;eslaqen worden op 
floR:"Y disks, en zijn dan beschikbaar voor bet systeemvia de 
massa geheuqen functie of voor gebruik in andere robotprogranna' s. 

Set prograumeren van bet booglassen zelf wordt hoofdzakelijk uit
gevoerd· met de functies las en las-uit, die beide bediend worden 
met de speciale bedieningstoets P (= proces). 

In principe wordt de programmerinq van de booglas alsvolgt 
uitgevoerd: 

Positioneer de robot in de gewenste· positie met behulp van de 
stuurknuppel. 

Druk op de bedieningstoets P. 

Kies de vereiste functie (LAS of LAS-UIT). 

De instructies LAS en IAS-UIT z1Jn gecanbineerde functies, dat 
wi! zeggen zowel voor het positioneren van de robot, ala voor het 
oproepen van las data. 
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De instructie LAS roept de START l'lM'A en HOCFD l'lM'A op, of als bet 
lassen al begonnen is, alleen de BOOFD Dt\TA. 

De instructie LAS-OIT roept de STOP Dl\TA Ope 

Aangezien de definitie van de las data gescheiden is van de las
progranmering en het lassen met gecanbineerde instructies gepro
grammeerd wordt, is het mogelijk zeer snel te programneren met een 
mininum aan toetsindrukken. 

Vele mgeJjjkheiten poor vnef1M'"' en wijzigeo van de Jagpgr"·8. 
Bet uitvoeren van een progralllDa kan gedaan worden met of 
zonder beweging van de robot en met of zonder de lasfunctie 
en/of zwaai-functie. 

Bet systeem is voorzien van een direct werkende aanpas functie 
voor de lasparameters lassnelheid-, stroan en spanning. Deze 
functiewordt bediem met de stuurknuppel op de progranmeer 
eenheid en staat afzonderlijke of gelijktijdige,aanpassing van 
de . bovengenoencie parameters toe terwijl het lassen in voort
gang is. Op deze manier geteste parameter waarden kunnen dan, 
indien gewenst, eenvoudig in bet progranma worden opgeslagen. 

Op het uitleesvenster wordt de werkelijke waarde van de las
parameters aangegeven 

De "hot-editing" functie staan aanpassing van bet bewegingsp!ld 
van de robot gedurende de uitvoering· van het progranma toe. 

Bet systeem is voorzien van geIntegreerde toezicht functie op 
stroan, gas- en waterkoeling gedurende de volledige lasprocedure 
an veilig en effici~t lassen te verzekeren. Zodra enige abnormale 
afwijking wordt ontdekt, wordt het lasproces en de robotbeweging 
gestopt en wordt een foutmelding op bet uitleesvenster weerge
geven. 

RedjejDl van de banteer aang¢mr, 

Een booglas robot wordt vaak gec05rdineerd met ~ of andere voon 
van hanteringsap};aratuur en is daaran voorzien van functies voor 
besturing van, toezicht op en ccmnunicatie met zowel servo voort~ 
gedreven- als index positioneerinrichtingen. 

On eenvoudige progranmering toe te staan worden servo voortgedre
ven positioneerders (= exteme assen in het robot systeem> met de 
hand bestuurd door mddel van de stuurknuppel op de programneer 
eenheid. 
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2.3 
Andere functi.es - saaarvatting 

Bet robot systeem is voorzien van een aantal geavanceerde functies 
en eigenschappen, naast de specifieke booglas functies, die het 
geschikt maken voor de vereiste booglastoepassingen. 

Deze zijn: 

Bet robotsysteem is volledig eJ.ek.trisc:bt met assen voortge
dreven door gelijkstroan servo lII)toren welke gekenmerkt worden 
door lage onderhouds- en stroankosten en die stil werken. 

Bet besturingssysteem is uit modules opgebouwd en is voorzien 
van een geavanceerde integrale fout diagnose. oaardoor is snel 
foutzoeken en eenvoudige 'vervanging van iedere defecte 
canponent mogelijk. 

De robot wordt geprogrammeerd door middel van een ctialoog, 
tussen de bediener en het bedieningssysteem, in een eenvoudige 
en ongecodeerde taal, via een draagbare progranmeer-eemeid. 
Programneren in een dialoog kan snel en met een minimum. aan 
doc\lllentatie worden uitgevoerd. De taal die gebruikt wordt 
voor de programmering is naar keuze Rederlandlib Engels, Frans 
of Duits. . 

De progranma structuur kan een groot aantal onafhankelijke 
SIlbpE"ogL&IIiB'S bevatten. Bierin kunnen op eenvoudige manier 
beWegingen, voorwaarden, patronen en zwaaien gedefinieerd 
worden. Op deze nanier wordt een logische en eenvoudig te 
begrijpen programna struktuur verkregen. 

De bewegingen van de robot worden zo geprograameerd dat bet 
wedc:punt (',OCP), een specifiek punt in relatie tot de robot, op 
een juist gedefinieerde manier beweegt. 
In het systeem geheugen kunnen negen, vrij te kiezen '!Cpa S 
worden gedefinieerd. 

VOOrbeelden van verschillende ',OCP's zijn bet uiteinde van de 
laselektrode, lassen die over elkaar gelegd worden en refe
rentiepunten van sensoren. 
Als de hoek van bet laspostool gewijzigd wordt, zal bet ',OCP '--
(electrode punt> zijn positie behouden. 

Met de stuurknuppel op de programmeer eenheid kan de robot zo 
gemanoeuvreerd worden dat zijn -reP in een rechthoekig of 
cylindrisch coOrdinaten-stelsel of in een recbthoekig hand
georienteerd cOOrdinatenstelsel wordt beWogen. Dit vereen
voudigt bet prograJllllEerwerk en laat toe dat de robot snel naar 
de gewenste posi tie wordt bewogen. Als de robot in de lengte
richting van het laspistool bowogen met worden, bijvoorbeeld 
an de electrode afstand bij te stellen, is het hand-georien
teerde coOrdinatenstelsel gunstig an mee te werken. 
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Een groot aantal progranneer inst.ructies en wijzig functies 
is beschikbaar. 

Bet aantal en het type ingangen ell uit.gangen kan vr ij gekozen 
worden. Zij kunnen zowe1 digitaal als analoog zijn. Digitale 
numeriekewaarden kunnen vanlnaar ingangenluitgangen naar/van 
registers via 4 en 8 bytes poorten gestuurd worden. 

Een flOfiP.t""disk eenheid, van het insteek type, kan op de robot 
worden aangesloten. Deze kan gebruikt worden voor de opslag 
van gebruikers progrcmna' s of als massa geheugen wat autana
tisch inlezen van programna's toelaat gedurende het uitvoeren 
van het prograuma. 

Op bet robot systeem kunnen SE!!DSOrell voor adaptieve besturing, 
zoals 1asnaad zoeken en snelheidscontrole, aanges10ten worden. 
Zowel digitale als analoge sensors kunnen worden gebruikt • . 
Bet robot systean kan voorzien worden van een catplter ver
binding <CGIpJter Link) voor camunicatie met een hogere 
cauputer. - -

Behal ve de robot assen kan bet systeem voorzien worden van 
maximal vier exteme assen. Deze worden door het systeem 
bestuurd. Dit staat de gesynchroniseerde· servo-bediening van -
randapp;lratuur, zoals manipulators, toe. .> 

Bet robot systeem kan voorzien worden van een functie voor het 
afdmkken van bet pEOgrCilild op een aparte tecnlnaJ.. Deze 
functie kan tevens gebruikt worden voor bet invoeren van 
camnentaar op bet robotprograuma. 

Bet robot systeem kan voorzien worden van een derde pols 
baJeg1ng. 
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2.4 
SyateeIIqJbouw 

De industril1e robot voor booglassen bestaat uit een basissystean 
en eer1 aantal accessoires (zie hieronder> • .oe basis versie van het 
robot systean bestaat uit .een mechanische robot en een, in ver
schil1ende versies 1everbare, besturingskast. 

Yariant:en van de 
'FImI nc;be f!!f!DIMtic1 

Yariant:en van de 
testnr;irg'*ast 

220-600 Vblt 
5CHiO Ben 

EId:em caapartiJIent. 
war de progr ..... c
eenbeid 

vei] igbeids
scbakeJ.aar 

BedieDiJ9l elet
trcmi.ca war 1-4 
ezteaE assen 

Digitale iD]aDgeD en 
uit:grmgeD 

1-3 extra ingang- en 
uibjalJ]kMrten 
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Besturingskast. 

C::;:==:;::==:;:::==;:::=:::;===:::;==:::;:=======:;:::==TOEIOM5~=TI=GE=U:;lrT8A£IDINGElI , C C 

~ 
""""""L...-,r-..I-,-, 

PO 
BUS 

RESOLVER SIQtAl.E11 

GoRUUERS llU 

ASYIICHR. I TEST I 
COllI. I 
IWRT 

GElRUtlCERS IIU 

De besturingskast van bet robot systeen bevat deelektronica en 
aanstuur-apparatuur voor bet besturen van de mechanische robot, 
lasapp:lratuur en andere randapp:lratuur. De mecbanische robot is 
voorzien van een kabel (max. 15 meter> voor aansluiting op de 
besturingskast. 

De bediener cammuniceert met bet besturingss¥steen via bet 
bedieningspmeel en de programmeer-eenheid. 

Bet besturingss¥steen CCJIIIlIlniceert met de randapp:lratuur via 
ingangluitgangskaarten. Deze kunnen in verschillende versies gele
verd worden voor een uitgebreid aantal toepassingsoogelijkheden. 
De toestand van de ingangen en ui tgangen wordt aangegeven op de 
voorzijde van de ingang/uitgangskaarten. 
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Bet besturingsproqrauma van de robot wordt opgeslagen in een vast 
gedee1te (EJ?Ra«) van het besturinqssysteEm geheugen, ter:wij1 bet 
gebruikersproqranma opgeslagen wordt in een 1ees-schrijf geheugen 
met een stand-by batterij. 

De e1ektronische eenheden in het besturing&systeEIII zijn aange
sloten op een normale data bus. Al1e informatie tussen de eenheden 
wordt via deze bus doorgegeven. Er wordt toezicht op uitgeoefend 
Cbor de hoofdcatplter. 

Bet servo-systeaD heeft zijn eigen canputer, hetgeen bijdraagt tot 
de goede prestaties van het robotsysteEm. 

Bet besturingssysteaD test voortdurend de belangrijkste taken en 
(bet llitgebreidere testen bij de start.Zodra een fout ootdekt 
wordt, wordt de uitvoering van het proqranma omtidde11ijk gestopt, 
de FOOT-lamp licht op, en een bericht over de soort fout wordt op 
de uitlezing van de proqranmeer eenheid aangegeven. 

an het opsporen van fouten te vergemakke1ijken zijn de versch1l
lende sys1:Emen in het besturingssysteEIII uitgerust met test- aah
s1uit.ingen en leds an informatie over de ingangluitgang signalen, 
het servo-systeEIII en andere systemen te geven. Er zijn oak leds an 
de stroanvoorziening naar de e1ectronische eenheden en hun camnu
nicatie met de centrale eenheid aan te geven. 

Ben test adaptor. voor test-ooeleinden is tevens beschikbaar. 
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'iiBoiging 

'-;t;...l\dba--==::::'-~---'-"Y-./. . P.~ ...,...--u!~M-~~~~~. (),k.j.lj8S1!. 

• , &-as 

De anoen worden bewogen door middel van hefbaDen die werken via 
kogelspindels zonder speling. De onderarm van de IRB UNNl2 robots 
wordt ook nog gebalanceerd door een veer eenheid. De polsassen E 
en P worden voortgedreven via voorgespmnen verbindingsam-syste
men in de boven en onderanoen. De pols is zodani,g ontworpen dat de 
buigbeweging (E-as) altijd op gelijk niveau ten opzichte van het 
am-systean is. 

De motor eenheden en de mechanische overbreD3ing voor de assen 
zijn buiten op de roterende basis geoonteerd, met uitzondering van 
de C-as die in de basis is gelnstalleerd. 

De mtor eenheid bestaat uit een gelijkstroan mtor, een tacho
graaf voor snelheidscontrole en een resolver voor positie-aandui
ding. 

Er zijn twee soorten overbrenging: 
HaD1Dnic Drive tandwielkasten en kogelspindels. 

Bedradi.ng, voor speciale eisen van de klant, kan naar de pols 
geleid worden via het arm-systean, en wordt aangesloten aan de 
onderzijde van de voorkant van de bovenarm. 

Een ma,9l'leetventiel kan op de bovenarm geoonteerd worden voor 
besturing van de perslucht toevoer. 
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3 
SD!I.'rIC8 CRl'III8P 

Een robot station voor booglassen bestaat, in principe, uit de 
volgende onderdelen: 

nechanische robot 

besturingskast 

stroanbron 

draad toevoer eenheid met lastoorts 

schoonblaas inrichting 

film of twee hanteer eenheden 

besturingspaneel. 

Deplattegrond van een station wordt getoond in figuur 3 .1. _ 
Bet systeen is voorzien van de volgende inqangen en uitgan.gen. 
Welke een vaste funct.ie, en welke programmeerbaar zijn, wordt 
gespecificeerd in paragraaf 4.3.11. 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 
* 
* 

* 

Analoge uitgang ; voor referentie van de spanning naar de 
stroanbron. 

" ; voor referentie van de spmning naar de 
draad toevoer eenh~d. 

Digitale uitgang ; aanschakelen/uitschake1en van de lasspm
ning. 

fI " 

" " 

; aanschake1en/uit.schake1en van de las
stroan. 

; start/stop van de gastoevoer. 

Digitale ingang ; stroan indicatie (toezicht/ontsteking , 
aanduiding> • 

n n . ; toezicht waterkoeling/gas. 

fI " ; blokkeren van het lasproces (aan/uit> • 

" fI ; blokkeren van de zwaaibewegingen 
(aan/uit) • 

It n ; handbediende draadtoevoer (aanluit> • 
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50 

Bet robotprograama voor het station Jean de volgende samenstelling 
hebben: 

* Lasdata. Speciale data velden. Bevat parameter waarden voor 
bediening van bet lasproces. 

* Boaf~ogr , bevat basisdata zoals basissnelheid, keuze van 
'.OCP en coardinatenstelse1, las- en positioneer instructies. 

* SUbprogr .... -s voor schoonb1azen en besturing van exter-ne 
Clplm'atuur, bijvoorbeeld de werkstuk positioneerder. 

- - - _. PI.ID.WIII. WDBBBLD 

-- -

110 
120 

LASSEN 
POSITIONEREN 

- _.. TERUG NAAR BEGIN POSrTIE 
Start data 1 

ontsteek spanning 
ontsteek stroan 
gas voorstroan tijd 
warme start stroan 
war:me start spmning 
warme start tijd 

Boofd data 1 
las spmnl.ng 
las stroan 
las snelheid 

Bind data 1 
eind spuming 
eind stroan 
terugbrand tijd 
koel tijd 
wl tijd 
gas nastroan tijd 

120 % * 
100 % 
0.2 s. 
100 % 
100 % 
0.2 s. 

ZlV 
190 A 
9.5 _s. 

90% 
90 , 
0.05 s. 
0.5 s. 
0.8 s. 
o s. 

* , van de spmning/stroan in de hoofd data. 
In bet voorbeeld wordt slechts ~n versie van ieder data type 
gebruikt. Merk echter op dat tot 10 versies van ieder type gedefi
nieerd kunnen worden. 
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IIXPD .lBlGIWIIl\ 

10 V,= 1000 MM/S MAX == 2500 MMlS 

20 '.OCP 1 

30 Ra30r a:x>RD 

40 WACB'l' Tal' ING 2 = 1 wachten op signaal 
"gereed" 

SO lOS V = 100 % 

60 IDS V = SO % 

70 RfX!HTB. <XX>RD 

80 108 V = 10 % PONr G LAS 111 Start Ie las met 
startdata 1 en 
hoofddata 1 

90 IDS V = 10 % RJNT G lAS UIT 1 Stop eerst las met 
einddata 1 

100 lOS V = 100 % Ber-orienteer toorts 

110 lOS V = 10 % PUNr G LAS 111 Start 2e las met 
startdata 1 en hoofd-
data 1 ' 

120 lOS V == 10 % 

130 IDS V == 10 % 

140 ros V == 10 % PONr G I.AS UIT 1 Stop 2e las met eind-
data 2 

150 lOS V == 100 % REINIG t:ROGR 100 SCOOonblazen 

160 TERJG 

PBlGRNII\ 100 :prQIIMm 

10 Sm' UI'lG 4 Pers1ucht aan 

20 WAQlT 0.5 S Reinig tijd 

30 RE5ET UI'1G 4 Pers1ucht ui t 
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4.1. 
AlgaTm 

4.2. 
~ 

Bet ASFA Industrieel Robot Systeen voor booglassen bestaat uit een 
basis systeemen a.ccessoires. Bet is in de basis VOrDa leverbaar, 
maar kan ook in een aantal versies verkregen worden. Bet basis 
systeem wordt in dit hoofdstuk beschreven. De verschillende 
accessoires worden in hoofdstuk 5 beschreven. 

Bet robot systeem bestaat uit 2 onafbankelijke eenheden, de bestu
ringskast en de mecbanische robot, die met elkaar verbonden worden 
door een kabel. 

De besturingskast (zie paragraaf 4.3.ll) bevat alle elektronica 
voor het robotsysteem en de aandrijfeenheid voor de besturing van 
de mechanische robot. Bet besturingssysteem wordt gekoeJ.d ~r 
inwendige luchtcirculatie en een thetmische sensor boudt toezicht 
op de temperatuur. 

