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SAMENVATTING

Voor U ligt het verslag van het onderzoek, verricht door F.e.T. van Wijk in
het kader van zijn 11-opdracht, naar de problematiek rond de draadaanvoer
bij GMA (Gas Metal Arc) robotlassen.

Grootste probleem hierbij is het ongewenst varleeren van de draadsnelheid
als gevolg van storingen in het slangenpakket, de kontaktbuis en het
aandrijfsysteem. Waardoor de booglengte niet konstant is en de
verbindingseigenschappen van de las niet zijn zoals verwacht mag worden.

Na een grondige orientatie, gebaseerd op onder andere een 11 opdracht waarop
deze als voortzetting te zien is, zijn een aantal verschijnselen rond de
draadaanvoer in een prioriteiten volgorde gekozen. Dit in overleg en
discussie met de coach, ir. J.H. Odendaal. Waarna deze successievelijk
onderzocht zijn.
Hierbij is besloten daadwerkelijk de draadsnelheid tijdens gesimuleerd
robotlassen in het laboratorium voor bedrijfsmechanisatie van de afd. Wte
meten.
Daarnaast is tevens literatuuronderzoek verricht naar draadsnelheidsmetingen.
alsmede hoe men elders de genoemde problemen probeert op te lossen.
Samen bracht dat meerdere interessante dingen aan het licht, die later in
het hoofdstuk Konklusies nog eens zijn samengevat.

Ten slotte is het impulsbooglassen belicht, alsmede methoden om dit te
automatiseren.
Impulslichtbooglassen biedt namelijk een aantal voordelen ten opzichte van
konventioneel lassen. Zoals: - een metaaloverdracht van het sproei type

bij een lagere gemiddelde stroomsterkte
- het laat het zich gemakkelijker automati

seren en beheersen.



HOOFDSTUK 1 INtE1DING

Dit is het verslag naar aanleiding van het onderzoek verricht in het kader
van een I1 opdracht bij de vakgroep WPA, Technische Hogeschool Eindhoven.
De opdracht, vervuld onder leiding van ir. J.H. Odendaal, handelt over het
niet konstant zijn van de draadsnelheid bij, en de gevolgen daarvan voor,
robot GMA (Gas Metal Arc) lassen. Alsmede over het kwispelen van de draad na
het verlaten van de kontaktbuis.

Het is gebleken dat de snelheid van de draadelektrode bij het verlaten van
de lastoorts niet altijd overeenkomt met de ingestelde, gewenste, waarde,
maar daaromheen varieert. En verder kwam de richting waarin de draad zich
bewoog na het verlaten van de kontaktbuis niet altijd overeen met de ge
wenste, wat kwispelen genoemd wordt.
Als deze draadsnelheid niet konstant is betekent dat, dat, zonder extra
maatregelen, de booglengte niet konstant is. Hetgeen tot gevoig heeft dat de
inbrandingsdiepte ook niet konstant is. Waardoor deze plaatselijk te klein
C.q. te groot is. Wat met name bij dunne plaat problemen oplevert.
De robot kan dan zelfs door de plaat lassen of, in het andere geval, zijn de
verbindingseigenschappen van de las plaatselijk onvoldoende.
Terwijl oak door het kwispelen van de draad de booglengte niet konstant is,
en de robot dan tevens naast de lasnaad lassen kan.
In geval van handlassen ziet de lasser aan het smeltbad wat het probleem is
en korrigeert dit. Bij robotlassen moeten echter extra voorzieningen, vooral
met betrekking tot het lasapparaat, getroffen worden om die problemen te
voorkomen.

Deze opdracht is het vervolg op een andere 11 opdracht [1], hetgeen als
basis genomen is voor het verdere onderzoek.
Waarbij al snel in de literatuur [2] bleek dat deze problematiek nog altijd
in het middelpunt van de belangstelling staat.

Verder wil ik op deze plaats iedereen die mij bij het werk geholpen heeft,
met name ir. J.H. Odendaal en ing. H.W.A.M. van Rooii, van harte voor aIle
assistentie en medewerking bedanken.