De besturingskast is voorzien van een-besturingspaneel en een 
caopar.timent voor eenvoudige en snelle aanslui ting van de draag
bare prograDEereenheid en een flOppy disk eenheid. 
Elektrische draden voor de voeding, mechanische robot, las-appara
tuur en andere randap{:eratuur worden normaliter aangesloten aan de 
onderzijde van de linkerkant "van de kast (zie paragraaf 4.4. voor 
andere 1l109elijkheden) • 
De mechanische robot (zie hoofdstuk 6) is op:Jebouwd uit mechani
sche onderdelen van gegoten aluminium met kogellagers en 
rollagers. Kogelspindels en haDlDniC drive tandwiel.kasten worden 
gebruikt voor de overbrenging. 
Resolvers en tachografen worden gebruikt veor respectievelijk 
positie-aanduiding en snelheidscantrole. De assen worden voortge
dreven door servo-aangedreven gel.ijkstroaa IOOtoren. De elektrische 
bedrading wordt aangesloten op het achterste gedeelte van de basis 
van de robot. 

De IRB L6AW12 wordt op zijn voet geInstalleerd, maar de IRS 6,AW/2 
kan tevens in de angekeerde positie worden geInstalleerd. 

De lichte aluminium constructie draagt bij aan snelle verande
ringen van snelheid en de hoogst 1l109el.ijke nauwkeurige posi tione
ring. 
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4.3. 
'Beschrijving van de basis versie 

4.3.1. 
Algaaeoe functies. 

Voor het definieren van de robotbewegingen is een aantal c~rdina
tenstelse1s beschikbaar. )))or instructies van het prograt'lll'l11 of van 
de handbediening (door beweging van de stuurknuppel op de program
meereemeid) beweegt de robot autanatisch in daze coardinatenstel
eels. 
Bet soort coOrdinatenstelsel wordt geselecteerd op de progrartllll!er
eenheid of door midde1 van een progranma.-instructie. 

Soort; 

- rechthoeking coardinatenste1se1 

- cy1indrisch coardinatenstelse1 

- hand georienteerd, recht:hoekig 
coardinatenstelsel 

- robot coOrdinatenstelsel 

f'lfbruikt bij: 

-handbediening 
- programma-bestuurde. bedie-

ning. 

- handbediening 

- handbediening 

- progranma-bestuurde 
bediening 

De bovenst:aande tabel geeft aan we1k coOrdinatenste1se1 gebruikt 
wordt met de verschil1ende besturingsmethodes. 
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z 

r 

CYLINDRISeH eOORDINATEN SYSTEEM 

AS (e) 

AS (A) AS (P) 

ROaOT COORDINATEN SYSTEEM 
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o Als de spa.nn.ing naar de robot uitqeschakeld is qeweest, dient een 
synchronisatie procedure te worden uitqevoerd, onafhankelijk van 
de rolJot"s positie wanneer de synchronisatie begonnen wordt. 

Na een noodstop hoeft een synchronisatie niet uitqevoerd te wor
den. De synchronisatie posities kunnen qecontroleerd en bijgesteld 
worden met' behulp van speciale qereedschappen (zie accessoires) • 

o Voor de definitie van betaalde functies in het robot-systeem zijn 
functie pu:ameters beschikbaar. De parameters zijn programneerbaar 
en worden opgeslagen in een qeheugen met stand-by batter.ijen. Zi.j 
worden normaliter bepaald. bij de installatie van het systeEm en 
kunnen op een floppy disk worden opgeslaqen. De parameters nemen 
noDDale waarden aan indien zij niet gedefinieerd worden. 

Enkele van de parameters die gedefinieerd kunnen worden: 

- Graad van blokkerinq van de progral'l1l'lEereenheid, d.w.z. blokke
ring d.m.v. een slot op het bedieningspanee1, van alle of enkele 
functies van de programmeer-eenheid. 

- Synchronisatie-posities, keuze tussen drie verschillende posi
ties rond de C-as. 

- Aantal, werkgebied en servo data voor de exteme assen. 

- Aard van de beweging van de exteme assen <1ineair, draaiend>. 

- Tandwiel verhouding van de exteme assen. 

- Aandrijf apparatuur voor de exteme assen. 

- MaxiDlln tijd met een tijdgelimiteerde WAOlT, tot 320 sec. 

- 'tYPe en aantal van de ingang/uitgang eenheden. 

- Programna qeheugenruimte. 

- De keuze van de taal voor berichten op het venster van de pro-
qraD1'lleer-eemeid.", 

- Bepaling van het werkgebied voor de analoge referentiesignalen 
voor besturing van las stroan/spanning. 
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o Bet vez:kpmt (TCP) kan geproqrammeerd worden voor negen 
verschil1ende punten t.o.v. het centrum van het hand-georienteerd 
rechthoekig coardina tenste1se1. Als de robot bewcgen wordt, be
weegt bet 'lCP in bet gekozen c05rdinatenstelse1. De exacte posi
ties kunnen worden gedefinieerd d.m. v. handbediening van de robot. 
Bet besturingssysteen berekent vervo1gens de juiste positie. 

LAS PISTOOl 

Tep 
/ 

In boog1astoepassingen wordt het 
'It:P normaliter gedefinieerd op de 
punt van de draad. 

o Bet robotsysteem is voorzien van een onderbreek fUDCtie an de 
exteme apparatuur toe te staan de uitvoering van het proqranma. te 
belnv1oeden. De progranmmll11lDers 1-5 zijn gereser.veerd voor speci
ale onderbreek-progranma"s. Bet robotsysteEm is tevens uitgerust 
met C?Orresponderende signaal ingangen (onderbrekings ingangen). 

De werking van deze ingangen !tan in- of uitgeschake1d worden met 
proqramma-instructies. Als de werking ingeschakeld wordt, en ~ 
van de onderbreekingangen ontvangt een signaal, wordt de uitvoe
ring van bet programma onderbroken en wordt autaoatisch een spr01l3 
naar bet corresponderend onderbreek-progranma gEllE.kt:. 
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4.3.2 
Las data Alle noodzakelijke las data worden door bet robotsysteem bestuurd. 

De la.3data zijn in de volgende categori~n gescheiden an bet 
systeem flexibel en eenvoudig hanteerbaar te maken. 

S'I'ARr Jl\TA 
HOCFD DATA 
EIND Jl\TA 

Voor elk van deze types kunnen tien vrij te kiezen datavelden 
worden gedefinieerd. 

Def.initie van de. lasdata wordt gedaan met een speciale toets: 
LN3llt\TA. Deze handeling is gescheiden van de verdere robot pro
gramnering. 

Als er geen waarde wordt gespecificeerd voor een parameter of 
parametersl wordt autanatisch een normale waarde aan deze para
meter(s) gegeven. 

Gedef inieerde lasdata kunnen op een flam' disk worden opgeslagen 
voor later gebruik in andere robotprogranma's. 

De volgende tabel laat zien welke lasdata gedefinieerd kunnen 
worden: . 

* 

ontsteek spmning 
ontsteek stroan 
gas war stroantijd 
war:mte start spuming 
wamte start stroan 
waDDte start tijd 

las spmning 
las stroan 
las sne1heid 

eind spanning 
eind stroan 
terugbrandtijd 
krater wltijd 

afhankelijk van: 
koeltijd 
wltijd 
gas nastroantijd 

gespecificeerd in; 

% van de las spmning * 
% van de las stroan 
seconden ('I1) 
% van de las spanning 
% van de las stroan 
seconden ('1'2) 

Volt 
~re 
&S 

% van de las spanning 
% van de las stroan 
seconden (T3) 

seconde.n (T4) 
seoonden ('1'5) 
seconden ('I6) 

Voor de definitie van Tl-T6, zie figuur op de vol
gende Plgina 

% van spmning/stroan in de hoofd data. 
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EIND 

10 1:08 V = 10 % RlNT G lAS 111 

20 ms V = 10 % :RJNlI G LAS UrI' 1 

Beschrijving 

Gas aan/uit 

Spmning aan/uit 

Stroan aan/uit 

ANAJ'.D(l; 

Spanning 

Stroan 

Beweging van 
de robot 

De grafiek toont hoe het besturingssysteem digitale en analoge 
uitgangen gedurende de start- hoofd- en eindprocedures aanstuurt. 
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4.3.3 
Progt. eU!Il van de .cdJot bewegiDJeD 

4.3.4 

De volgende robotbewegingen kunnen worden geprog-raameerd met de 
iOS-instructie: 

LiDeaire ~ tussen twee punten met keuze snelheid in 
IIIDIs. Bet positioneren wordt gedaan in drie nauwkeurigheids
graden (koer~ punt, fijn punt met grote nul-zone, fijn punt 
met kleine nul-zone), an een zo kort IIlOgelijke cyclustijd te 
verkrijgen. Bet programmeren kan met rechthoekige- of robot 
c:oOrdinaten worden uitgevoerd. 

CirkelvoEllige beweging gedefinieerd als drie punten op de 
antrek in een ruimt:e. Bij de cirkelvormige beweging kan, op 
dezelfde wij ze als bij de punt-naar-punt bewegiilg, een keuze 
snelheidin IIIDIs en positionering in drie verschillende graden 
van nauwkeurigheid worden gegeven. 

a.ai. ba.egiDJ, op een rechtlijnige positionering geplaatst. 
Bet zwaaipatroon wordt in een subprog-ranuna, opgeroepen in de 
positioneer-instructies, gedefinieerd. 

Bet verkpunt ('reP) kan geprog-rClll1leerd worden. voor negen ver
schillende punten t.o.v. het centrum van de flena van de pols. 
De meting van het TCP kan uitgevoerd worden met bebulp vande 
robot. 

ProgEa.eren van bet. booglaBssn 
Boog-lassen wordt geprog-rammeerd met de instructies: 

LAS 
LAS orr 
S<BXHWCF.N 

Bet voorwaarts positioneren naar het las startp.Jnt en het oproepen 
van de las startprocedure enlof lasproced.ure, wordt geprog-rammeerd 
met de IJ\S-instructie. Ook het veranderen van lasQata gebeurt via ._' 
deze instructie. 

Zowel het voorwaarts posi tioneren naar het einde van de las als 
het oproepen van data voor de las uit wordt geprog-raameerd met de 
LAS O~instructie. 

Zowel het positioner en als het oproepen van een sdlprog-ramma met 
instructies voor het schoonblazen, wordt geprogrammeerd met de 
SCBCICRW{EN-instructie. 
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4.3.5. 
Progr ...... en van andere :fuDcties 

verder kunnen de volgende functies nog geprogrammeerd worden: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

QoOrdinaten verplaatsing d.m.v. een gepEOgr ~ refereo
tiepunt. Bet programma dee! wordt gedurende de uitvoering 
afgelopen in verhouding tot de positie van het referentiepunt 
(ni.et in verhouding tot zijn oriintatie). De definitie wordt 
gedaan d.m.v. een robot-instructie.· 

Drie dimensionale (3-D) coOrdinaten transformatie. Er kunnen 
tot vijf verschillende drie-diBleasianal.e CIOGrdinaten trans
for.aUes worden geprogrammeerd. Op iedere plaats in het 
prograrmna kunnen tijdelijke transformaties opgeroepen worden. 
De definitie wordt met de handbesturing gedaan. 

Programmabesturing van de randappiratuur (bv. index positio
neerders) via ingangen en uitgangen of door middel van een 
intern register. De uitgangen kunnen 0 of 1, geinverteerq en 
gepulseerd worden. In het register kunnen positieve en nega
tieve getallen opgeteld worden. 

Logjscbe inst:ructies: 

Sprong I voorwaardelijk of onvoorwaardelijkl naar instruc
tienurmers naar keuze in het progranma. 

Wachten in het programma kan gegenereerd worden tot de 
gespecificeerde voorwaarde vervuld wordt. Bet "wachten" 
kan vergroot worden, zie functieparameters. Nachten kan 
ook gespecificeerd worden als een tijd naar keuze (0-99,99 
sec.) • 

Instructies kunnen worden onderbroken voor de uitvoering 
van de volgende, of €!en van de vijf subprogranma" s afhan
ke11jk van welke digitale ingang werkzaam was (Z1e para
graaf 5.3., digitale ingang en uitgang capacite1t> • 

Patroon handelingen. Ieder patroon wordt in een afzonder1ijk 
subprogramma geprogrammeerd en wordt onafhankelijk van de 
andereverr1cht. 

Oproepen van tot op drie niveau's diepe lUlpEogI .... "s. 
!en opgeroepen subprograrmna kan tot 99 keer herhaald worden. 

Toegang krijgen tot extra programma blokken (inclusief las 
data) van de f10m disk tijdens voortgaande uitvoering (ESSIl 
geheugeD fDncti.e) • 

Register voor de opslag van de IJX:P-positie. !en aanpassing in 
1edere richt1ng, kan aan de opgeslagen plaats toegevoegd 
worden. 

Besturing van de grijper. De robot kan voorz1en worden van een 
grijper die het laspistool en het werkstuk hanteert. 
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4.3.6. 
P.tog;c .... en van de J8ftip1lator beueging 

4.3.7 

Bet robotsysteem beva teen aantal instructies voor het pro
granmeren van de manipulator beweging: 

* Servo bestuurde manipulators worden als exteme assen 
aangesloten en worden geprogranmeerd met IOS-instructies. 
Starten/stoppen van de eneme assen kan ook onafhankelijk 
van de robot beweging geprogranmeerd worden. 

* Index· manipulators kunnen met EXT. BEET .-instructies of met 
109EXT-instructies worden geprogranmeerd. 

Bet positioneren van de robot en het oproepen van een 
robot subprogranma met instructies voor de bestur ing van 
de externe apparatuur wordt geprogrammeerd met EX'l'.BEET. 
instructie. 

Bet p:>sitioneren en het overbrengen van p:>sitie-infomatie 
naar de exteme apparatuur wordt geprogrammeerd met d~ 
EOSEXT-instructie. Tijdens het programmeren wordt de p:>si
tie van de externe applratuur gelezen en opgeslagen in de 
instructie. 

Wijz1gen van bet rdlotprogr.; • 
Voor het wijzigen van robotprogramma's zijn de volgende 
functies opgenanen: 

* Oitwissen en correctie van bet J:t09E 21 geheel of ge-

* 

* 

* 

* 

* 

deeltelijk. 

Uitwissen en correctie van 1nstructies, geheel of gedeel
telijk. 

Copilren van een programma als een programma onder een 
ander ntl1lDer. 

01'111 ... D eren van instructies in progranraa.' s tot regel
matige tientallen. Sprong adressen worden autamatisch 
veranderd. 

Veranderen van de positie met of zonder beweging van de 
robot, zelfs terwijl het programma uitgevoerd wordt 
(maximaal 10 m) • 

A£drukten op het venster van de gebruikte programma
ntl1lDers. 
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4.3.8 
Dit:voeren van bet rcbot IJ[09E 

Ben robotprogramma kan doorlopesXl of per instructie uitgevoerd 
worden. 

Testdraaien kan met of zonder beweging van de robot en net of 
zander de lasfunctie en! of zwaaifunctie uitgevoerd worden. 

Bet systeem is ui tgerust met een aanptS functie voor de las
parameters lassnelbeid, spanning en stroam voor effectief 
testen van de booglas instructies. 
Voor . toepassing van de aanpa.sftmct:ie wordt de stuurknuppel 
gebruikt, hetgeen bet mogelijk maakt deze parameters afzon
derlijk of gelijktijdig bij te stellen tijdens bet. lassen. Op 
deze manier geteste paraueter waarden kunnen, indien gewenst, 
permanent in bet geheugen opgenanen worden. 

/t.oename 
I 

I a.fname , stroan (A) 

spanning (V) 

snelheid (nmI s) 

Logische voorwaarden kunnen tijdens bet test-draaien gesimu
leerd worden. 

Positioneer instructies kunnen ook achte:cwaarts uitgevoerd 
worden (per instructie). 

De pasi tioneer snelheid tnssen de lassen kan tijdens de uit
veering bijgesteld worden (0-400%). 
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4.3.9 
ibedcht op bet laspt0ce8 

Het systeem is voorzien van een gelntegreerde toezicht.op 
S'lKXJt!, GAS'roE\lOER en WATERI«>ELING. Aangenanen wordt dat de 
lasappuatuur voorzien is van sensoren die informatie aan de 
robot leveren via speciaal voor dit doel gereserveerde 
1ngangen. 

TgeZicht op de stroan 
Toezicht op de stroom wordt geactiveerd als, tijdens de las 
star.t procedure, de draadtoevoer gestart wordt. Bet robotsys
teem. wacht op een signaal dat kort daarop de boog ontstoken 
wordt.. Als dit signaal met wordt. ontvangen, wordt de start-
procedure onderbroken en wordt een fout-aanduiding weergege- .-~. 
Yen. Bet toezicht wordt. tijdens bet gehele proces voortgezet 
als de start normaal ui tgevoerd wordt. Indien de indicatie 
voor stroard:oeVoer niet binnenkant, wordt het lasproces onder-
broken overeenkomstig een aan het systeem gegeven waarde, en 
eind data en een fout melding wordt aangegeven. (Zeer korte 
onderbrekingen worden niet geregistreerd). Toezicht op de 
stroCID eindigt als de energievoorziening, tijdens de las-uit 
procedure, uitgeschakeld wordt. 

Toezicht op de gast;oeyoer en waterkoeJ,lng 
'lbezicht wordt begonnen als de startprocedure aanvangt en 
eindigt als de eindprocedure wordt afgesloten. Als, gedureme 
deze tijd, de indicatie verdwijnt wordt bet lassen onderbroken 
overeenkomstig de gekozen eind data en verschijnt een fout
melding. 

4.3.10 
Veil.igbei.dsfIes 

Ben noed stop kan gemaakt worden vanaf de progranmeereenheid, 
bet besturingspmeel of een extem nood stop. 

Indien de programmeereenheid is aangesloten en veIWijdert is 
uit zijn compartiment, kan er geen programma start of syn
chronisatie vanaf bet besturingspmeel uitgevoerd worden. 

De maximale snelheid van de robot is beperkt tot 25 % van de 
geprogrammeerde maximum snelheid als de programmeereenheid 
aangesloten en uit zijn compartiment verwijdert is. 'ravens 
wordt. dan een toezichtsfunctie op een te hoge snelheid geacti
veerd. Als de snelheid van de robot 28 % van de maximale 
snelheid overschrijdt, verzorgt deze functie een noodstop. 

Indien de maximale wachttijd wordt overgeschreven met de 
instructie "voorwaardelijk wachten" (met tijd supervisie 
opdracht>, verschijnt een alarm via de fout output. 

Onmiddellijke programmastop kan verkregen worden met een 
speciaal ingang signaal. 
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Veiligheidsklep voor de stuurknuppel. De robot kan. a11een met 
de hand bediend worden als de veiligheidsk1ep ingedrukt wordt. 

Resolver supervisie, hetgeen betekent dat de robot omnidde1-
1ijk een noodstop maakt als bet resolver signaal verdwijnt of 
een onwaarscbijnlijke waarde aanneemt. 

Aansluit mgel:l jtheden 
Bet robotsysteem is voorzien van twee digitale ingang-/uit
gangkaarten (ISlX 110) en een analoge uitgangkaart (DSCiC US) • 
Dit geeft het systeem de vo1gende vaste ingangen en uitgangen: 

yaste ingangen; 
Onderbreek instructie 
Onderbreek progrCllllB 
Sprong naar onderbrekingsprograllllla·1 

It If If 2 
II II It 3 
It It If 4 
If It " S 

ProgrCllllB start 

Programma. stop 

yaste J,litgangen; 
Grijper 1 
Grijper 1 KM 
Grijper 2 
Grijper 2 J:CH 
Progr. af100p 
C,yc1us aan 
Fout 
Prograumeer-

eenheid uit 
stopzoeken 

Van de overgebleven vrije ingangen/uitgangen hebben S ingangen 
en 3 uitgangen een vaste functie gekregen. De interface ziet 
er dan als vo1gt uit: 

Ingangen Uitgongen 
1 Alganeen 1 Algeneen 
2 It 2 It 

3 It 3 It 

" " 4 It 

S It S It 

(6) SupeIVisie gas/v1oeistof 6 It 

keeling 
(7) Supervisie stroan (7) Las spmning aan 
(8) caumande draadtoevoer aan (8) DraaCitoevoer aan 
(9) Camando blokkering praces (9) Gas aan 

(10) Ccmnando bldtkering zwaaien 10 AlgSDeen 
11 Algemeen 11 It 

12 " 12 It 

13 If 13 It 

14 " 14 If 

Ingang 11, 12, 13, 14 en uitgang 14, 15 hebben een vaste 
functie als de als optie 1everbare aandrijfeenheid gebruikt 
wordt. 

De ana1ogereferentiesigna1en voor 1asstroom en 1asspmning 
worden via de analoge uitgang van bet systeem (poort 25 en 26) 
gegeven. 
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4.3.12 
'l'eCbniscbe gegeveas 

VERRICiTING 

Aaptol seryo:bestuurde yrijheidsg@den 5 

rotatie 

Radiale arm beweging 

werkgebied 

C 340 ° 

B Zie pag. 42 
IRS 6AWI2 
of page 43 
IRS I6AW12 

Vertica1e arm beweging A Zie page 42 
IRS 6AWI2 
of page 43 
IRS I6AW12 

Buigende pols beweging E ± 90° 

Draaiende pols beweging P ± 180° 

Santeer CAmCitej,t. 

max. snelbeid 

0.9 mls 

1.3 mls 

1.3 mls 

1.3 mls 

1380/s 

2340/s 

Zie hoofdstuk 6 voor een diagram dat voor verschU1ende belas
tingen de maximale afstand van het centrum van de be1asting 
tot de steun specificeert. 

st:a,g;gewj.jze bewes:lng 

Berbal:lngsnauwkeurj,ghej,d 
op het centrmn van de pols 

Maxjmaol rust ngnent 

Maxjmal e statj,scbe belast~ 

strognafname ; 
In. gebruik 
Stand-by 

Enclosure class 

Qrgeyi,ngstE!!llpgatuur 
BesturingsapIBratuur I in gebruik 
Mechanische arm en motoren 
Boven am en pols 

Relatieye yochti,ghej.dsgraog 

ongeveer 0.1 mm 

minder dan ± 0.2 mm 

0.24 k~ 

12 R-1 

0.6 - 2.0 kW 
ongeveer 0.5 kW 

IP 54 (IEC) 

+5 - +450 C 
+5 - +50° C 
+5 - +80° C 

max. 90% 
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FYSIS<lm GEGEVENS 
Gewicbt 

Mechanische robot 

Besturinc;skast 

Afmetingen (H x B x D) : 
Mechanische robot 

Besturingskast 

EQergieaanaluitJng 
Net spuming 

Freitwentie 

B,ganningst:oeyoer 
Beschikbaar voor aansluiting 
naar keuze 

VRIJE AANSWrrnJ;EN 
PisiAl e aansluitingen 

Ingangen 

Uitgangen 

Analoge aansluitingen 
Analoge uitgangen 

IRS IDAW: 
IRS 61ftil : 
IRS ID1ftil: 
IRS 6AW : 

Beschrijving 

145 kg 
135 kg 
300 kg 
350 kg 

IRS 6AW12: 1115 x 728 x 965 BIll 
IRS L6AW12: 1325 x 820 x 700 BIll 

1900 x 820 x 700 BIll 

3 fase, 380 V 
+10 , - 15 , 
50 Hz ± 1 Hz 

Nan. 24 V de, 
max. 2 A 

9 
Standaard spm
n1.ng 24 V de 
IDpKiantie 3.5 Kohm 

12 
Stroanbron 
Standaard span
ning 24 V de 
Belasting 150 rnA 

2 
Referentie spuming 
o - ± 10.235 V 
(de eenheid heeft 
een externe span
ningstoevoer nodig 
± 15 V, ± 5%, 70 rnA) 

Bet systeen is tevens uitgerust met ingangen en uitgangen met 
vaste functies voor procesaansluitingen. Zie paragraaf 4.3.11. 
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Signaa] aonsluitingen (niet programneerbaar) 
Ingang signa.len - Maakt een noodstop bij openiD;J 

Oitganq signa.len 

van bet contact, voed1ng 24 V. 

- Open Q)ntaet met IlOCMlstop, 
belastbaar tot 60 V / 1 A 

- Gesloten contact aJ.s de voor
deur geopenc1 is. 
Voeding 222 V / 'Z10 mA 

- Gesloten contact in run mode 
Voeding 220 V / 135 mA. 

PROORAMMA~ 
Aanta] grogranma" s in geQru;ikersgeheugen 

Boofdprogramma 1 

SUbprogramma" s (definieerbaar aantal) 9999 

Giheugen 
capaciteit ± 20 kword 

Aantalpositie-instructies ± 1600 
Undien exteme assen i.nbegrepen war-
denl wordt bet aantal instructies met 
40% veminderd) 

Stand-by accu, gebruikersgeheugen 
funct1epsrameters
geheugen 

Oplaad tijd 

Extem stand-by geheugen 

Werkgmt (pl 

Definieerbaar aantal 

Positie register 
Definieerbaar aantal 

Register 

± 100 uur 

± 400 uur 

± 24 uur 

nan. 24 V dc, 
10 mA 

9 

100 

Definieerbaar aantal 100 
(kan getal1en met 5 cijfers met 
teken bevatten ± 32.000) 

Yetpl aataing van het referentieframe vgor 
Jj1OSitionering 

Definieerbaar aantal 5 . 
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4.4 
Basis SJBt.ea alter:Jatievm (naar teazel 

Bestnringselektronica yoor de merne @6§ffl (1) 

Bet robotsysteeu kan uitqerust worden met besturingselektronica 
voor aansluiting van maximaal 4 exteme assen. Deze worden syn
cbroan bediend met de robotassen. 

De door ABBA naar keuze ge1everde motorpa..!cketten (zie accessoires) 
worden aanbevo1en, maar andere motoren kunnen ook aanges10ten 
worden. ABBA dient in dit soort geval1en geraadpleegd te worden. 

DbellengtEtt van mechaniscbe robot PMr 
bf:s1:m'ingskast (2) 

In de basis versie is de kabel 6 meter lang, maar deze kan, als 
altematief, op verzoek tot 10 of 15 meter lang geleverd worden. 

Gescbeisien plaats van bet best;nring§IMeel 
en het p,ogrampeer q<JJgJrttnent (3, 4) 

Bet besturingspmeel en/of het progranmeereenheid canpirtiment kan 
voor externe installatie, inclusief de benodigde kabelaansluiting 
met de besturingskast (zie afmeting tekening, paragraaf 5.5) 
geleverd worden. De kabel kan 6, 10 of 15 meter lang zijn. 

Eabelaanaluiting PM, best;u,1ngskast; (5) 

In de st:andaard versie worden de kabels tussen de bestur ingsappa
ratuur en de mechanische robot aan de1inkeronderzijde van de 
besturingskast aangesloten. Indien gewenst kan als alterna tief de 
betreffendekabel aan de rechterkant van de kast worden aangeslo
ten. 

VeiliQbeidsgnderbreker (6) 

De stroomaansluiting kan voorzien worden van een veiligheids 
onderbreker die dan aan de 1inkerkant van de kast gepIaatst wordt. 

(7) 

Behalve de standaard 380 V 3 fase stroantoevoer, kan de robot op 
verzoek voorzien worden van een aansluiting op de vo1gende 3 fase 
spmningen: 415 V / 440 V / 475 V / 500 V / 525 V / 600 V of een 
220 V enkel fase. 

Net;frekwentie (8) 

De standaardversie van het robotsysteeu is bedoeld voor aanslui
ting op een 50 Hz spanningstoevoer, maar kan op verzoek geleverd 
worden voor aansluiting op een 60 Hz toevcer. 
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(9) 

Behalve bet standaarCiprogranna met de hiervoor beschreven eigen
schappen, kunnen de vo1gende besturingsprogramma~s ge1everd 
worden: 

(9.2.1.) 

Programma afdruk op papier en de invoer van camnentaar op het 
progranna via een toetsenbord. 

De functies Computer Link en programma afdruk bevatten de 
a-synchrone caammicatiekaart IlSCA 114 met aans1uitkabe1s. 

(9.2.2.) 

Dit verzorgt de vo1gende functies: 

li..S... 

Zoeken met maximaal drie sensoren. De zoek stop kan 
0.5 sec. vertraagd worden. Zoeken wordt uitgevoerd als: 

* .. 
Afstandzoeken tussen 2 punten. 

Richting zoeken, begint met afstand zoeken, gevo1gd 
door vrij zoeken (maximaal 50 mm) na voorgeprogram
meerde correctiebewegingen. 

Sbe1heidscr.lltrole (met ~ sensor) van een geprogrammeerde 
baieging. 

Qlltrek 9Ol.geo in overeenstamning met voorgeprogram meerde 
correctie-bewegingen. Er kunnen maximaa1 3 sensor en 
gelijktijdig gebruikt worden. 

Tot maximaal 16 sensoren kunnen benoemd worden. Deze 
kunnen digitaal tot 8 bites, of analoog zijn. Zij worden 
aanges10ten op de digita1e of analoge ingangen van het 
robotsystean (zie verder). 

Adaptieve besturing bevat tevens de programma functies 
voor progranma afdruk. 

Als de sensor en op de robot gep1aatst moeten worden, dient de 
bedrading via het arm-systean naar de pols ge1eid te worden ( zie 
19) • 
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CcIIpJter link (zie ook apartebeschrijving) (9.2.3.) 

Behalve de door middel van een standaardprogramma beschikbare 
functies, kan een a.synchrone communicatie tussen het robot
systeem en een hogere canputer worden verzorgd. Dit staat het 
vo1gende toe: 

L.a.. 

Bet gebruik van een exteme canputer ala data bank. 

Autamatische besturing van het ops1aanl1aden van het 
programma en het besturen en vo1gen van de programma
uitvoering door een exteme catplter. 

Directe besturing van de robot:bewegingen door een exteme 
caIplter. 

De computer link bevat tevens de programma functies voor 
adaptieve besturing en progrcmna afdruk. 

Bet gebruik van de adaptieve besturing en de canputer link ver
mindert de beschikbare programma geheugen capa,citeit. 

Extra digito1e ingang/uitgang ~citeit (10) 

Alle extra ingangenluitgangen (met de ingangen en ui tgangen 
in de basisversie) zijn galvanisch gescheiden van bet robot
systeen als een exteme spmningstoevcer wordt gebruikt. 

De beschikbare 24 V d.c. 2A toevoer in de besturingskast kan 
worden gebruikt als een interne. spmningstoevoer nodig is. De 
intern voorziene ingangen en uitgangen zijn met galvanisch 
gescheiden van het robotsyateeln. 

De vo1gende digitale kaarten kunnen gekozen worden als optie, 
tot een maximum van drie (inc!usief analoge eenheid, zie ana
loge ingang capaciteit) : 

* Ingang/uitgang eenbeid, t¥Pe DSDX 11Q 

Ingangen: 

Uitgangen: 

. 
16, optisch gekoppeld 
Standaard spanning 24 V d.c. 
Ingang impedantie 3.5 Kohm 

16, optisch gekoppelde stroanbron 
transistor versterker 
Standaard spanning 24 V d.c. 
Belasting 150 mA 
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• Ditgang eenbeigr tym DSOO 110 

32, uitganqen met een optisch gekoppe1de stroombron tran
sistor versterker. 
standaard spanning 24-48 V d.c. 
Belasting 150 mAe 

• UitQang eenbeigr ty,pe rem 130 

16 uitgangen met door transistor geactiveerde uitgang 
relais. 
Standaardspanning 24-240 V d.c./a.c. 
Belasting 3 A 
Onderbreking stroan (a.c.) 720 VA (d.c.) 44W 

* Ingang eenhe!g, ty,pe OODI 110 

32 ingangen, optisch gekoppeld 
Standaardspmning 24 V d.c. 
Ingang impedantie 3.5. ROOm 

* Ingang eenheiQ, ty,pe JH)I 130 
16 ingangen, optisch gekoppeld 
Standaard spanning 110 V d.c./a.c. 
Ingangimpedantie 18 K<inn. 

Analage ingang CiIiPciteit (13) 

Bet systeen kan uitgerust worden met een 16 kanalen analoge ingang 
eenheid, type DSAI 120. 
Ingang si9l'1Ul: 0 - ± 10 V 
Reso1utie : 10 mV 

AQ,rQe£out beSCherming (14) 

Indien gewenst kan in een aardefoot besc:herming voorzien worden. 
Deze dient voor aanduiding van footen in de motorbedrading en als 
bescherming van de elektronische aanstuur eenheden. 

Extra Milage uitgang <;Ag!Citeit (17) 

Behalve de twee analoge uitgangen van het basissysteem kan het 
besturingssysteem voorzien worden van een 4-kanalen analoge. uit
gang eenheid van bet type DSAO 110. De kana1en zijn gal vanisch 
gescheiden van het robotsysteen. Elk kaMa! kan aangepast worden 
voor de vo1gende stroan- of spanningsgebieden: 

o - ± 20 mA Reso1utie 10 micro A (R ~ 450 ohm) 
o - ± 10 mA Resolutie 50 mV (R ~ 500 ohm) 
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Sluiting van de deyr (18) 

De besturingskast kan voorzien worden van een sluitill9s systeem 
voor de deur am contact met spanning voerende apparatuur te 
vermijden als het systeem operationeel is. 

BeQrading, bovenarm (19) 

Indien getlenSt kunnen 16 aansluit.i.nqen via bet arm systeem naar de 
pols geleid worden. Dit is noodzakelijk als: 

Sensoren voor adaptieve besturill9 op de robot gelnstalleerd 
wrden (zie 9). 
E6n. of twee magneetventielen op de robot geInstalleerd wor
den. 

De snoeren worden aan de onderzijde van het voorste gedeelte van 
de arm gE!DOnteerd. 

(20) 

De taal voor de programmeer eenheid is naar keuze. Standaard is 
ReaerlatJda. 

P1 aatsel1jke yepeisten (21) 

an het besturingssysteem aan plaatselijke vereisten aan te passen 
wordt de volgende apparatuur geInstalleerd: 

Bescberming van alle ventilatoren 
Bescherming van de voedingseenheid 
Alle kabels in plastice beschermhoezen 

Perde pols beweging (30) 

Bet systeem kan voorzien worden van een derde pols beweging ( zie 
aparte documentatie) an meer flexibiliteit in bepaalde toepassin
gen te bewerkstelligen. 

IAfSDMd zoeker (SO) 

De lasrobot kan voorzien worden van een systeem voor het zoeken 
van lasnaden (zie aparte documentatie). Een adaptieve besturing en 
bedrading naar de bovenarm is nocdzakelijk voor deze functie. 
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5.1 
BeSt:uriDJsalpiratuur 

5.2 

Progranmeer eenbeid (100) 

De progrClllll!!ereenheid wordt gebruikt voor handbediening en pro
gramnering van het systeen. Bet is eenvoudig op het syst:een aan te 
sluit:en via een flexibele kabel met een makkelijk los te maken 
aansluiting. De kabel kan naar wens 6 of 15 meter lang zijn. 

FloDiti disk eenbeid (105) 

Een floppy disk eenheid kan aangesloten worden voor een massa
geheugen functie en voor snelle opslag van prograrrlllEl."s. Bet wordt 
aangesloten op een speciaal canpart:iment in de besturingskast. 

f'l.ol!B d;J.sk (110) 

51/4 inch floppy disks worden gebruikt als opslag medium. Zes 
aparte programmablokken kunnen op ~n floppy disk opgeslagen 
worden. 

T;J.jd meter (120) 

De tijd meter registreert de tijd dat de roOOt in werking is in de 
run-mode. Dit vergemakkelijkt de Planning van servicebeurt:en en 
preventief onderhoud van het roOOtsyst:een en de randapJ;aratuur. 

De aecbani.scbe robot 

Klein mtor;gakket (300, 305) 

Bet mtorpakket wordt: als een ext:erne as aangesloten en bestaat 
uit een d.c. (gelijkstroom) schijfmotor, een t:acbograaf en een 
resolver, een kabel (15 m) en aansluiteenheid. Bet JOOtorpakket is 
oak verkrijgbaar met een tandwielkast. Bet roOOt:syst.een moet voor
zienworden van besturingselektronica voor een externe as per 
ltDtorpakket (zie paragraaf 4.4.) • 

Masneetvent;J.el (315) 

De robot kan voorzien worden van een magneetventiel voor besturinq 
van perslucht. Deze kan, indien nodig, als aanvulling verkregen 
worden en wordt dan geinstalleerd op een van te voren geprepa
reerde locatie. Bet magneet.ventiel wordt geleverd met 'fm of twee 
s-poorts ventielen. ' 
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Geleider yoor altematieve s;mcwnisatie 
gositie (335) 

De best:a.ande gel eider op de rotx>tbasis dient vervangen te worden 
door een speciale geleider als de C-as van de robot in ~ van de 
twee alternatieve synchronisatieposities gesynchroniseerd gaat 
worden. 

venti lator yoor Janad zoeJcer, venti1ator
gnning« ventilator-atroan 

Zie apute beschr.ijving. 