Hoofdstuk 2 ORIENTATIE
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De problemen waarnaar onderzoek is verricht zijn, zoals eerder vermeld;
ongewenste variaties in de draadsnelheid tijdens het lassen en het kwispelen
van het draadeind bij het verlaten van de kontaktbuis.
Aan de hand van het verslag van de I1 opdracht van Th. Janssen (1] zijn ter
orientatie de volgende punten naar voren gekomen:

- de verschillen tussen de aandrijfsystemen blijven een vrij duistere
zaak

het is niet duidelijk wat de exacte eisen zijn
de puntentabel heeft weinig waarde
de fysische kenmerken zijn glibberig
de toegestane snelheidsvariaties zijn onduidelijk
er zijn geen toepassingsvoorbeelden
er is weinig literatuur

- het gebeuren in de kontaktbuis is zeer gekompliceerd
- naar de positie van de draadpunt (kwispelen na de kontaktbuis) is

niet gekeken
- de dynamica (bij pulsbedrijf en starten/stoppen) is niet erkend.

Hetgeen de volgende mogelijkheden voor verder onderzoek opleverde:
- het genoemde I1 verslag nader ophelderen/aanvullen met een aantal

van deze punten
- een draadsnelheidsmeting (tijdens het lassen) ontwikkelen
- toegestane toleranties opsporen in warmteontwikkeling
- naar nieuwe mogelijkheden zoeken voor de aandrijving van de draad-

electrode
- modellen ontwikkelen voor bochtentransport- en kontaktbuisweerstand
- praktische benadering van het draadeind kwispelprobleem
- electrische motorregeling om de snelheidsvariaties van de draad te

dempen
- betere kwaliteitskriteria formuleren.

Deze mogelijkheden zijn bekeken en na verdere orientatie en discussie Zl]n
een paar items in een prioriteiten volgorde gekozen;

1a) draadsnelheidsmeting -hoe?
-waar?
-terugkoppeling met de aandrijving.

tolerantie draadsnelheid -uit de literatuur/bedrijven.

b) onderzoek naar het plaatsen van de stroomoverdracht bij de draadhaspel
-uitsteeklengte van ongeveer 3 m.
-verhitting van de draad.
-hogere spanning nodig.
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-eventueel meten.

c) kontaktbuis mogelijk vervangen door bijvoorbeeld kontaktwielen.

2) de wrijvingsweerstand in de slang verminderen door een Teflon
binnenslang. Dit gebeurt al bij Aluminium.

3) aandrijving van de draad door middel van een lineaire motor in het
slangenpakket.
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DRAADKWISPELPROBLEMATIEK

Ten aanzien van het kwispelprobleem is in de literatuur [3] een verhandeling
gevonden waarin het probleem gesignaleerd wordt en men met een oplossing
komt.

Bij het invoeren van robots om frames van wagentjes te lassen bleek dat de
draad van richting veranderde wanneer hij uit de kontaktbuis kwam. Hetgeen
resulteerde in slechte positionering van het draaduiteinde ten op zichte van
de lasvoeg. Dit was het gevolg van het verschijnsel dat de draad begon te
zwaaien als hij van de rol af liep en door het draadaanvoersysteem en door
het slangenpakket naar de kontaktbuis in de lastoorts gaat, en verder een
gevolg van de fabrikage van draad.

Als oplossing werd een nieuw ReO II System met een 454,5 kg Tru-Trac
"reelless coil" van het bedrijf National Standard, speciaal ontworpen voor
geautomatiseerde en robot lastoepassingen, geinstalleerd. De draad heeft een
tegendraai ingebouwd gekregen tijdens het oprollen, zodat als de draad van
kooi afrolt het vrijkomt zonder te kwispelen. De nauwkeurigheid waarmee de
draad dan uit de toorts komt stelt de robot in staat het draaduiteinde exact
te positioneren waar het hoort ten op zichte van de lasvoeg.

Dit is echter niet door mij gekontroleerd, zodat hier een slag om de arm
gehouden moet worden. De indruk dat dit toch wel een oplossing kan zijn voor
het kwispelprobleem is gerechtvaardigd.
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LITERATUUR MET BETREKKING TOT DRAADSNELHEIDSMETINGEN

Wanneer men tijdens onderzoek metingen gaat verrichten heeft men, vaak in
discussie met anderen, zo z'n ideeen over het hoe en wat van die metingen.
Toch is het zeer raadzaam, vooral indien een dergelijke meting nog nict
eerder in de direkte omgeving heeft plaatsgevonden, enig literatuuronderzoek
over die metingen te doen.
Zo werd in het in hoofdstuk 2 (ORIENTATIE) reeds genoemde I1 verslag enkele
methoden genoemd: a)kontaktloos meten: - optisch

- magnetisch
- electrisch
- tijdshoeveelheid of tijdsafstand

b) meten met een kontaktwieltje dat tegen de draad aange-
drukt zit en verbondenis met een tachogenerator.

Waarbij gezegd werd dat slechts de laatste bruikbaar is.
Daarnaast zijn in de literatuur nog enkele stukken rond draadsnelheidsmeting
gevonden.

In [4] werd in het kader van de ontstekingsproblematiek bij MAG lassen onder
andere onderzoek verricht naar de beweging van de draad in het slangen
pakket.

Men heeft bij het onderzoek een normaal 3 m lang slangenpakket gebruikt.
Om het verschijnsel dat de beweging van de draad tussen de draadaanvoerrol
len en de kontaktbuis niet overeenkomt te bestuderen, zijn 2 draad
snelheidsmeters ingebouwd.
Een in de Push-Pull toorts in plaats van de trekkende aandrijfmotor en de
tweede direkt voor de aandrijfrollen bij de ingang van het slangenpakket.
Hiermee zijn de verschillen in draadbeweging bij de diverse draadver
buigingen en slangenpakket krommingen gemeten.

Bij een kunststof binnenbekleding met 1,6 mm binnendiameter en een draad
elektrode diameter van 1,2 mm mat men een duidelijke vertraging in de
kontaktbuis, veroorzaakt bij vervormde draad C.q. vervormd slangenpakket. Er
werden meerdere millimeters draad aangevoerd voordat bij de kontaktbuis
enige beweging te signaleren is. De tijdsvertraging van de draadaanvoer
bedroeg afhangkelijk van de vervorming 10 tot 30 ms.
Bij een binnendiameter van de kunstofschroefslang vanaf 2 mm werden ook bij
sterk vervormde draad en slangenpakket aIle bewegingen van de draad zonder
vertraging tot in de kontaktbuis overgedragen. Uitknikken van 1,2 mm draad
in 2 mm binnendiameter van het slangenpakket is volgens de auteur niet te
vrezen.
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Werd de lasdraad in de kontaktbuis afgeremd dan kon een zekere hoeveelheid
draad in het slangenpakket "opgeslagenR worden. Werd deze hoeveelheid
overschreden dan begon de draad tussen de aandrijfrollen te slippen.

Konklusies hierbij waren:
- De lengte van de draad die opgeslagen kan worden moet zo mogelijk klein

zijn en na het opheffan van de blokkade in een klap vrij gegeven worden.
Een kleine opslagmogelijkheid is gewenst om bij verschillende
wrijvingswaarden van de draad in het slangenpakket en de kontaktbuis geen
ongelijkmatige draadaanvoer te krijgen.
De slang met een binnendiameter van 2 mm kan bij een zeer goede draad
beweging bij een recht slangenpakket 3 mm draad opslaan en bij een gekromd
2,2 mm.
Deze 3 mm zijn het gevolg van de sinusvorm die de draad aanneemt als hij
in een recht slangenpakket opgestuikt wordt. De 2,2 mm bij een gekromd
slangenpakket wordt in hoofdstuk 6 (DRAADSNELHEIDSMETINGEN) verklaard.

Ook in Engeland heeft men, in het kader van onderzoek naar de invoering van
computers bij het booglassen, draadsnelheidsmetingen gedaan, [5,6].
In beide gevallen werd de draadsnelheid gemeten uit het afgegeven voltage
van een tachogenerator, zie fig 1, die de snelheid van de draad tussen de
aandrijfrollen en de ingang van het slangenpakket mat. De snelheid werd
elke 2 sec weergegeven.
Men meet hier dus niet aan het uiteinde van de toorts waar je de snelheid
juist wi! weten.

1. De draadsnelheidsmeter.

Konlusie hierbij was dat de draadaanvoersnelheid bij het besturen van het
lasproces een kalibratie probleem vormt.
Een oplossing zou zijn, een take-up aandrijfrol, die ingesteld is op de
juiste draadsnelheid, in te bouwen. Als dan de aanvoersnelheid van het
lasapparaat overeenkomt met de ingestelde waarde (en een vrij verlies
verschil daartussen blijft konstant) kan elke verbonden
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draadsnelheidsindicator nauwkeurig vergeleken worden met de ingestelde take
up waarde.
Dergelijke plaatselijke kalibratie methoden zijn ontworpen en getest onder
werkplaats kondities. De additieve aandrijfeenheid voorziet in snelheden tot
10 a 20 m/min, gebruikmakend van grote aandrijfrollen met normale V groeven
voor draaddiameters van 0,8 tot 2,4 mm.