Boekbet:JQe1 yoor derde pols bE!weg:i:ng 

Zie aparte beschrijving. 

Test adaJ2tor yoor fout-oa:u;lOr:i:ng in bet 
mteem 

(350, 351, 352) 

(360) 

(500) 

Als een fout in het systeem ontstaan is die niet opgespoord kan 
worden met fout berichten, test terminals en LED's, wordt de test
adaptor in bet elektronicarek geplaatst. De testadaptor bevat een 
aantal progrCllllla." s die de bediener, in een dialoog met de progrcm
meereenheid, oproept vanaf de programmeereenheid. Tests kunnen 
worden uitgevoerd op alle ingang- en uitgangkaarten en het canplete 
meet- en servosyst.eem. Bet testprograrrma staat de bepaling van het 
defect in de ingang of uitgang of in de llIXlule van het meet-"en 
servosysteen toe. Tests kunnen oak gedaan worden op de canputer
kaart en geheugenkaart. 

(515) 

Voor bep!ald mechanisch werk is speciaal gereedscbap nodig, waarvan 
sets op verzoek geleverd kunnen worden. 

Reserye onderde1en (520 tot 526) 

Reserve onderdelen zijn verkrijgbaar in kleine en grote sets van 
mechanische en elektronische onderdelen. De grate elektroni.sche 
reserve onderdelen set varieert per basisversie en de basisversie 
dient gespecificeerd te worden als de reserve onderdelen besteld 
worden. 

gitbteidinsskaart (530, 531) 

Metingen kunnen worden uitgevoerd op de kaarten inhet rek met 
behulp van een uitbreidingskaart. De kaart is verkrijgbaar in twee 
versies. ~n met een 64-polen contact en ~~n met een 28-polen 
contact. 
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!l;Aratuur voor controle van A2J1Chroni
satiepos1tie (535, 536) 

De apparatuur wordt gebruikt wanneer de synchronisatiepositie wordt 
geneten en gekalibreerd. 
Deze positie karl dan na. instal1atie wrden geregistreerd en gecon
tro1eerd na. wisseling van caup:>nenten of als het noodzakelijk wordt 
geacht. 

De apparatuur bestaat uit: 

Een set sensoren die voor al1e typen robots kunnen worden 
gebruikt. 

Een specifieke set synchronisatie gereedschappen voor de IRS 
6AW12 en IRS L6AW12. 

Bet is mogelijk an: 

of 

De vo11edige synchronisatie-app!ratuur voor de IRS 6AW12 en 
IRS L6Ntl/2 (535) inc1usief de sensoren, als deze nog niet 
gekocht waren, 

De set synchronisatie gereedschappen voor de IRS 6AW12 en IRS 
L6AW12 (536) exc1usief de set sensoren als deze a1 bij een 
. eerdere order van de IRS 60/2 of IRS 90 Sl2 gekocht waren, aan 
te schaffen. 

li&t. 
Als een set sensoren en een set syncbroni&atie gereedschappen voor 
tweet of al1e drie, robot-types gewenst wordt, gelieve contact op 
te nenen met MFA. 
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Werkgebied met robotassen in uiterste positie 

. .. 

IRS 6AW12 

• .I 

A-A 
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werkgebied met robotassen in uiterste posi tie 

IRS UAW2 
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IRS 6AW12 
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IRS I.6NN12 
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Bestudngskast 
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=================== K .•. K. OORORECHT .. 19113 

1 lasrobot, fabrikaat CLOOS, type RO~!.56, volledig 
elektrisch aangedreven, met 6 assen, volgens het knik
armprincipe, kompleet met besturing, soft-ware en ten 
behoeve van het lassen noodzakelijke extra programmeer
mogelijkheden. Een en ander volgens bijgaande specifika
ties. 

Prijs: Hfl. 163.000,--

1 elektronisch gestuurde lasstroombron, fabrikaat CLOOS, 
type ~met een besturing welke ge'integreerd 
kan worden in de besturing van de robot. 
Prijs: Hfl.15;500,--

1 laspistool reinigingssysteem voor het reinigen v~ het 
laspistool, pneumatisch uitgevoerd, inklusief vernevelaar 
voor antihecht-vloeistof 

Prijs: Hfl. 2.450,--

1 werkstukmanipulator, type~V ~~ voor het positioneren van 
werkstukken voor de robot dOor middel van een vertikale 
opspanplaat. --------
~" ..... -

In een stabiel gekonstrueerde kolom is een kogelkrans met aan
gebouwde tandwielkrans gemonteerd. De kogelkrans dient als 
lagering voor de vertikale opspanplaat. De aandrijving geschiedt 
met behulp van een draaistroomremmotor met rondsel. 
De opspanplaat is in 8 verschillende posities te programmeren en 
wordt daar door middel van een pneumatische centreerpen ver
grendeld. 

Technische gegevens: 
belasting opspanplaat 
draaimoment 
diameter opspanplaat 
centerhoogte opspanplaat 
draaisnelheid 

1500 N 
ca. 300 Nm 

800 mm· 
0 00 rom 

906 in 4 sek. 
Prijs: Hfl~ 25.960,--

1 meelopend center, bestaande ui~ een kolom met deelbaar 
lager ter opname van de gereedschappen. 
Prijs:H .~f~1~. ___ 3_._1_0_0_,_--_ 

De volgende voorwaarden zullen door ons in acht genomen worden: 

De installatie wordt geieverd als een eenheid, waarvan alle bewe
gingen en funk ties programmeerbaar zijn na de aflevering en koppe
ling van de eenheden. 
Aansluitmogelijkheden en installatiegegevens zullen in over leg 
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worden bepaald, omdat deze mede afhankelijk zijn van de nog door 
U bij te plaatsen hulpapparaten. 

De installatie zal'voldoen aan de veiligheidsyoorschriften en 
ergenomische normen van de V.D.I. 

Aansluiting op het lichtnet en het persluchtnet, alsmede de koppe
ling van de verschillende eenheden, zal door deskundig personeel 
onzerzijds worden uitgevoerd. AIle bouwkundige voorzieningen, als
mede aangebrachte veiligheidsvoorzieningen zijn voor rekening en 
risiko van U. . 
Voor elektrische- en persluchtinstallatie zal door U voor aansluit
punten gezorgd worden in de onmiddellijke omgeving van de installatie. 

Prijzen : netto, exkl. B.T.W. 

Levering franko OW adres 
Levertijd: ca. 10 weken na ontvangst van OW schriftelijke opdracht 

Betaling : 1/3 prompt bij opdracht 
1/3 prompt bij levering 
1/3 30 dagen na levering 

Training : gedurende een periode van 3 dagen zullen 2 door U aan 
te wijzen medewerkers opgeleid worden voor bediening t \ .1 
en programmering van de betreffende apparatuur. 'j 

Deze aanbieding is, indien niet anders omschreven, op basis van onze 
algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, welke U bijgaad vindt. 



ROM AT 55/56 - Technische Daten: 
Mechanischer Autbau: 
Orehgelenkbauweise. 5-6 Achsen 
Antrleb: Permanentmagneterregte 
Gleichstrommotoren 
NutzIast: 5 kg 
PoIitionlerfehler. A S :5 ± 0,2 mm 
Arbeitaraum: halbkuge!fOrmlg. 
Ourchmesser etwa 2400 mm. HOhe 2100 mm 
Schwenkbereich der Achsen: 
Achse I : 320" 
Achse II : 2SOO 
Achse UI : 27(1) 
Achse IV : 32(1) 
Achse V : 2000 
Achse VI : 4SOO 
Maxlmale Winketgeschwindigkeit der Achsen: 
I : 16O"/s 
II : 85°/s 
III : 17(1)ls 
IV : 23(1)ls 
V : 24oo/s 
VI : 1900/s 
Stetlfllche: 360 x 480 mm 
GewiCht: ca 90 I 110 kg 

Specification: 
Configuration: Revolvi'!g joints, 5-6 axes 
Drive: OC-motor exited by permanent magnets 
Load capacity: 5 kg 
POSitioning error: !::. s ;::5 ± 0.2 mm 
Working space: hemispherical. 
diameter approx.: 2400 mm. height 2100 mm 
Rotation angle: 
axis I : 3200 
axis 1\ : 2500 
axis III . 2700 
axis IV : 3200 
axis V : 2000 
axis VI : 4SOO 
Max. rotation speed: 
I : 16O"/s 
II : 85°/s 
III : 1100/s 
IV : 23QO/s 
V : 240"/s 
VI : 19OO/s 
Floor-space: 360 x 480 mm 
Weight: ca. 90 1 110 kg 

Caraderistiques techniques: 
Configuration meeanique: 
Joints rotatits, 5-6 axes 
Moteurs: Moteurs a courant continu 
a excitation par aimants permanents 
Charge utile: 5 kg 
Eneur de positionnemant: !::. s :5 ± 0,2 mm 
Volume de travail: hemispherique. 
diametre environ: 2400 mm. hauteur 2100 mm 
Angles de rotation: 
axe I : 3200 
axe II : 2500 
axe III : 2700 
axe IV : 3200 
axe V : 2000 
axe VI : 45(1) 
VItesse max.: 
I : 1600/s 
II : 85°/s 
III : 1700/s 
IV : 2300ls 
V : 24O"Is 
VI : 1900ls 
Base: 360 x 480 mm I Poids: 90 I 110 kg 
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CLOOS LASROBOT ROMAT 55/56 
(systeem Jungheinrieh) 

1. SYSTEEMBESCHRIJVlNG. 

A. MECHANlSCHE OPBOUW. 

De lasrobot Romat 55 eg. 56, is uit rotatie-assen opgebouwd en 
heeft standaard 5 ( type 55 ) eg. 6 ( type 56 ) vrijheidsgraden. 
De 3 hoofdassen worden door middel van stappenmotoren aangedre
ven en kunnen met behulp van inkrementaal hoekverdraaingsmeters 
( oplosbaar tot 40.000 inkrementen per as ) zeer nauwkeurig 
gepositioneerd worden. 

De twee eg. drie handassen worden door gelijkstroommotoren aan
gedreven. 

In samenhang met spelingsarme kogellageringen en een hoge meeha
nisehe stijfheid, wordt een preeieze positioner,ing bereikt,welke 
ook bij de 6-assige uitvoering een afwijking van! 0,2 mm niet 
overschrijdt. 

De voordelen van de CLOOS Lasrobot 55/56 in trefwoorden zijn: 
., '-", 

- groot werkbereik, halfkogelvormig, 0 2400 mm, volledig omtreks
bereik, zwenkbereik tot max. 320 • 

- hoge verplaatsings snelheden; 
- hoge herhalingsnauwkeurigheid ! 0,2 mm, gerealiseerd door grote 

meehanisehe en elektrische stijfheid in samenhang met zeer hoge 
meetoplossing 

- eliminatie van meetfouten door slijtage, aandrijvingstolerantie 
en vertandingsfouten door afname van de meetwaarden, steeds di
rekt aan de gedreven as. 

- modulaire opbouw: met gelijke aandrijfsystemen voor de grond- en 
de handassen, geven geringe onderdelen voor de veiligheidsvoor
ziening voor uitval van energie vol gens VDl-norm 2853: 
elektrisch geloste permanentmagneetremmen voor iedere as. 

- onderhoudsvriendelijk, goede toegankelijkheid van aandrijvingen 
en meetsystemen. 

- overziehtelijke bekabeling binnen de assen, fors bemeten door
voeringen, stekkerverbindingen voor elektrische aansluitingen. 

- minimaal benodigd oppervlak voor opstelling geeft de mogelijk
heid tot inzet in situaties waar weinig plaats voor handen is. 

- variabele opstelling ( horizontaal,vertikaal en omgekeerd ) 
- vrlj programmeerbare produkt manipulatoren 

eenvoudige uitwisselbaarheid van de lasrobot Romat 55/56 en 
mechanisehe justering door 2 pasboringen in de sokkel van het 
apparaat ~ 
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B. BESTURING MPS 085. 

De multi-processorbesturing MPS 085 voor de Romat 55/56 bevindt 
zich in een standaard kast met afsluitbare frontdeur en stabiel 
zwenkframe voor de houders van de bouwgroepen in 19"-systeem. 
( zie afb. 1). Deze is modulair opgebouwd en heeft in de boven 
elkaar liggende komponentenniveau's de volgende funktionele een
heden. ( van boven naar beneden ) : 

Processor-voeding: 

in modulen opgebouwd: 4 primaire schakelende voedingsmodulen met 
overspanningsbeveiliging, kortsluitvast en stroombegrensd, net
zekering en LED-funktie-aanduiding op de frontplaat. Plaats voor 
verder 4-5 modules, vermogensopname ca. 200 VA. 

~edri;fsurenteller ~ooduitRchakelaar 

Aansluiting 
HPP 

Afb.l: Opbouw van de besturingskast 
MPS 085 in IX niveau's. 
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Rekeneenheid, rek oogebouwd met een micro-processorsysteem 
in dubbel-Europakaartenformaat, informatiestroom via een busge
leideprint, geschikt voor multiprocessor met genormaliseerde aan
sluitingen, bestaande uit de volgende elektronische modulen: 

- centrale rekenaar: 8 Bit micro-processor 8085 A en Arithmetiek
processor AM 9511 voor snelle parallelle verwerking van com
plexe, mathematische opgave, 12 K Byte EPROM v~~r een deel van 
het verwerkingssysteem en 4 K Byte datengeheugen, serie E-/A
interface carallelle, 48-Bit-interface, 8 van 12 interrupts 
zijn programmeerbaar. 

- geheugenmoduul: verder 16 K Byte EPROM voor het verwerkings
systeem,max. 16 K Byte CMOS-RAM voor het gebruikprogramma 
( d.m.v. batterij-gebufferd voor max. 1.000 dagen ! ) 

- Interfacemoduul voor magneetkassetterekorder 

- Interfacemoduul v~~r het handprogrammeerpaneel en het bedie
ningspaneel 

digitale in-/uitgangsmoduul: standaard 32 via galvanisch ge
scheiden optokoppler ingangssignalen voor geschakelde. opdrach
ten met de periferie. 24 V I 12 rnA cq. 24-100 VI500 rnA en, 
10 W max. vermogenverlies. 32 relais.gesch9,kelde ui tgangen voor 
geschakelde opdrachten met de periferie. Verschillende opties 
zijn mogelijk. Meer informatie hierover kan desgewenst ver
strekt worden. 
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- analoge in- uitgangsmoduul 
8 analoge diferentie-ingangen 0 - 10 V, oplossing 40 mV 
8 analoge uitgangen door scheidingsversterker, 0 - 10 V 

- assenrekenaars: 
Deze It intelligente bouwgroep " is voor iedere as nodig, als 
zgn. slavenprocessor om de juiste positioneri'ng van de gelij~
stroomaandrijvingen te bewerkstelligen. 
Deze bestaat uit de ontstoorde ingangslogica voor inkrementale 
hoekverdraaingsmeters, door onto-koppler-gescheiden ingangen 
voor de signalen "asgrens" en "referentiepunt", 12 Bit D/A
spoel voor de analoge snelheid aanstuurspann"ings-waarde ( 4-
kwadrantregeling) en de viervoudige uitlezing van de tachoge
nerator. Er kunnen tot 10 asrekeneenheden aangestuurd worden. 

- processorbus 

Dit is een gedrukte geleidingsprint in 4-lagen-techniek met 21 
steekplaatsen en pull-up weerstanden v~~r alle signaalleidingen 
ter verhoging'van de betrouwbaarheid. Deze is onderverdeeld in 
de voor de multi-processor geschikte systeernbus en de uitbrei
dingsbus voor 16~Bit systeem en is uitwisselbaar met de intel 
multibus 

- Beeldscherm + toetsenbord Vc 404 voor de dialoog met de centraal 
processor in de programmeer- en testfasej' voor het inschrijven 
van de programma-afloop, evenals voor het aangeven van aktuele 
parameters en diagnose-mededelingen in automatisch bedrijf. 

- Kassetterekorder voor minikassette's, 
dient voor de archivering van komplete programma's welke onder 
hun naam opgeroepen en vastgelegd kunnen worden. Gegeven kap. 
128 ~ Byte, schrijf cq. omspoeltijd 95 sec. 

- Servoversterker met voedingseenheid 

de aandrijvingsenergie van de assenrnotoren wordt voor elk apart 
door een servo-versterker geleverd. Deze kenrnerken zich door: 

- hoge dynamiek door alle eindtrappen uit te voeren voor meer 
dan de tweevoudige norninale stroom ( piekwaarde ) 
grote versnelling en toerentalkonstante (stootvrije beweging 
ook bij lagere toerentallen ) 
snelle analo'ge regeling van de motorstroom door de hogere 
taktfrekwentie 

- zekere afrernrning door teruqvoeding van de elektrische energie 
in de servo-versterker . . 
therrnische bewaking van de eindtrappen: bij storing blokkering 
van de eindtrappen en uitschakeling van de voedingen. 

- Ventilatoren tussen verschillende rekken, zorgen voor de nood
zakelijke koeling van de totale voedingselektronika. 

De bediening van de besturing gebeurt verder door middel 
van een lichtgewicht handprograrnrneerpaneel en het bedie
ningspaneel op de frontdeur (zie afb. 2) 
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afb. 2: handprogrammeerpaneel 

V~~r de benodigde veiligheidsinrichtingen, volgens VOI norm 
2853 ( nood uit funktie, afsluitbare l.nbedrijfschakelaar en 
koppeling met afschermeenheden ) is zorggedraqen. 