Daarnaast is in Engeland [7] onderzoek verricht om tot een terugkoppeling en
adaptive control van het booglasproces te komen.
Ten aanzien van de draadsnelheid wordt gezegd dat ook daarvoor een
terugkoppeling noodzakelijk is om een konstante draadaanvoersnelheid te
krijgen. In een gegeven voorbeeld over pijplassen wordt vermeld dat de
draadsnelheid teruggekoppeld wordt, echter niet hoe die gemeten wordt.

lets dergelijks werd ook in [8] geprobeerd.

De paper laat een onderzoek naar methoden en equipment voor on-line
besturing van het lasproces zien. Relaties verkregen in vergelijkingsvorm
tussen input- en outputvariabelen in het lasproces werden gebruikt voor
besturingsdoeleinden. Om besturingsmethoden te implementeren is het
noodzakelijk om de inputwaarden te bepalen of te meten. Technieken werden
ontworpen am de uitsteeklengte en de toortspositie te meten. Tenslotte zijn
nog enkele experimenten weergegeven.

De inputs splitst men op in variabele en vaste parameters. De variabele
zijn: boogspanning, draadaanvoersnelheid en toortspositie. De vaste zijn:
draadmateriaal, draaddoorsnede en gassamenstelling.
De outputs zijn de lasdimensies.

Vervolgens heeft men gezocht naar de relatie tussen lasproces parameters en
lasgeometrie. Als onafhankelijke input variabelen is gekozen voor de
uitsteeklengte E, de toortssnelheid S, de klemspanning V en de draadsnelheid
W. De variabelen van de lasgeometrie zijn: zie fig 2.

2. De variabelen van de lasgeometrie.
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Met behulp van experimenten werden enkele vergelijkingen gevonden waarvan de
natuurlijke logaritmen zijn genomen en in matrixvorm gerepresenteerd.

De tests die gedaan zijn om een en ander voorzichtig te controleren
waren, volgens de paper, bemoedigend, fig 3. Men bepaalde een las en de
daarbij behorende dimensies. Daarna werden S,V en Wberekend en gaf men E
een beginwaarde.
Er werden 3 lasrupsen gelegd: 1) geen korrektie tijdens het lassen

2) S,V en Wwerden na herberekening aan de
hand van de nieuwe waarden van E aangepast
tijdens het lassen

3) als 2 maar nu werd ook E aangepast tijdens
het lassen

Ten aanzien van de draadsnelheid valt te zeggen dat deze dus niet gemeten
wordt, aIleen telkens via algoritmen berekend en aangepast aan de nieuwe
waarde van E.

Ten aanzien van de toegestane toleranties voor wat betreft de draadsnelheid
is slechts in [9] een waarde van ± 2 \ van elke ingestelde waarde van 20
tot 300 mm/s gevonden. Er stond echter niet bij vermeld waarop die 2 \
tolerantie gebaseerd is.

Voorlopige konklusie met betrekking tot het draadsnelheids meten lijkt te
zijn dat een tachogenerator het geschikste is. AIleen over de plaats waar
gemeten wordt en met 1 of meerdere meetplaatsen is geen eenduidigheid.
Voor wat betreft de keuze: meten met of zander gelijktijdig lassen verwijs
ik graag naar het volgende hoofdstuk (KONTAKTBUISPROBLEMATIEK).
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3. Gemeten laspenetratie op een hellende testplaat: 1 - geen
besturing toegepast, 2 - gedeeltelijke besturing toegepast,
3 - volledige besturing toegepast. Gewenste penetratie: 2,9
mm, hellingsgradient testplaat: 1mm omlaag in 10 mm.
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KONTAKTBUISPROBLEMATIEK

Zoals vermeld in het hoofdstuk orientatie en besproken in [1] is het
vastsmelten van de lasdraad in de kontaktbuis eveneens een zeer belangrijke
oorzaak van onregelmatige draadtoevoer.

Ter orientatie van het kontaktbuis probleem hebben ir. J.H. Odendaal en ik
een bezoek gebracht aan prof.ir. J.A. Schot van de afdeling Elektrotechniek,
THE. Tijdens het gesprek kwamen de volgende punten naar voren:

- gedwongen ligging van de lasdraad in het kontaktorgaan waardoor hij altijd
op dezelfde plaats en op een grater oppervlak de stroom overdraagt.
nit heeft natuurlijk een verhoogde slijtage van die plaatsen tot gevolg,
hetgeen met een hardere kontaktbuis of sneller verwisselen daarvan te ver
helpen is.

- indien de stroom al bij de draadhaspel erop gezet wordt, dan:
1= 300 A, diameter draad 1 mm, ~ ~/4 mmE.2, lengte 3 m, elektrische
weerstand draad R= 0,6 Q en het vermogen wat ongeveer door de draad
elektrode gaat = I*I*R= 54 KW.
Hierdoor wordt deze zo heet dat hij door de slang brandt.
Bij een draadsnelheid van 100 mm/s gaat er per seconde 0,0645 Kg door de
slang. De soortelijke massa van ijzer is 7900Kg/mE3. De soortelijke warmte
van ijzer is 460 J/(Kg*K), dan is 0,3 J/K per seconde nodig om de draad
1 K op te warmen. Er gaat 54 KW door de draad dus 54000/0,3 = 180000 K
zou de temperatuur van de draad worden, indien in eerste instantie geen
energie aan de slang zou worden afgestaan door straling en convectie.

- lineaire inductiemotor in het slangenpakket als alternatieve aandrijf
motor: te kleine krachtdichtheid, dan wordt de slang te groot.

- stroomoverdracht met grafiet om de optredende snelheidsvariaties te
verminderen. De kontaktbuis is dan verdwenen.

- hogere wrijvingsweerstand in de draad om de invloed van de variaties te
verminderen.
Dit is echter in tegenspraak met [4], besproken in hoofdstuk 5, waar een
grotere binnendiameter de wrijving verminderde en een beter draadtransport
tot gevolg heeft.

Ad. berekening vermogen door de draad als de stroom bij de haspel op
gebracht zou worden.

R= de elektrische weerstand va de draad: soortelijke weerstand ijzer:
18*10E-8 Qm bij 20°C
uitsteeklengte = 3 m
doorsnede ~ = ~/4 mmE~2

Dan R= 18*10E-8*3/(n/4*10E-6)= 0,69 Q= 0,7 Q.
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En I= 160 tot 300 A, neem I= 160 A dan is het vermogen dat door de draad
loapt: p= I*I*R= 160*160*0.7= 18 KW.
Hierdoor verwarmt de draad sterk, wat een verdere verhoging van de
elektrische weerstand betekent hetgeen tot gevolg heeft dat of P verder
verhoogd wordt, of de stroom afneemt. Dit is afhankelijk van het type
stroombron.

5.1 Een oplossing uit de literatuur

De gebruikte dunne draadelektroden bij GMA lassen hebben kontaktbuizen met
geringe wrijvingsweerstand nodig om uitknikken van de draadelektrode te
voorkomen.
De boringen van deze kaperen buisjes zijn gewoonlijk 0,3 mm groter dan de
draadelektrode diameter. Hierin worden straomsterkten van 300 A, en bij
impulsstroambronnen in korte tijd zelfs tot 600 A, overgedragen.In
vergelijking met een 300 A zekering zijn de kontaktgebieden in de
kontaktbuis zeer klein.

In [4] werden de spanningsvallen in de kontaktbuis bekeken alsmede het
gedrag van de draad in 3 verschillende kontaktbuizen.
Voor het meten werden een transistor impulsstroombron met geisoleerde
draadelektrode aanvoer en meetopnemers bij de kantaktbuis en 150 mm achter
de kontaktbuis gebruikt.

De vergelijkingsmetingen werden aan de volgende 3 typen kantaktbuizen
gedaan:

- een normale handelsgebruikelijke
- een speciale met 2 aandrukkogels vaor beter kontakt
- een normale die enigsinds vervormd was, fig 4.

4. De vervormde kontaktbuis met mindstens 3 gedefinieerde
kontaktplaatsen, (schematisch).

Naast de stroomsterkte is ook de spanningsval in de kontaktbuis gemeten, fig
5.
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Daarbij bleek het volgende:
- De normale, veel gebruikte kontaktbuis heeft een hoge overgangs

weerstand, afhankelijk van de overgedragen stroomsterkte.
- Deze overgangsweerstand wordt bij een stijgende stroomsterkte

minder. Wat een gevolg is van het tijdelijk vastlassen van de
draadelektrode in de kontaktbuis. Aan het draadelektrode oppervlak
kon dat door aansmeltingen opgemerkt worden. Deze waren op een
afstand van de voorgeschoven draadlengte per impuls gevonden.