De twee verbindingskabels voor voedinq en stuursignaal tussen 
besturingskast en industriele robot zijn in de besturinqskast 
vast verbonden en aan de zijde van de robot door middel van 
hartinq-stekkers qeko~peld. Zij zijn seriematiq en kunnen op 
wens tegen geringe meerprijs tot 15 mtr. lengte geleverd wor
den. 

. 0 
De toelaatbare omgevingstemoeratuur van 0 - 48 c. kan door 
middel van eel'). extra koelaggregaat op max. 52 C. gebracht 
worden. De toelaatbare luchtvochtigheid bedraagt 10 - 80 %. 

Als belangrijkste voordelen v'an de besturinq MPS 085, kunnen 
de volgende punten aangehaald worden: 

- multi-processor-systeem 

- modulaire opbouw met seriemodulen 

- overzichtelijke opstelling van de rekken en goede toeganke
lijkheid 

- ergonomisch gunstige inbouwhooqte van het toetsenbord 

- eenvoudige proqrammerinq door handbediening in dialooqverkeer 
via het beeldscherm 

- grote geheuqenkapaciteit 
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- mogelijkheid tot foutdiagnose door weergave van de optreden-
de fouten 

- hoogdynamische aansturing van de servo-aandrijvingen 

- grote stijfheid van de elektrische regelkring (± 1 inkrement ! ) 

- eenvoudige mogelijkheid van archivering van gegevens 

- logische programmakoppelinq met de periferie 

- uitbreiding-met vrijprogrammeerbare buitenligqende assen 
( max. tot in totaal 10 assen ) 

- ingeving en archivering van lasparameters 

Opties: 
- geintegreerd naadaftastsysteem ( biedt de mogelijkheid tot het 

lassen van bepaalde naadvormen met grote toleranties ) 

- driedimensionale verschuiving van het werkprogramma 

- circulaire interpolatie 

- automatische uitschakeling bij kontakt tu.!?sen pistool en 
werkstuk 

- bewaking van de lichtboog 
- bewaking van de lasparameters 

2. BEDIENINGSHANDLEIDING 

2.1. Bedieningserinciee 

Met de alpha-numerieke toetsen wordt een eenvoudige proqramma
afloop voor het totale bewegingspatroon vastgesteld. In deze 
programma-afloop worden de verschillende ruimtelijke punten, 
welke door middel van het teach-in-programma vastqelegd waren, 
in de gewenste volgorde opgeroepen. Eveneens kunnen kommando's 
voor het geven van uitgangssiqnalen, wachttijden en bepaalde 
beslissingen in afhankelijkheid van al dan niet verkregen in
qangssignalen qeprogrammeerd worden. 

Door middel van het handprogrammeerpaneel wordt de machine 
volgens het teach-in-systeem bewogen. De beweqingssnelheid, 
4 uitgangen en 3 analoge parameters, worden direkt via het 
handprogrammeerpaneel geprogrammeerd. De 3 analoge spanningen 
worden voor lasparameters gebruikt, de pendelslag,lass~room
sterkte, draadtoevoer. 

2.2. Werkwijze AUTOMATISCH 
. 

Staat de sleutelschakelaar op AUTO, dan wordt door het drukken 
op de startknop, de afloop van het programma gestart. Daarbij 
worden noodzakelijke voorwaarden, zoals programma geladen en 
referentiepunt aangesproken, (ijken) gekontro1eerd. Zijn deze 
niet gegeven, dan worden de betreffende handelingen eenmaal 
voor het afwerken van het eerste programmapunt uitqevoerd. 
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I : J , 

De door het programma vastgelegde volgorde van handelingen, 
zoals het bewegen naar een punt, afvragen van ingangssignalen, 
het geven van uitgangssignalen, wordt zolang uitgevoerd, tot 
~~n van de volgende situaties zich voordoet: 

EINOSCHAKELAAR ingedrukt. 
Wordt door een mechanisch defekt een eindschakelaar benaderd, 
dan wordt hierdoor een NOODSTOP geschakeld. 

NOODUIT ingedrukt. 
Na het bf1iHndigen van de NOODSTOP-toestand, is een vernieuwde 
synchronisering van de assen gewenst. (ijken) 

Sleutelschakelaar op HAND. 
Oaardoor wordt na het afwerken van het optredende kommando naaI 
de handsituatie omgeschakeld. Op het beeldscherm wordt het 
laatst bewerkte programmapunt weergegeven. 

Stoptoets gedrukt. 
De stoptoets wordt na uitvoering van het aktuele programmapunt 
werkzaam c.q. na het naderen van het laatste punt in een kom
mandocyclus. 

2.3. Programma-opbouw in Teach-in. 

1. In de bedrijfsstand HAND wordt het laspistool van de Romat 
in de positie gestuurd, die in de bewegingsafloop van zijn 
werkopgave opgenomen is. Dit gebeurt met behulp van het hand
programmeerpaneel, waarop men door middel van toetsen de ver
schillende assen van de IR enkel of. gekombineerd (in een 
kartesisch koordinatenstelsell kan bewegen en de verschillende 
posities in het ·geheugen kan vastleggen. 
Ter vereenvoudiging kunnen verschillende parameters, zoals 
snelheid, draadtoevoer, lasstroom en pendelslag als analogen 
waarden eveneens mee in het geheugen worden vastgelegd, zoals 
ook digitale uitgangen, bijv. iasapparatuur aan/uit, of nog 
3 andere gegevens. 

Bij langere programma' s is het aanbevel'ingswaardig om t.b.v. 
de overzichtelijkheid de verschillende posities schriftel1jk 
vast te leggen. Dit alles gebeurt door middel van de TEA 
(teach-in) modes. 

2. Als volgende stap wordt de editormodes door middel van het 
toetsenbord aangevraagd. Met de reeds hierboven genoemde be
valen, worden, met inachtname vande vastgelegde stappengevens, 
(positiewaarde, analoge en digitale parameters) het komplete 
werkprogramma in dialoog door middel van het beeldscherm op
gebouwd. 

Behulpzame bevelen, zoals 00 - IF - GO - TO enz. helpen de 
programmeur zeer effektief, zodat in korte tijd het programma 
gemaakt is. 
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3. In EXE-cute mode verzekert zich de programmeur ervan, dat 
de afloo~ overeenstemt met die, welke hij zich had voorgesteld. 
Gevaarlijke bewegingen worden vermeden door de snelheid tot 
25% van de optredende snelheid in automatisch bedrijf, te 
reduceren. 
Nu bestaat de mogeli;kheid verschillende posities of para
meters te veranderen. 

4. Is neprogramma-afloop in orde, dan wordt de bedrijfstoe
stand, "automatisch fl ingesteld. Door het bedienen van de knop 
start, begint de robot het geprogrammeerde uit te voeren en 
herhaalt de afloop onvermoeibaar tot er gestopt wordt, of 
eenmalig door bediening van een externe startknop. 
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GAS BOOGLASAPPARATEN 
GLC 357/GLC 657 

De volelektronisch gestuurde gasbooglasautomaten in de aerie 057/CK 
worden in twee lascapaciteiten geleverd, t.w.: de typen GLC 357 
en GLC 657, welke respectievelijk een lascapaciteit hebben van 
350 Amp., en 650 Amp. bij 80 % I.D. 

In deze serie is het lasbereik trappenloos regelbaar d.m.v. "n 
bedieningsknop. De elektronische regeling van de boogspanning en de 
draadaandrijving zijn gekoppeld, waardoor zelfs een "nknops-bedie
ning op afstand b.v. in de laskap mogelijk is. Door deze AAnknops
regeling is niet aIleen de bediening vereenvoudigd, doch wordt ook 
het rendement verhoogd. 

Tijdens het lassen n.l. kunnen door de A'nknopsbediening de boogspan
ning en de draadsnelheid en daarmede eveneens de lasstroom aan het 
werkstuk worden aangepast, zonder dat de las wordt onderbroken. De 
stroomspanningskarakteristiek is ideaal voor het lassen onder gas
bescherming, niet.alleen voor staal doch ook voor roestvast-staal 
en aluminium. Constructie van de lasgelijkrichter en de transforma
tor zijn zeer stabiel en ten opzichte van de opgegeven vermogens 
royaal bemeten. Zowel gelijkrichter als transformator zijn gefor
ceerd luchtgekoeld. 

De verschillE~nde draaddiameters, welke kunnen worden verlast, worden 
ingesteld door middel van een meer-standen schakelaar op de stroom
bron, waarop tevens een stand "5" is aangebracht voor speciale toe
passingen. 

De draadaandrijfunit is eveneens elektronisch gestuurd, waardoor 
storingen door ingebrande relais voorkomen worden. De verschillende 
circuits van de elektronische regelingen zijn uitgevoerd met gedruk
te bedrading. Deze z.g.n. prints zijn ondergebracht in snel verwis
selbare cassettes en kunnen bij eventuele storingen snel en eenvou
dig worden vervangen. 

De stroombron en besturing zijn ondergebracht in een stabiel hUis, 
waaronder 4 grote wielen met rubber banden. Twee van de wielen zijn 
zwenkbaar. De apparaten zijn voorzien van Volt- en Amp~remeter, 
zodat de lasparameters snel kunnen worden afgelezen. 

De draadaandrijfunit is afneembaar en zwenkbaar in gesloten koffer-
vorm boven de stroombron geplaatst. In de draadaandrijfunit is een 
haspelhouder ondergebracht, waarop zowel volwand- als ringspoelen 
kunnen worden toegepast. Voor het draadtransport zorgt een gelijk
stroommotor, welke via de AAnknopsbediening trappenloos wordt ge
regeld. Aan de voorzijde van de draadaandrijfunit is de centrale 
aansluiting van het watergekoelde laspistool, alsmede draadinstel
knop voor de verschillende gassoorten. 

De besturingsschakeling van de CLOOS gasbooglasapparaten geeft de 
volgende mogelijkheden: 

het laspistool is bij het stationair draaien stroomloos; 
d.m.v. de pistoolschakelaar worden :towel de gastoevoer, draad

. aanvoer en lasstroom ingeschakeld en deze blijven ingeschakeld 
zo lang de knop ingedrukt is; 
d.m.v. een omschakelaar op de machine is het mogel1jk met de 
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GASBOOGLASAPPARATEN 
GLC 357/GLC 657 

pistoolschakelaar een 1mpuls te geven voor het inschakelen van 
de gas-, draad- en stroomtoevoer, de pistoolschakelaar los te 
laten tijdens het lassen en b1j een volgende impuls van de 
pistoolschakelaar de versch111ende toevoeren uit te schakelen: 
een tweede omschakelaar maakt het mogelijk de besturing voor 
handlassen toe te passen ofwel voor volautomatisch lassen; 

De beschermgastoevoer van de CLOOS apparatuur werkt met hoge druk 
en kleine geca11breerde doorgangen. Hierdoor wordt direkt bij het 
starten voldoende aanvoer van gas gegarandeerd, terwijl de lengte 
van het p1stocil nagenoeg geen invloed heeft op de hoeveelheid gas 
welke aan de voorzijde van het pistool noodzakelijk is. 

Afhankelijk van de te lassen mater1aalsoorten kunnen verschillende 
gassamenstellingen worden toegepast, b.v. koolzuur, menggas (b.v. 
80 % argon, 15 % koolzuur; 5 % zuurstof) of argon. 

De laspistolen, welke eveneens in verschillende uitvoeringen kunnen 
worden geleverd, al naar gelang de geweI1ste stroomsterkte, zijn zo 
handzaam mogelijk geconstrueerd. V~~r de typen GLC 357 
en GLC 657 worden de pistolen in watergekoelde u1tvoer1ng geleverd. 
Hiertoe is in het huis van de stroombron een watertank met koeler
en circulatiepomp aangebracht, waardoor het koelwater via het slan
genpakket naar de kop van de pistolen wordt gepompt. Dit gesloten 
-systeem maakt het mogelijk met li=htere, dus handzamere, pistolen 
bij hoge stroomsterkten constant te werken. 

CLOOS pistolen van de serie 80 zijn voorzien van een draaibare hand
greep, waardoor de lasser debedieningsknop aan onperzijde of boven
zijde kan draaien al naar gelang de laswerkzaamheden. De draadgelei
ding in de pistolen loopt vanaf de draadaandrijfmotor tot aan de 
stroomgeleidar in het pistool ononderbroken d.m.v. een stalen spi
raal. Deze spiraal wordt 1n het slangenpakket gesteund en geisoleerd 
door een soepele bu1tenmantel. De stroomtoevoer geschiedt via een 
soepele litzenkabel. Bij de watergekoelde laspistolen wordt het 
koelwater aangevoerd via de stroomkabel, zodat deze eveneens gekoeld 
wordt. Het totale pakket van slangen en besturingskabel is gebundeld 
in een soepel pistoolslangenpakket van speciaal rubber. De gastoe
voer om de stroomgeleider wordt gericht d.m.v. een gaskop, welke in'" 
cornbinatie met de stroomgeleider aan de werkzaarnheden kan worden 
aangepast. De stroomgeleider en gaskop zijn snel verwisselbaar en 
eenvoudig schoon te maken. 

Tussen draadaandrijfunit en stroornbron is st~ndaard een slangpakket 
gemonteerd van 1 mtr. lengte. Teneinde met de koffervormige draad
aandrijfunit bij de werkstukken te kunnen komen, kan dit slangenpak
ket worden verlengd tot 5 of 10 mtr. . 

Ter vergroting van de actie-radius kan nog een z.g.n. tussenstation 
worden toegepast, waarmede de draad uit de draadaanvoerunits via 
een tweede draadaandrijfmotor naar het pistool wordt gelaid en waar
tussen een slangenpakket van 10 of 15 mtr. mogelijk is. 

Zie voor technische gegevens de typenbeschrijvingen. 
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VERGELIJKING VAN DE OFFERTES VAN LAS EN ESAB VOOR EEN ROBOT. 
LASSYSTEEM VOOR AWB 

~ot, mechanische deel: 

LAS ESAB 
type Romat 56, elektrisch IRb 6/2 L (lange boven-

aangedreven; knik- arm) , elektrisch aange-
arm principe dreven; knikarmErinciEe 

aantal vrijheids 6 5 
graden 
maximale werk- 5 kg 6 kg 
last 
herhalingsnauw- beter dan 0,2 mm beter dan 0,2 mm 
keurigheid 
werkbereik/snel-
heid 

320 gr/ 160grS-1 340 gr/ 114 ~rs-1 I rotatie arm 
II rotatie b.arm 250 gr/ 85 grs-1 80 gr 
IIIrotatie o.arm 270 gr/ 170grS-1 65 gr -
IV draaien o.arm 320 gr/ 230grS-1 -
V bui~en ]201s 200 gr/ 240grS-1 180 gr/ 138 grS-1 

VI draaien pols 450 gr/190 grS-1 360 gr/ 234 grs-1 

armsnelh. hor. 1.3 ms-1 

armsnelh .. ::vert. 1,3 ms-: 

werkbereik is stuk van werkbereik is een ring 
een bol met diameter met een binnendiameter 
2400mm en hoogte 2100 van 326 mm en bui ten-
mm. zie fig. 1a diameter van" 2628 mm 

Hoogte : 1270mm 
zie fig. 1 b. 

gewicht 110 kg 145 kg 



Robot, besturing en programmeermogelijkheden 

LAS ESAB 
Hardware gebo- ~besturingskast type -besturingskast 
den in offerte Jungheinrich MPS 085 -programmeereenheid-

~handprogrammeer- (portable) incl. 6m 
eenheid kabel en ~orzien van 

~kassetterecorder met joystick 
minicassettes voor -floppydisc unit voor 
data opslag opslag data 

~programmeer toetsen-
bord met beeldscherm 
in de kast. 

geheugenkapaci- 600-700 punt en 470 punten bij besturing 
teit van externe assan wordt 

dit ca. 280 punten. 
Ot) flot)t)Y 10300 'Oosities. 

aantal progr. dat 16 1 , er zijn echter-9999 
tegelijk in ge- definieerbare subprogr 

mogelijk 
amma t 

heugen aanwezig 
kan ziin 
batterij-back-u~ 1000 h 100h -
software/program-software en extra pro software en extra program 
meermogelijkheden grammeermogelijkheden meermogelijkheden voor 

voor lassen aanwezig lassen aanwezig 

~~ogrammepen vlgs. programmeren vlgs. 
each-in sIs~ teach-in sy-steem 

prog. in machine co~rd prog. in carthesich, 
of carthesische co~rd. cylindrisch en handge-
Jnogelijk ori~nteerd cathesisch-

co'l:5rd. sy-steem 
driedim. verschuiving 
werkstuk'orogr. mogelijk 
circulaire inte~olat~e 
Tool Center Point voor 
9 verschillende posities 
tOY. de pols te programme 
ren 



LAS ESAB 
offerte omvat -werkstuk manipulator -manipulator MRS 150, met 

type WPV 8/45, een twee plateau's, die elk 
indextafel met een onafhankelijk kunnen 
vertikale opspantafel roteren en kantelen 
-meelo~end center 

max. belasting 150 kg 2x 150 kg 
diam. o~s~an~l. 800 mm 
centerhoogte 900 mm 
snelheid 90 gr in 4 sec rotatie: 90 gr in 6 sec 

360 gr in 12 sec 
kantelen: 90 gr in 4 sec 

- " " wisselen van station: 
180 g;r in 7 sec 

opspanplaat is in 8 -
verschillende posities 
te programmeren. en 
wordt vergrendeld met 
een pneumatische cen-
treerpen. 



Lasui trusting" 

LAS ESAB 
offerte omvat -lasstroombron type -lasstroombron t~e 

GLC 357 met besturing LAH 500 metbesturing/ 
voor robot toepassing progra.mmeringseenheid 

-watergekoeld laspis- PAG 16 
tool -watergekoeld laspistool 

-draadaanvoerkast met ingebouwde schoon-
-laspistoolreinigings- blaasinrichting (auto-
systeem~ pneuma tisch, matisch. ) 
incl. vernevelaar voor -koeleenheid 0001 
antihecht vloeistof -draadaanvoerkast , 

"lEC 44 Optima tic 
-assemblagekit 
-doos reserve onderdelen 

vermogen 310 A/30 V bij 100% ID 400 AI 34V bij 100% ID 
de besturing van de las Elektronisch gestuur~ 
stroombron kan geinte- vlgs. const. voltage prin c. 
greerd worden in de ro- programmeereenheid voor 
bot besturing. lasstoom 5 keuze-programma's voor 
bron is elektronisch ge de las parameters 
stuurd en heeft een con- I)\\A. Got. ~C\v~"'Uf.,~· 
stant voltage. elektro-
nisch geregelde 1 knops 
bediening(traploos) 
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IRB L6AW/2 
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A1 A2 AJ B1 B2 BJ 01 02 OJ 04 D 

249.5 248.8 248.4 249.6 248.2 248.5 590.4 590.5 556.8 590.8 164.5 
249.5 249.0 249.2 248.9 248.8 248.4 590.0 590.6 556.9 590.7 164.8 
249.3 249.0 248.9 249.0 248.8 248.3 590.3 590.6 557.0 590.7 165.3 
249.5 249.3 248.9 248.7 249.1 248.9 590.7 590.9 557.2 590.9 165.3 
249.4 248.9 249.3 248.6 249.2 248.5 590.4 590.8 557.1 590.9 164.6 
249.0 248.9 248.7 249.J 248.6 248.4 590.6 590.6 557.1 590.9 165.0 

nominale maa t I diameter 249 nun 
lengte 591.5 nun 
lengte ter plekke van de branderuitsparing (03) 558.5 nun 
koorde branderuitsparing: 165.5 nun 

A 1 tim 3 diameters boven 
B 1 tim 3 diameters onder 
o 1 tim 4 lengte ketel 
D koorde branderruimte 

t 

A,B jO '1asnaad 

C. 't0311asnaad 

tabel 2 
~ 
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INTRODUCTION The ASEA Seam Finder solves the problem of poor fit of the 

workpiece in robot welding. The adaptive positioner enables the 
robot to position the welding gun in the correct position at the 
joint before welding. The system is intended mainly for sheet 
metal welding where the welds are short and searching for the 
starting point is sufficient. Besides searching the joint, it also 
measures the gap at overlap joints which allows the robot 
automatically to adapt the welding parameters to the actual gap. 

CK 09-1207E 

The main components of the Seam Finder are an optical sensor, a 
micro computer which evaluates the sensor signal and the IRB 
6A W /2 or L6A W/2 control system with adaptive functions. 

Apri11983 2 Description 
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2 
PRINCIPLES OF SEARCHING 

2.1 
General 

2.2 
Searching of 

. height 

2.3 

The sensor is an one-dimensional distance meter, an Optocator. It 
is, however, a special version with low weight, small dimensions 
and protection against heat, fumes and spatter when welding. The 
measuring method is optical triangulation and the measuring spot 
is created by a solid state low power laser. 

The sensor is mounted on the torch holder with the measuring spot 
arOund 20 mm from the wire tip. 

When searching the robot moves the sensor towards a surface or 
across an edge or a joint. The signal, the distance to the surface, 
is evaluated by 'the computer, which when a certain distance has 
been reached or an edge/joint has been detected sends a search 
stop signal to the robot. 

When searching, the height measured is used directly. The sensor 
is moved towards the surface and when it reaches the middle of 
the measuring range a search stop signal is given, see figure 1. 

lp 
I I 
I I 
V 

Distance 

Search 
stop 

Measuring 
range 

Figure 1. Principle of height searching 

Time 

Searching of edges/overlap joints 
When searching the side position of edges/overlap joints the 
sensor is moved across the edge/joint. An edge/joint causes a 
step in the signal which is detected by the sensor computer 
and a search stop signal is generated. The sensivity of sensor 
is dependent on the sheet thickness which should be given to 

J the sensor computer. If no value is given, 1.0 mm is assumed. 
.1 The computer also calculates the gap. The computer can also 
:; be told to search only positive or negative steps. 
~ 
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2.. 

Figure 2 shows the principle of searching • 

.. 

P 
I I 
I I 

-

===~t/=§~~~~ t I t 
Gap 

Distance 

1~=) Gap 

----'+--f 
Search 
stop 

Figure 2. Principle of searching edges/overlap joints 

Time 

Thesensivity and the accuracy are affected by the search speed. 
Normal speed is 50 - 60 mm/s. Too Iowa speed (ca )0 mm/s) 
reduces the sensivity and too high a speed reduces the accuracy. 

Searching of fillet joints 

... 

2.5 

When searching the side position of fillet joints (V-joints) the 
. sensor is also moved across the joint. Search stop is generated 
when the distance after increasing starts to decrease, see figure 
3. The sensivity is adjusted by giving a sheet thickness value. The 
affect of search speed is similar as for edges/overlap joints. 

Distance 

Search 
stop 

Time 

Figure 3. Principle of searching fillet joints 

A search example 
. The following example shows a complete search in- three 

dimensions (one height and two side searches) of a corner of a 
sheet metal piece. When searching a reference point instruction is 
executed after each search. This means that the following 
searches and the final positioning of the welding gun are relative 
to the previous search stop position i:e. the program is displaced 
parallelly to a correct pasi tion. 

CK 09-1207E Apri1198'3 4 Description 
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5 

I 
I 
I 
I 
I 

I I 
I I 
I I 
If 
II 

91 

• 2 '\ 

Bracket 

Car body 

Figure 4. Example of a complete search in three dimensions. 

1. Starting point for searching the height 

2. Search stop for the height searched 
Starting point for first side searching'of the overlap joint 

3. Search stop for the first side search 
A small movement to Ii 

4. Starting point for second side searching of the overlap joint 

,. Search stop for second side search 

A complete search in three dimensions and positioning of the 
welding gun takes about 1.' -2 So Normally a 2-dimensional 
search is sufficient. When the welds are dose to each other it is 
not necessary to search all welds. 
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3 
SYSTEM STRUCTURE 

The Seam Finder is normally mount,ed on an IRB 6AW/2 or 
IRS L6A VI /2 robot. 

3.1 
Mechanical structure 

3.2 
Sensor mounting 

CK 09-1207E Apri11983 

Robot cable 

including sensor 
signals 

INLET 

WELDING I--~ 
GUN 

6 

Front panel 

Jr:::::::::L!::::===~I_Terminal unit 

.11. 20 

Equipment 
--11+- frame 

Description 
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In order to get good welding results both the welding gun and the 
sensor are to be mounted in a fixed position which must not be 
changed during running of the robot. 

The best way to check the positions, as in normal robot welding, is 
to have a calibration point stored In the robot program. In this 
case there should be two calibration points one for the welding 
gun and one for the measuring spot. . 

The first tjme·the welding gun is positioned perpendicular to the 
surface at a fixed point on the fixture, the robot position is 
stored. The position of the measuring spot is checked with the 
laser detector (the laser muSt be switched on) and is marked on 
the fixture. The height (position) of the sensor is noted (see . 
paragraph 4.1, the binary code is written down}. When checking 
the mounting, the robot is moved to the programmed position and 
the side and height positions of both the welding gun and the 
sensor are checked. If necessary the brackets are adjusted in 
order to achieve the correct positions. 

An alternative method is to make a rough adjustment of the 
bracket and make the final adjustments by changing the TCP. 
Then the measuring spot must be adjusted with help of the sensor 
bracket. If a separate Tep for the measuring spot is used, it is 
possible to alter this Tep instead. 
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3.3 
Block structure r--------------l 

I I 
I Front panel I 

r----l l I 

:. i I I DSDX 110 i 
I []= i; I I Robot (I ' 

I 2204 PPU I !, I second I ' extra L __ ~T~T~JI I i I!Oboard I 
I I DEC LSI 11/23 r 

I (Not used ., 
in this I DSQt 113 application) I 

I I 
"I t 
I I 

"I OPTOCATOR L ~ Computer I 

I INTERFACE" BUS,.... I 
I I 
1 RASEA DSQC 111 DSPA 110 I 

I I L __________ J 

The Seam Finder is normally connected to the second extra I/O 
board. This should be of the DSDX I IO-type. This is connected 
directly to the positioner terminal board via a ribbon cable. 
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4 
OPERATION AND PROCRAMMING 

4.1 
Controls 

CK 09-1207E 

The work of the Seam Finder is controlled by the robot digital 
inputs and outputs. The front panel has 3 lamps and I key switch. 
When the key switch is on and the robot is in stand-by or 
operation mode; the laser lamp is on, indicating that the laser in 
the sensor can be switched on by the robot. The other 2 lamps 
indicate search stop signals regarding height or side. 

lfboth lamps are lit, a false order has been given to the sensor 
computer. 

The sensor interface board, see figure 5t has two LED's. The red 
one lights when there is no valid value from the sensor. This 
occurs when: the laser is not switched on; the surface to be 
measured is not within the measuring range; the laser shield 
(under the sensor) obscures the laser beam, or there is some other 
fault. The green LED indicates that the laser is on. 

Laser Invalid 
signal 

Power 
supply 
DSSR 110 

Interface 
board 
DSQC 111 

Computer 
board 
DSPA 110 

Figure .5. Seam Finder equipment frame 

All LEOs on the computer board should be unlit. If no order is 
given to the Seam Finder the input/output LEOs on the OSDX 110 
board in the robot electronic frame also should be unlit. 
Otherwise "init" the sensor computer with the init switch on the 
interface board. 

The following table 1 summarizes the signals between the robot 
and the Seam Finder and the corresponding robot I/O numbers 
when the Seam Finder is connected to the 2nd extra I/o board 
(OSDX 110). 
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The status of these input and output signals are shown by the 
LEOs on the DSOX board, see figure 6. 

Figure 6. 

April 1983 

o 

(16)1 00 9(24) 
00 

Robot output to 00 
00 
00 Seam Finder 00 

(23)8 II 16(31) 
(15) 1 

II 
9(23 

Robot input 
00 Seam Finder 00 (22)8 00 16(30 

Seam Finder communication board 
(OSOX 110) 

10 

from 

Description 
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The functions of each input and output are as foHows: 

Input 1 Switch on laser 
When the input is activated, the laser is switched on and the 
measured valued is displayed as a 8 bit binary number on outputs 9 
to 16 with a resolution of 0.2 mm. This input must be set before a 
search order is given. 

Input 2 Search height 
This input initiates a height search. When the measuring spot is 16 
mm (middle of range) from the far end of the measuring range (or 
.5 mm if input 6 is set or 27' mm if input 7 is set) a height search 
stop signal is generated (output 3). This signal occurs as long as 
input 2 is activated. All search orders must be deactivated before 
a new searc;:h order is given. 

Input 3 Search edge . 
This input initiates an edge/overlap jOint search. When a step in 
the signal is recognized by the sensor computer a side search stop 
signal (output 4) and the gap at an overlap joint (8 bit binary 
number outputs 9 - 16) are generated. 
In order to get a correct gap value, the sheet thickness should be 
given (8 bit binary number, inputs 9 - 16 resolution 
0.1 mm) before the search order. This will also affect the 
sensivityof the sensor. 
If input 6 or 7 is set before search order, negative or positive 
steps respectively do not cause a search stop order. These steps 
should, however, be approximately the given sheet thickness. 
The search stop signal and the gap value will be on as long as 
input 3 is activated. 

Input 4 Search fiUet weld 
This input initiates a fillet joint search. When the measuring spot 
reaches the middle of the joint a side reach stop signal (output 4) 
is generated. The sensivity of sensor can be altered by giving a 
sheet thickness. The search stop signal will be activated as long as 
input 4 is activated. 

Inputs .5 and 8 are not used 

Inputs 6 and 7 
These inputs affect searching of edge and height, see above. The 
inputs should be set before the search order is given. 

Inputs 9 - 16 8 bit binary number 
The sheet thickness is given via these inputs as an 8 bit binary 
number with resolution 0.1 mm. If the input is zero, 1.0 mm is 
assumed. The inputs should be set before the search order. 
The corresponding robot outputs (24 - 31) can be treated as PORT 
4 (IRS 6A W /2, IRS L6A W /2) when programming. 

Output I Laser on 
This output indicates that the laser is on.' 

CK 09-1207E . Apri11983 11 Description 
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Output 3 and 4 Search stop signals 
If both are activated, this indicates that a false search order has 
been given or a "laser-on" order has not been given before search 
order. 

Outputs 2 and 5 - 8 are not used 

Outputs 9 - 16 8 bit binary number 
If the laser-on input only is activated, the outputs 9 - 16 
give the measured value with 0.2 mm resolution. When searching 
overlap joints, the caJculated gap will be given with 0.1 mm 
resolution after search stop .. The corresponding robot inputs 23 -
30 can be treated as PORT 14 (IRS 6AW/2, IRS L6AW/2). 

Apri11983 12 Description 
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- _._--_._------------------, 

Robot Seam Function Robot Seam Function 
Output Finder Input Finder 

Input Output 

16 1 Turn on laser l.5 1 Laser on 

17 2 Search height 16 2 

18 3 Search edge 17 3 Height 
search stop 

19 4 Search fillet joint 18 4 Side search 
stop 

ORT 3 

20 .5 19 .5 

21 6 Not neg. edge/ 20 6 
height stop .5 mm 

22 7 Not pos. edge/ 21 7 
. height stop 27 mm . 

23 8 22 8 

24 9 23 9 

2, 10 24 10 

26 11 25 11 Only laser on 
order: 
Measured 

-.' 27 12 Sheet thickness 26 12 value ' .. 
(0.1 mm) (0.2 mm) 

28 13 0=)1.0 mm 27 13 After edge 
search 

PORT 4 stop: Gap 
29 14 28 14 (0.1 mm) 

30 15 29 IS PORT 14 

31 16 30 16 

Both 3 and 4 light indicate order error. 
J 
i Table 1. Communication between adaptive positioning iii 
~ system and robot .;. 
'" M 

I The laser can also be turned on manually, see IRS Adaptive 
c positioner installation manual. § .. ... 
i 
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4.2 
Safety features The laser has a very low power and the beam is focused only close 

to the measuring range. However one should avoid looking 
directly into the laser. With the robot in stand-by mode, turning 
the key switch lights the Jaser warning lamp; however, there is a 
deJay of 3 seconds before the laser can be turned on. It is also 
possible to add a remote switch to this circuit in order to allow 
the laser to be turned off remotely, see IRB Seam Finder 
installation manual. 

4.3 
Programming 

4.3.1 
Definition of sensor data, TCP 

4.3.2 

Define the Tep of the electrode tip. This is normally sufficient 
since the measuring point is only 20 mm away. The TCP of the 
measuring spot can also be used. 

Define sensor data. There are one bit sensors. 
Sensor liB INP 17 (Height sensor) 
Sensor 2 1 B INP 18 (Side sensor) 

Define also the 2nd extra I/O board. 

Definition procedure, see Robot Installation manual 
CK 09-1301E. 

Search movements - General 

CK 09-1207E 

Before programming a search program the tolerance range of the 
item to be searched should be determined and mark the start and 
the end of the movement for each search. In order to have a 
uniform speed during a search the start and end should be about 5 
mm outside the expected range, see figure 7. Searching does not 
begin until 0.1 s after the beginning of a search instruction in 
order to avoid errors. 

EJ 
I I 
I I 
I , 

I I 

I " " " \ :.\-
-=5\ l1li, 

~ End point 
~xpected 

Start point range 

Figure.7. Recommended search movement relative to search 
range 

Apri11983 14 Description 
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4.3.3 

When searching edges, overlap and fillet joints, the searched item 
should be well inside measuring range. However, height searching 
and edge searching can be started outside the measuring range. 
The position of the measuring spot is checked either by a lR
detector which makes the spot visible or a special adapter 
mounted on the sensor projecting a visible spot at the measuring 
spot. When an IR-detector (a plate with a special tape) is used and 
the detector lens is covered (for example with a hand) the spot 
becomes more visible, i.e. the laser increases its output power. 

The laser beam should be roughly perpendicular!. 100 to the 
search movement (surface). Permitted deviations depend on 
surface quality. 

Program example 
The method of programming will be explained by an example 
which is shown in figure 4. General information about adaptive 
programming in the robot should be studied in the programming 
manual. 

Note that when programming, Tep and reference point 
instructions are performed automatically. When editing however 
it is necessary to know the actual Tep and if the reference point 
is off or on. It is wise when editing to dear the robot and execute 
the program step by step to the instruction to be edited. 

Program example (figure 4) 

Position the robot to an initial position. 

10 SPEED=100 MM/s MAX SPEED 2500 MM/s 

20 Tep 1 

20 V=O% REF POINT OFF 

40 SET OUTPUT 16 
Tum on laser 

45 SET REG 90=12 
12 = 1.2 mm sheet thickness 

46 TRANSFER REG 90 TO PORT 4 
Move value of register 90 
to positioning system inputs 9 tQ 16 (possible with 
IRS 6A W /2-, IRS l6A W /2-functions, otherwise set each 
output correspon~ingly) 

.50 POS V=400% 
Record initial position 
Then position the measuring spot to a point 5 mm outside 
the tolerance range at the lower part of the measuring range. 
(Turn laser on and check the output distance on the DSDX 
board) 
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60 POS V =200% FINE L 

70 SET OUTPUT 17 
Search height order 

Move measuring spot to search movement end (close to the 
surface) 

80 POS V=50% SEARCH 51 
Distance searching with sensor 51, stop. condition = 1 and no 
delay 

90 POS V=50% REF POINT ON 

100 RESET OUTPUT 17 

110 JUMP TO 20 IF SEARCH = 0 
Jump to instruction 20 if search stop signal has not been 
received 

120 SET OUTPUT 18 
Search edge order 

Move measuring spot to search movement end 
130 POS V=50% SEARCH 52 

Distance search with sensor S2 

140 RESET OUTPUT 18 

150 JUMP TO 20 IF SEARCH = 0 

160 POS V =50% REF POINT ON 

170 POS V=50% 
Move measuring spot a few mm further away from edge 

180 SET OUTPUT 18 
Search edge order 

190 POS V=50% SEARCH 52 

200 GET PORT 14 TO REG 91 
Move gap value to register 91 
(possible with IRS 6A W /2-, IRS L6A W /2-functions, otherwise 
read each input correspondingly) 

210 RESET OUTPUT 18 

220 POS V=50% REF POINT ON 

230 JUMP TO 20 IF SEARCH:: 0 

240 RESET OUTPUT 16 
Turn iaser off 
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CK 09-1207E 

Execute program step by step to instruction 240. Check searching 
by checking search stop positions and search stop indicating 
lamps. 