- De vervormde kontaktbuis met 3 gedefinieerde kontaktplaatsen heeft
een ongeveer 10 keer lagere overgangsweerstand. Aansmeltingen vonden
daar niet meer plaats.

- Draadaanvoerstoringen zijn bij de vervormde kontaktbuis en een 3 m
lang slangenpakket niet meer opgetreden.
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De konklusie dat het vastsmelten van de draadelektrode in de kontaktbuis te
elimineren is lijkt gerechtvaardigd te zijn, al Levert dit het bijkomende
probleem van verhoogde mechanische s1ijtage van de kontaktbuis op de
kontaktplaatsen op. Een en ander heeft tot gevolg dat de uit te voeren
draadsnelheidsmetingen zonder gelijktijdig lassen plaats mogen vinden.
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DRAADSNELHEIDSMETING

De draadsnelheidsmetingen vanden plaats aan een ESAB LAH 500R lasapparaat
met 4 wiel aandrijfsysteem. Bestuurd en gehanteerd door een ASEA IRB 6
robot.
Hiervoor is een opstelling gemaakt en de meetresultaten zijn door grafieken
gerepresenteerd. Beiden bevinden zich in de bijlage.
Uit deze metingen zijn konklusies en aanbevelingen voor verder onderzoek
gegenereerd.

De ontworpen verzie van het kontaktwiel meetprincipe is in de onderstaande
foto weergegeven; de draadelektrode loopt na het verlaten van de toorts
tussen het wieltje van de tacho en een aandrukwieltje door. De tacho is
verbonden met een signaalverwerker en met een osciloscoop, waarbij de
grafiek die de osciloscoop laat zien geplot kan worden.

Foto 1. Het meetprincipe.
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Ten aanzien van de metingen Zl]n enerzijds gebruikelijke lasbewegingen
gesimuleerd, dus zonder daadwerkelijk te lassen, en anderzijds belangrijke
optredende verschijnselen bestudeerd.

Resultaten: - variaties in draadsnelheid: ± 10 % voor v= 39 mm/s
± 5 % voor v= 104 mm/s

- uitdemping van een slingerende slang duurt 1sec
- tijdsvertraging tussen het begin van aandrijven en het

in beweging komen van het draaduiteinde bij de kontakt
buis varieert van 0,05 tot 0,5 sec.

- de maximale hoeveelheid draad die de slang op kan nemen
is 12 Mm.
Indien de robot een hoeklas met a= 4 mm met draad van
1 mm doorsnede last en een voortloopsnelheid heeft van
7,0 mm/s betekent dit een volumeverlies van 12*! =
10 mmEt3 .
Bij een draadsnelheid van 39 mm/s duurt het 0,3 sec tot
de 12 mm opslag uit de toorts komen waarbij de robot 2,1
mm verder is. Dus een volumeverlies van 10 mmE+3 in de
eerste 2,1 Mm. Bij een draadsnelheid van 104 mm/s is het
een volumeverlies van 10 mmE+3 in de eerste 0,7 Mm.

6.1 Konklusies en aanbevelingen voor verdere metingen

Uit de metingen, grafiek A en B, blijkt dat de afstand tussen de grootste en
kleinste snelheid in de orde van 10 % ligt. Dit wordt aIleen overtroffen op
het punt waar de robot van bewegingsrichting verandert.
Samen met de konklusie uit de foutenanalyse zou dan de variatie om de draad
snelheid 10 % naar boven en 10 % naar beneden zijn, maximaal.

Bij de metingen met hoge draadsnelheid, grafiek C, blijkt dat de variatie
rond de snelheid maximaal 5 % naar boven, c.q. naar beneden is, hetgeen de
gekorrigeerde waarde is. Ook deze waarde wordt overtroffen in het punt waar
de robot van richting verandert.
Ten opzichte van de beweging met lage snelheid is dit aanmerkelijk
gunstiger, te meer als in aanmerking genomen wordt dat de voortloopsnelheid
van de robot aan de hoge kant is.

Uit grafiek D blijkt dat het schudden van het slangenpakket duidelijk
invloed heeft op de draadsnelheid.
Dit is vooral van belang als de robot snel naar het beginpunt van een

1lasnaad beweegt en daar onmiddelijk gaat lassen. Hij moet dan ongeveer 4 sec
wachten om de slang uit te laten trillen.