Program movement of welding gun to the joint. Sel~t welding 
program according to value of register 91. 

Note that it is not possible to test searching at low speeds as a 
minimum search speed is necessary. 

2.50 

XXO 
XXI 

Apri11983 

-
Process program 

RETURN 

17 Description 



5. 
MAINTENANCE The sensor is protected against heat, fumes and spatter by an air 

stream. The clean air is supplied from a pump with a filter. The 
air-exhaust is prolonged by a hose in order to avoid disturbance of 
the shielding glass. 

CK 09-1207E 

Besides this air protection, there are 2 shielding glasses which are 
easily replaced. When the sensor is vertical the bottom can be 
removed by unscrewing two screws. The shielding glasses can then 
be replaced. 

In heavy welding it is sufficient to change glasses every 8 hours. 
In light welding the intervals between changes are much longer. 

Note: 00 not spray the bottom of the sensor with welding spray. 
The oil in this spray will affect the measuring accurancy. The 
inlet and outlet hoses must not be removed or Changed in order to 
achieve correct dust protection. Dust particles on the outside are 
easily removed with a brush or by bl,owing compressed air. 
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TECHNICAL SPECIFICA TJON 

CK 09-1207E 

Optical sensor: 

Weight 
Measurement distance 
Measurement range 
Resolution 

Adaptive positioning system: 

Searching accuracy 
(depends on searching speed) 

Searching time, 3 dimensions 
(depends on the search distance) 

Searching types 

April 1983 19 

6.50 gr 
175 mm 
32 mm 
0.06 mm 

< +/- 0.4 mm 

1 • .5 - 2.0 s 

Height 
Edge/overlap joint 
Fillet joint 

Description 



Luchtcilinders 0 50 
Dubbelwerkende 
luchtcilmders met instelbare 
buffeting aan beide zijden 
~)iiHk1ddtd ultvoering 

fijk 

,,1' ,[ ,:"ildddrd ullvoenngen 

Niet·standaard slaglengte 
Doorlopende zuigerstang 
Magnetische 
eindstandmelding 

Enkel· en dubbelwerkende 
luchtcilinderszonder buffering 

~ ; d [ , ltd llltvvenng 

II 

1&w\1 

hq L".-",[dlln<j van cllmders 
d;[Ij' [d.' :;ldqlc:ngle m rnm 

h.1,,, ';,[ U1J 6Udl. 
i~, 0.102 kg£. 
1 Ldl - 1,02 kyicm':, 

,\ m,:elpIIJ:>moetopgeteld 
','.,.; [. ;:'.1 d,~ prijs van de 

'" [net n,81stunclddld 

Type Slaglengte 
inmm 

C4-50-20-25 25 
C4-50-20-S0 50 
C4-50-20-75 75 
C4-50-2().80 80 
C4-50-20-100 100 
C4-50-20-150 150 
C4-50-20-160 160 
C4-50-20-200 200 
C4-50-20-250 250 
C4-50-20-300 300 
C4-50-20-400 400 

Type Basisgewicht 
in kg 

C4-50-20-5 0.95 
C4U-50-20-5 1,15 
C4M-50-20-S 1,31 

Lagedruk hydrauliek (lObar) 
Ontluchtkraan 
Hittebestendige pakkingen 2000c 
Roestvrijstalen zuigerstang 
Verlengde zuigerstang 
Andere draad op zuigerstang 

Type Slaglengte 
inmm 

Dubbelwerkend 
C2-50-20-25 25 
C2-50-20-S0 50 
C2-50-20-75 75 
C2-50-2().80 80 
C2-50-20-100 100 
C2-50-20-150 ISO 
C2-50-20-160 160 
C2-50-20-200 200 
C2-50-20-300 300 

Enkelwcrkend 
C2S-50-20-75 75 
Veerkracht : PI == 34 N, P2 .. 114 N. 

Cilinderbevestigingen 

Schamier A em bouten en moeren 
Schamier B em bouten en moeren 
Schamier C i.nld. bouten en moeren 
Bout tb. v. schamieren A en B 
Moer t.b, v. schamierenA en B 
OogboutA 
Kogelstangkop B 
CaffeiC 
DraadstukM 14 xl,S 
MoerM14X 1,6 
Kontraschamier A + B 
Middenschamier 
Zijilanken voor middenschamier 
CETOP draadstuk 
CETOP voetbevestiging 
CETOP achterschamier 
Pen voor achterschamier 
CETOPflens 

... 
4,~ 1 

Gewicht 8e$telnwnmer Frijs 
in kg 

1,08 8204 2101-00 f1l4.-
1.20 8204 2102-<l4 fl16.-
1,33 8204 2703-03 f 118,-
1.35 82042703-11 f 119.-
1,45 82042704-02 f122.-
1,70 82042705-01 fl27,-
1.75 8204 2705-19 ?28,-
1,95 8204 2706-00 133.-
2,20 8204 2708-59 f138.-
2,45 8204 2701-09 fl43.-
2.95 8204 2708-08 f155,-

Gewichtper Basisprijs +permm 
100mminkg slaglengte 

0,50 fI46,- fO.l4 
0.70 f 175,- fO,20 
0.50 fl90.- fO,14 

Meerprijs· 
f30,-
f50,-
f75,-

10% 
f5,- en f 0,06 permm 

f 15,-

Gewicht Bestelnummer Frijs 
in kg 

0,98 8204 2331-03 f 84,-
1,10 8204 2332-02 f 86,-
1,23 8204 2333-01 f 90,-
1,25 8204 2333-19 f 91,-
1,35 8204 2334-00 f 93,-
1,60 8204 2334-18 f 98,-
1,65 8204 2334-26 flOO,-
1.85 8204 2335-09 f 105,-
2,35 8204 2336-08 f 117,-

1,52 82042431-02 f 110,-

8e$telnummer Frijs 

91248422 fl7,-
91248540 f38,-
91248697 f19,-
91257074 f 0,50 
91257459 f 0,40 
91248247 f 11,50 
91248259 f35.-
91248706 f 14,50 
91241053 f 3.75 
91247059 f 0.60 
91249054 f25,-
91246988 f64,-
91247001 f25.-
91287903 ·f 5,-
91222315 f21,-
91222327 f23,-
91222321 f 6,-
91222333 f2S,-



A 49 
B 36 
C 26 
D 11 
E ,8 
FM14x 1,5><30 
G 020 
H 042 

06,2 
14 

K 6 
L 54 
M 68 

N 1 
0 10 
P 18,5 
R ~BSP 

S slaglengte 
C2S+25 

T 65 
U 65,5 
V 40 
W 012 
X 54 
Y 10 
Z 13 
AA 80,5 
BB 10 
CC 8 
DD 8 
EE 10,5 
IT 31.5 
00 25.5 
HH 15 
n 16 

n 26 
KK 20 
LL 35 
MM 45 
NN 55 
00 12 
!'P'l 

RR 24 
SSM14xl,5x28 
TI' 32 

~ 
25 
32 

WW 65 
XX 16,5 
yy 22 
1% 12 

AB 23max 
AC··) 

AD 41 
AE 7 

AG 9 
AHM14xl,5x60 
AJ 19 
AK M16>.:l,5 
AL 32 
AM 122 
AN 124 
AO 96 
AP 76 
AR 28 
AS 5 
AT 020 
AU 132 
AV 45 
AW 70 
AX 09 
AY 16 
AZ 56 
BA 4 
BC 110 

BO 45 
BE 09 
BF 01 
BO 90 
BH 110 
BI 16 
BJ 65 
BK 10 
SL 85 
BM 36 
SN 45 
BO 23 
SP 5 
BR 21 
BS 012 
BT 61 
BU 60 
BV 32 
BW 14 
BX 80 

.,c2" min 99,51 
C4-min1l7 

'""'lC2. min 89,5/ 
C4-min 101 

.-ninmm 

C4U-50 

I ' 

t:lfu.fi; !Wte[ 

SchamierS+ 
kontra
schamier A +B 

schamierC 

schamierA 

midden
schamier+ 
zijf1anken 

CE.'l'OP 
achterschamier 

CE.'l'OP 
flens 

8T 

~ 

4-2 

Kracht 1180 N (120 k9!} 
C2- 50 

C4 50 

kogel
slangkopB 

oogboutA 

draadstuk + 
rnoeren, 

CETOP 
draadstuk 

CETOP 
voetbeveshgmg 

'F , 

, z' 
~.!f711 col 

LBO J\8E 



~e~raancninders 

II 

I~V'\1 V V 

':'u,:1.10lj 6 bdL 
i " ' 0,102 Kgf. 
;t"u I.02kgicm. 

Mernbraancilinders 

Type Slaglengte 
inmm 

Dubbelwer KenJ 

COD 300 38 
COD 600 48 
COD 1200 50 
COP 2500 60 

Enkelwerkend 
COPI60S 55 
COP300S 60 
COD300s 38 
COD600S 48 
CODl200S 50 
COP25QOS 60 

Cilinderbevestigingen 

Kontramoer VOOl lagemus t.b. v.; 
COP 160S 
COP300s 
COD300S 
COD600S 
COD 12008 
COP2500S 

Zuigerstangmoer : 
COP 160S 
COP300S 
COD300s 
COD 6008 
CODI200s 
COD 25008 

c ____ 

---'--"--'--
4:'·3 

Oewicht BesteInUIlllller Frijs 
in kg 

1.9 8204 3822-07 f145.-
4.2 8204 3824-00 fZOO.-
1.5 8204 3826-03 f290.-

11.6 82043800Q4 f565.-

1,1 8204 360 1-02 f 60,-
1,8 8204 3802-01 fl05.-
2.1 8204 3821.QB f 145.-
6.1 8204 3823<l6 f200.-
8.8 8204 3825-04 f290.-

18.9 8204 3608-05 f565.-

Bestelnununer Frijs 

2661118 f 3,-
2661118 f 3.-

9141'1000 f 9,50 
91411001 fl1,-
91411001 fl7:-
91411002 fZ2.-

2661112 f 1,-
2661112 f 1,-
2661112 f 1.-
2661114 f 1,-
2661116 f 2,50 
2661118 f 3.-



Kracht van 1600 -25.000 N (156 -2450 kgf) 

mateninmm 

COP I 60s 
COP300S 

COP2500s 
COP2500 

Type 

Enkelwerkende 
COP 1 60S 
COP300S 
COD300S 
COD 6005 
COD 12005 
COP25OO5 

Dubbelwerkende 
COD 300 
COD 600 
COD 1200 
CO P 2500 

Type 

Enkelwerkende 
COP 1 60s 
COP300s 
COD300s 
COD 6005 
COD1200s 
COP2500s 

Dubbelwerkende 
CO D 300 
CO D 600 
COD 1200 
COP2500 

L 

• 

• 

"i 

la 

I~ 
.JUiL. ,... I ....... 

I 
I 

l I 
"]...mQ. 

J 
12!!. 

~ 

1ft 

.l'!It -=-
I 
I 
I 

t;;I'cl!lI!I-
. 

mt 

i 

dl 

M12xl,75 
M12xl,75 
M12xl.75 
M16x2 
M20x2,5 
M24x3 

M12xl.75 
M16x2 
M20x2.5 
M24x3 

G H 
nun nun 

34 20 . 
38 20 
38 30 
38 35 
45 40 
40 50 

38 30 
38 35 
45 40 
40 50 

~ 

~ 

r 

M24x3 
M24x3 
M24x2 
M36x3 
M36x3 
M48x3 

M24x2 
M36x3 
M36x3 
M48x3 

L LI 
nun nun 

225 160 
260 185 
223 130 
262 160 
296 180 
374 260 

215 131 
237 148 
278 170 
374 260 

COD300s 
COD600S 
CODI200s 

COD 300 
COD600 
COD 1200 

d3 I2ID 
SSP nun 

W' 66 
W' 93 
~H 

W' 
W' 
W' 270 

W' 
W' 
W' 
~ .. 270 

La ~ 
nun nun 

45 45 
58 49 
63 55 
35 

43 
42 
50 
35 

I2IDI I2IDz 
nun nun 

145 55 
208 73 
260 95 

145 32 
208 40 
260 45 

O~ 
nun 

12 
12 
13 
17 
21 
25 

13 
17 
21 
25 
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Druckzylinder 

Druck ••• 

I. 

••• oderZug 

Max. Elngangsdruck 245 kp/cm2 

DruoIdItaft KoUIen-
In kp bel Hub LocII-f IIIchen 

Model 100kplcma I11III mill _-
70 537-M 942 9,0 10.3 9,4 
70 550-M 1735 12.5 13.5 17,3 
70 562-M 2600 15,0 16.7 26,0 

4-6 

Hohlkolbenzylinder 
Hohlkolbenzylinder lassen sich besonders vlelsei
tlg einsetzen und sowohl fOr Druck- als auch fUr 
Zug-Spannvorgange verwenden.ln Verbindung mit 
einer beliebig langen Schraube lassen slch Spann
krafte auch auf entferntere Druckpunkte Ubertra
gen. Zu diesem Zweck wird in den Kolben ein 
Gewindeeinsatz eingeschraubt und der Zylinder 
auf seiner Unterseite fest mont/ert. Die Bewegung 
des Kolbens Ubertragt slch auf die Schraube. die 
nUll ihrerseits eine Druckkraft (oben) bzw. Zugkraft 
(unten) ausUbt. 
Die Zylinder kennen aber auch lose auf einen 
FUhrungsbolzen gesteckt werden. der mit seinem 
oberen Ende z. B. mit einem Spanneisen verbun
den jst. Der ausfahrende Kolben drUckt sodann von 
unten gegen das Spanneisen. Erwahnt sei auch die 
Verwendung dieser Zylinder fUr Vorschub- und 
Ferderbewegungen. 
Der KolbenrGckzug erfolgt Uber Federdruck. Der 
Druckelanschlu8 1st seitlich angeordnet. Eine gr08e 
Kolbenflache erzeugt trotz relativ kleiner Abmes
sung en der Zylinder sehr hohe Spannkrafte. 

Konstruktionsvorlagen im Ma8stab 1: 1 und 1: 2,5 
erhalten Sie auf Wunsch kostenlos zugeschickt. 

• 

KoIIMIMInaIlz. ( •• tr. zu bMlellenj 
0Ibed.rf NP1'-
_a/Hub AMcIIIU8 mltGewinde mltl.ocll 

9 y.w M10X1.5 705383 10.3mm 705384 
22 y: M12X1.75705511 12.5 mm 705513 
41 Yl M16X2.0 705833 16.6mm 705834 



Druckzylinder 

us 

Hartatablkappen 

Max. Eingangsdruck 350 kpIcm2 

"M'~~ ______ ".~~._"" ____ ~ 

DNoIdcmt KoIbefto 

1ft ""1M! HW fIIcIMt OllMclarf 
Modell 100kllicr - em' ema/Hub 

70201-M 60 6.4 O,eo 0,40 
70206-M 126 8.0 1,26 1,00 
70 210-M 286 12.5 2.86 3,60 
70 215-M 506 12.5 5.06 6,40 
70 218-M 606 25.0 5,06 12,90 
70 22o-M 1135 12,5 11,35 14,50 
70 230-M 2030 25,0 20,30 51,50 
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Druckzylinder mit Gewinde 
Hydraulische Druckzyltnder mit Einschraubgewin
de sind unentbehrlich fur jeden Vorrichtungsbau. 
Die hier abgebildeten Oruckzylinder sind uber ihre 
gesamte Uinge mit Gewinde verse hen. Druckzylin
der mit Einschraubgewinde kennen direkt in die 
Vorrichtung eingeschraubt oder mit Hilte yon Mon
tagesockeln (siehe unter Zubeher Seite 23) an die 
Spannstelle angeschraubt werden. 
Der max. Eingangsdruck betragt 350 kp/cm2

• Die 
Zylinder haben eine achsiale AnschluBbohrung. Die 
Modelle ab Gewinde M 33 haben zusatzlich eine 
radiale AnschluBbohrung. Aile Zylinder werden 
mit Befestigungsmuttern DIN 936 geliefert. Hart·~ 
stahl-Aufsatzkappen (siehe unten) sind gesondert 
zu bestellen. 

Konstru ktionsYorlagen im MaBstab 1: 1 und 1: 2.5 
erhalten Sie auf Wunsch fur jedes Modell kostenlos 
zugeschickt. 

----~~- ----

NPT-
Gewlnde Anech/u8 

M 14X1.5 V •• 11 

M 20X1,5 '/1 
M 27X 1,5 y; 
M33X1.5 VI 
M33X1,5 VI 
M48X1.5 '/0" 
M 64X1.5 '/8" 

70252 70251 
70257 70256 
70262. 70261 

70271 
70271 
70274 
70277 

• Modell 70 201-M wird ~ri~f!maBig mit Uberganganlppel ",I NPT auf 'It NPT au~erUstet. 
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Zug 

-----... ----_. _ ... _ .. --.. _ ..• ---
Anwendungsbeispiele fOr Hohlkolbenzylinder 

,.-'---'---"--- .. - -_ .. _. -

Kolben.lnsitze 

EInHt:r A z,tIndet 

705383 M 10X 1,5 70537-M 
105384 10,30 70537-M 
105511 M 12X 1.75 70550-M 
705513 12.50 10550-M 
705633 M 16X2,O 70562-M 
105 634 16,60 70562-M 

--------.------
Technlsche Anderungen vorbehalten 



Spanneinheiten 

Modell 70610 

Modell 70t112-M rechtuchwenkend 
Modell 70814-M IInItMchwenkend 

Spannklaue 
Bei der nebenstehend abgebildeten Spanneinheit 
rUckt die Spannklaue urn 25 mm nach vorne und 
senkt sich sodann auf das zu spannendeWerk
stUck. Der Spannhub betragt 6,4 mm. WerkstUck
toleranzen werden beim Spannen automatlsch 
ausgeglichen. Der RUckhub der Spannklaue er
folgt durch Federdruck. 1m entspannten Zustand 
ist die Spannklaue eingezogen und der Spannraum 
vollig frei. 
Wie aile DE-STA-CO Hydraulik~Spannelemente be
notigt auch diese Spannklaue nur einen einzigen 
Verbindungsschlauch zur Kraftquelle. Die Spann
klaue eignet sich u. a. besonders zum automati
schen Spannen an Werkzeugmaschinen und Vor
richtungen sowie zum VerschlieBen von Schaum
Formen. 

Max. Eingangadruck 245 kp/cm2 
~'" --.-- -.-.- ... ~ 

~~--·-I Dnlckkralt Of.. 
In lip bel Hull sr-n- bedarf GeoricIIt 

Modell 100kplcm' mill .... _'/Hub lip 

70610 520 6.4 25mm 31,0 3,0 'If I 
70 612-M 440 6.4 goo 8,5 2,6 'If 

I 
70 614-M 440 6,4 90° a,5 2,6 'If J 

Konstruktionsvorlagen im MaBstab 1: 1 und 1: 2,5 
erhalten Sie auf Wunsch kostenlos zugeschickt. 

Schwenkspanr'ler 
Schwenkspanner bieten ebenfalls den Vorteil, daB 
der Spannraum 1m entspannten Zustand des Span
ners vollig freigegeben wird. Das Einlegen und 
Herausnehmen der WerkstUcke wird daher in 
keiner Weise behindert. Unter Druck schwenkt der 
Spannarm Uoel' das WerkstUck und senkt sich zum 
Spannen nach unten. 1m entspannten Zustand des 
Systems schwenkt de,r Spannarm urn 900 zur Seite 
weg und gibt den Spannraum frei. WerkstUcktole
ran zen werden automatisch ausgeglichen. Ais An
schluB zur KraftqueUe genUgt ein Verbindungs
schlauch. 
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" , Kraft-5panner 

Kraft·Spanner Pneumatisch - hydraulisch 

. .lE-STA-CO bielal neben dam umfangreichen 
'ogramm manuaU zu betlitigander Spannale
,anta auch salche an, deren Betatlgung pneu
'1atisch oder hydraulisch OOolgt. 
.lie Steuerung dar Spanner erfolgt Ober ain 
':-Wega-Vantil. Bei Druckausfall blaiben die 
3panner geschlossen; dadurch werden Werk
stuckschaden vermieden. 
3ei ~. Kraft-Spannarn clec Senan 802, 803, 807, 

IO{ 7,830.647, 858, 868 und 895 sind aile 
.';)rteile der handbEltatigten Kniehebel-Spannar, 
'!!e leichle Montage, sichere Funktlon sowie 
;roBe Haltekraft gegeben . 
. ,roBere Spannkraft, kOrzare Taktzeilen und die ' 
lidglichkeit. mehrare Kraft-Spanner Gbar nur ein 
S!euerventil gleichzeitig und auch 8US groBerer 
)Istanz zu betatigen, sind weitere Vorteile. 
Jie Spannermodelle 870 und 871 gleichen auf-

Kraft·Spanner 
Vertikal-Spanner 

Modeil807-UF 

Serien 802.810.648 und 858 ahnlich 

grund mrer Konstruktion (Keil-Klemm-Prinzip) 
Werkstlicktoleranzen automatisch aus, 
Aile Kraft-Spanner koonen wahlweise pneuma
tisch oder hydraulisch betrieben werden. Hiervon 
ausgenommen sind die Modelle, deren Bestell
zeichen mit elnem F anden. sowie die Kraft-Spanner 
der Serie 895. Diese Kraft-Spanner sind aus
schlieBlich clem pneumatischen Betfieb vor
behalten. 

Erliuterung 
U = U-formiger Haltearm 
S ~ massiver Haltearm 
F = nur pneumatischer Betrieb 

Haltekraft 

Modell-Nr. max. 
C H l innen auBen 

[daN] [daN] 

802 - 90 27 61 175 

807·U 170 75 35 76 235 
807·UF 170 75 35 76 252 
807-S ,200 90 35 76 235 
807-SF. 200 90 35 76 252 

.. --
81o-U 270 155 46 95 313 
81O-UF 270 155 46 95 319 
810-S 320 180 46 95 313 
alO-SF 320 180 46 95 319 

847-U 360 200 57 110 424 
847-UF 360 200 57 110 443 
847·S 450 250 57 110 424 
847-SF 450 250 57 110 443 

858 1800 1050 97 182 460 
858·F 1800 1050 97 182 473 

Kraft.Spanner 
Vertlkal-Spanner 

Diesa pneumatisch betriebenen Kraft-Spanner 
nach clem Kniehebel-Prinzip wurden auf hohe 
Haltekraft. kurze Taktzeiten und lange lebens
dauer konzipiert. 
Besondere Merkmale: 

I Spanner-K6rper 8US SpezlalnlJB, lagerbolzen ! II 

", 

J Offnungs ~ 90" 

gehlirtet und geschliflen, wartungsfreie DU
lagerbuchsen, patentlerte. nachstellbare Halte
armfOhrung, doppeltwirkende. mit beiderseitiger 
Endlagendamptung versehene Pneurn8tik· 
Zylinder nach DIN 24335 (VDMA) und CETOP
Empfehlung RP43P. 

Haltekraft Spannkraft 

ModeIl-Nr. max. bei6bar 
Innen au6en innen au8en 
[daN) [daN) [daN) [daN) 

895-63 3500 1400 1000 430 
895-80 3500 1400 1250 650 

.r Spanner mcmuel.· .. ,draullsch. pneumatisch 

Andruclc~ndeI 
mltlWfwltm- . 
nlalerter 
Neoprenekappe 

A,.dfUck8pindel 
",It GelenkfuB -

~----~----~----~----------~---------------------------------~ 



~ e I a panner 

Vertikal-Spanner 
lelchle unci lIIItteiachwere AusfOhrung 

Der In Spannposition senkrecht (vertlkal) stehen
je Handgriff kenozeichnet diese fOr eine groBe 
Zahl von Spannfallen eiozusetzende Baureihe. 
Ein besonderes Merkmal ist das Sicherheits
zwischenstUck (.). das eine sichere Betatigung 
des Spanners ohne Fingerverletzung gewahr-
leir ' 
Di~anner werden vorwiegend bei der Metall
und Holzbearbeilung. in der Elektrotechnik. in 
Fertigungs-, Montage und Priifvorrichtungen. 
zum Positionieren, beim Bohren. Frasen, Schwel-
6en. Loten und Kleben eingesetzt. 
Die Spanner bis Serie 207 sind mit Edelstahl
nleten und ab Sene 210 zusatzlich mit geharteten 
Lagerbuchsen ausgerustet. Aile Spanner sind 
spezialverzink1 und haben einen olbestandigen 
roten Kunststoffgriff. 

Erlauterung 
U : U-formiger Haltearm 
S '" masslver Haltearm 
B gerader Befestigungsfu6 
• '" in Edelstahl-AusfUhrung'lieferbar. der 

(.'estell-Nr. 55 anfUgen 

• 
Halte-

Modell-Nr. 
kraft 

C H L max. 
(daN) 

201' 45 16 77 55 
201-8 45 22 83 55 

202 90 23 107 63 
202-B 90 28 112 63 

207-U' 170 32 175, 99 
207·UB 170 40 183 99 
207-5 200 32 175 132 
207·88 200 40 183 132 

21D-U· 280 43 207 141 
21D-UB 280 56 220 141 

Ll 

25 
25 

27 
27 

57 
57 
90 
90 

91 
91 

Mode11207-U 

Modell 207 -SB 

ubrige ModeUe ahnlich 

Halte-

Modell-Nr. 
kraft 

C max. 
{daN] 

210-S 340 43 
210-SB 340 56 

247-U 360 51 
247-UB 360 57 
247-5 450 51 
247-SB 450 57 

267-U 540 82 
267-8 540 82 
268-UB 540 102 
268-5B 540 102 

H L Ll 

207 141 91 
220 141 91 

225 178 124 
230 178 124 
225 178 124" 
230 178 124 

310 230 148 
310 230 148 
330 230 148 
330 230 148 

503-M 700 I 40 - 88 5O&-M 2250 I 13 - 135 
503-MB 700 II 40 20 88 506·MB 2250 II 73 33 135 
503-MLB 700 III 40 50 88 506-MBL 2250 III 13 76 135 

505-M 1100 I 57 - 108 508 3400 I 66 - 175 
505-MB 1100 U 57 28 108 508-8 3400 II 66 33,5 175 
505-MLB 1100 III 57 63,5 108 

Horizontal-Spanner 
; 

~ i 
i! 
fi Horizontal-Spanner 

IeIchte unci rnItt .. achw .... AuafOhrung 
,I 

Der IfI Spennposition waagrecht (horizontal) 
steheode Handgriff Lind die daraus resultierende 
geringe BauhOhe sind die besonderen Kenozei-
chen dieser Spannerserien. Die Spannerserieo 
213.217. 227 Lind 237 verfugen liber elnen graBen 
Sicherheitsabstand zwischen Handgriff undSpan
arm (in geOffneter Position). dar Handvet1etzun
gao ausschlieBt. 
Die Spanner sind mit einer patentierten nachstell-

lj baren Haltearmfuhrung (.) ausgeriistet. Einsatz ' 
t, dar Spanner: Metall- und HoIzbearbeitung, Elektro-
'\ technik.1n Fertigungs-. Montage- und PrOfvorrich-

:,',' tungen. zum Positionieren bairn Bohren, Frasen. 
, SchweiBen. LOten und K1eben. 

Die Spanner bis Selie 235 sind mit Edelstahl
, nieten. die Spanner ab Serie 237 sind zusiitzlich 

:1 mit gehaneten Lagerbuchsen ausgerUstet. 
I Aile Spanner sind spezialverzlnkt und haben einen 
:l OIbestandigen roten Kunststoffgriff. 

, 

t 
! , 

·t 
! 
I 

i 
f 

I 
:r 
1 
" 

I 

Modell-Nr, 

2Q5.U-
205-U8 
205-S 

305-U· 

213-U* 
213-UB 

215-U* 
215-U8 
217-U' 
217-US 

Halte-
kraft 
max. 
[daN] 

20 
20 
20 

15, 

90 
90' 

90 
90 
90 

~ 

C H 

8 17 
12 25 
9,5 17 

12,3 36 

18,5 35,5 
21,6 44 

~5 38 
30 49,2 
25 49 
31,S 63 

L II 

-68 19 
88 19 
71 21 

57 30 

105 35,S 
105 35,5 

141 57 
141 57 
162 58 
1~ 58 

Modell 227·U 

ilbrige ModeIIe ahnllch 

Erliuterung 
U U-fQimiger Haltearm 
S "" massiver Haltearm 
8 geradar 8efestigungsfuB 
.. = in Edelstahl.AusfUhrung lieferoar. «fElt 

8estell·Nr. S5 anfiigen <.. .' 

Halte-

ModeIl-Nr. 
kraft 

C :H L ~1 max. 
(daN] 

22S-U* 220 35 48 171 67 
225-UB 220 41 60 '111 67 
227-U* 220 34 62 188 66 
227·UB 220 39,3 75 188 66 

235-U' 340 45 64 264 103 
235-UB 340 59 86 264 103 
237-U* 340 44,5 01 270 103 
~37~UB 340 54,S 99 270 103 

245-U 450 57 108 31~ 125 
245-UB 450 65 128 312 125 

.I:'
I 



c u stangen panner 

Schubstangen-Spanner lelchte bla achw.re Ausfilhrung 

Besonderes Merkmal: gredliniger Spennkraft
verlauf. 
Schubstangen-Spenner werden bel der Metall
und Holzbeerbeltung. in der Elektrotechnik, 
in Fertigungs-. Montage- und PrOfvorrlchtun
gen. zum Posltlonieren beim Bohren, Frasen, 
SchweiSen, Loten und Kleben eingesetzt. 
Oas Innengewinde der Schubstange ermoglicht 
dep Ein~atz von Andruckspindeln bzw. Form-
dr{ ;tOcken. 

Modell 604-MMF 

L 

Modelle 602-MM, 604-MM u. 624-MM 
ahnlich jedoch ohne BefestigungsfuB 

Modell601-M 

H 

1 

Die Modelle 602-MM, 604-MM und 624-MM 
konnen aufgrund ihres AuBengewindes atirn
aeltig befestigt werden. 

*in Edelatahl-Ausfilhrung lieferbar; 
der Bestell-Nr. sa anfilgen 

604-MMF = mit Befestigungsfu8 
607-MSQ = Schubstange mit quadretischem 

Querschnltt 

Modell 61D--M 

Modelle 603 .. M bls 650-M il.hnllch 
Modell 610-M slehe oben 

VerschluB-Spanner 

Verschlu8-Spanner .. ht. bla achw .... AusfOhruna 

Zum VerschlieBen von Klappen und Deckeln an 
festatehenden oder rolierenden Trommeln und 
Behaltern. 
Ole schweren AusfOhrungen der VerschluB
Spanner konnen auch zum Verachlle8en von 
Polyurethan-Schiiumformen elngesetzt wer
den. Die Verschlu8-Spanner·Serien 323. 331, 
315 und 385 sind mit Gegenantagen 8usge
rUstet. Der Verschlu8haken kann Innerhalb des 
Verstellberelches justlart werden. 
Ole Spanner sind mU E:delstahlnleten ausge
rlistet, sind apezialverzlnkt und heben alnen 
tlIbestandlgan rotan Kunatstoffgrltf. 

*in Edelstahl-AusfOhrung lieferbar; 
der Bestell-Nr. sa anfUgen. 

Halte- Spann-
Modell-Nr. kraft . weg H 

max. S 
(daN) 

311* 220 100 86 
361-B* 170 100 37 
381 450 155 67 

323""* 160 30 29 
331* 320 48 42 

375 1600 89 105 
375-B 1500 89 105 
385* 

. 
a700 55 95 

'-min 

214 
214 
340 

97 
150 

278 
260 
252 

Modell 351 

Madelle 351-B und 381 ihnllch 

Modell37S 

Modelle 323-M. 33,., 315 
315-B. 3B5 il.hnlich 

Zur Losung vielfaltiger Spannprobleme bietet 
DE-SrA-CO mehr als 200 Spanner-Modelle mit 
Haltekraften von .20 - 6500 daN 

Spannzangen 

( 
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Loctite 
IS-lIjmen 

De IS-iii men zljn cyanoacrylalen die 
binnen enkele seconden verharden op 
bijna leder maleriasf, vooral dal mel 

. een glad, niet pareus oppervlak, 
rubbers en kunslsloffen inbegreoen. 
Achier ieder producl staat tussen 
haakjea het codenummer vermeld. 

- - -_. __ .- - . - - --- .. - - -
Techn ...... gegevene -- ---.--------- ----.-
Product 

Codenummer 
- -_._----------_ .. - - -_. 

Kleur 
-_.--.0 .. _ .. 

Viscositeit blj 25°<: In cP 
----.-.. --~-.- .. ----. --.~--- - --_ .. -

Trek-schulfsterkte In kg/emJ 

-_. -----~ ---- .. --------. 
Treksterkle in kg/em' 

--~-- - - - --- .-. _. ------- ._-- JP- •• 

Slag-schuilsterkle in em kg/cm J 

Handvast na seeonden melael/metaal 
rubber/rubber 

.. ----. -- ---
Eindsterkte na uren • 
• __ • _4 __ • ______ • __ ~. _____ • ___ • __ •• ____ " 

Temp.bereik °C van -80 to~ 
... _-- .--.~ -. --.- -- . ------_.- . 

. op rubber eindsterkte na enkele uren 

IS 12 (496) 

Is een unlversele film met grate 
sterkle. Zlln gemiddelde viscosileil 
laat het onlwerp de nodige vrljheid en 
geheel uitgehard kan het een Irek
alschuilslerkle van ca. 200 kg/cm J 

bereiken. Om aluminium, slaal, rubber 
en kunslsloffen aan zichzelf of asn 
elkaar Ie verbinden hoelt men niel Ie 
klemmen of te verwarmen. 
Is hel oppervlak poreus, zoals bij hout 
01 keramiek, dan verdlenl het 
aanbeveling IS aklivator AC (702) Ie 
gebrulken. 

IS G6(430) 

heelt een lagere vlscositei!, goed voor 
exira dunne IIjmnaden. De verbin
ding komt heel vlug tot stand. 

IS fUE(49S} 

IIjmt rubber blnnen enkel. second en 
en is uitstekend voor het verbinden 
van vele kunslstoffen, zoals vinyl. 

IS 07 (4f)7) 

Is warmtebestendig en bruikbaar voor 
toepassingen tot 120°C. 

IS 03 IS 06 IS 12 IS 150 

493 430 496 415 

voor aile IIjmen: helder 

3 60 120 1500 

200 200 200 225 

300 320 350 310 

15 16 18 22 

30 30 30 30 
10 10 10 15 

voor aile IIJmen: ~ 12 

+80 +80 +80 +80 

4-14 

IS 150 (41S) 

is met zlln hogeviscoslleil in staat een 
spelin, van max. 0,25 mm Ie over
bruggen. De verbinding heelt een 
grole slag-schuifsterkte. 

IS 03(493} 

kan door zlln lage viscositeit na 
montage worden aangebracht. en 
kruipt door capillaire werking tussen 
de onderdelen. 

IS Quick-Clean (703) 

voor optlmale voorbehandeling van de 
te verlljmen oppervlakken. Sommige 
ontvettlngsmlddelen lalen 
verontreiniglngen op het oppervlak -
achter, die de werking van IS cyano
acrylaten ongunsllg kunnen 
beinvloeden. BII voorbehandeling met 
IS Quick-Clean verdwilnen deze 
volledig. Bil twljfel of bij minda, goede 
resultaten geeft een voorbehandeling 
mel IS Qulck-Clean altljd succes. Het 
Is nlet brandbaar. Kan sommige 
kunstslollen aantaslen. 

IS07 IS04E 

401 495 

40 40 

175 175 

250 250 

16 ·16 

60 30 
30 5 

+120 +80 
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