Bij de herhalingsmetingen, grafiek E, blijkt dat het verloop van de draad-
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snelheid weliswaar telkens anders is, de ordegrootte van de variaties blijft
gelijk.

De tijdsvertraging zoals te zien in de grafieken F en G zijn het gevolg van
het accumuleren van draad in het slangenpakket. De geaccumuleerde lengte
varieert van minimaal 7 mm tot maximaal 12 mm.
Dit is het gevolg van het feit dat als een draad str3k getrokken wordt hij
overal in het slangenpakket aan de binnenbocht aanligt, terwijl als hij
terug het slangenpakket ingeduwd wordt hij overal in de buitenbocht ligt.
Fig 6.

6. Draadelektrode in de slang.

Met 15
a
Ra
Rb
d s
de
lei:
leu:

lengte slang
krommingshoek van de slang
straal binnenbocht
straal buitenbocht
binnendiameter slang
diameter draadelektrode
lengte draadelektrode bij het indrukken
lengte draadelektrode bij het uittrekken

Waarbij de effekten van meerdere bochten, afgezien van een overgangs
verschijnsel tussen 2 bochten, optelbaar zijn.
Indien de slang echter recht ligt kan niet gesproken worden van een binnen
c.q. buitenbocht. De draad ligt dan in een sinusvorm in de slang, over de
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geaccumuleerde is dan weinig konkreets te zeggen, hoewel het in [4J wel
gemeten is.

Hieruit voIgt:

- de snelheid van de draadelektrode varieert om een bepaalde waarde
- bij hoge snelheid wordt de amplitude van de variatie kleiner
- bij het ontsteken moet rekening gehouden worden met

- het uitslingeren van de slang
- de vertraging in de draadaanvoer

- dat herhaling van hetzelfde traject geen essentie~le verschillen op-
levert.

Voor verdere metingen is het nauwkeuriger om een pulsteller en een
microcomputer te gebruiken. De bevestiging van de teller moet dan zo
universeel zijn dat vergelijkingsmetingen tussen de verschillende
aandrijfsystemen gedaan kunnen worden.

Daarnaast is nog niets bekend over de toelaatbaarheid van de variaties in
relatie tot bijvoorbeeld de plaatdikte.
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IMPULSLICHTBOOG GMA LASSEN

Waarbij

De groeiende interesse in geautomatiseerd lassen en de ontwikkeling van
transistor stroombronnen hebben een grote behoefte, om tot een beter begrip
van impulslichtboog lassen te komen, veroorzaakt.
Belangrijkste voordelen van impuls GMA (Gas Metal Arc) lassen ten opzichte
van konventioneel GMA lassen is een metaal overdracht van het sproei type
bij een lage gemiddelde stroomsterkte, die, bij konstante stroomsterkte van
gelijke grootte, een metaaloverdracht van het globulaire type zou hebben. De
moderne transistor lasapparatuur voorziet in een verhoogde bestuurbaarheid
en accurate reproduceerbaarheid van de lasparameters.

Kenmerk van het pulseren is het volgende stroomverloop, fig 7:

Ill)

7. De impulsstroom opbouw, geidealiseerd en in werkelijkheid.

Ib= de basisstroomsterkte,
t b= de basisstroomtijd,
I p= de impulsstroomsterkte,
t p= de impulsstroomtijd.

Waarbij telkens tijdens de periode t p de metaaloverdracht moet plaatsvinden.

7.1 De relatie tussen de pulsparameters en de draadsnelheid.

De bepaling van deze parameters en de relaties met elkaar en bijvoorbeeld de
draadsnelheid is gebaseerd op 3 essentieIe, deels al genoemde, behoeften die
met de gepuiseerde GMA techniek mogelijk zijn.

1) de draadsnelheid moet gebalanceerd worden met de draadafsmeltsnelheid, en
weI zo dat een konstante boogiengte onderhouden wordt.
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2) de metaaloverdracht moet van het sproei type zijn, zelfs bij lage
draadsnelheden die anders voor een giobulaire overdracht zouden zorgen.

3) de basisstroomsterkte moet voor een stabiele boog boven een minimum
waarde liggen. Anders dooft de boog uit.

Een manier waarop men aan deze relaties komt staat in [10]. Men probeerde
de relaties theoretisch te vinden en vervolgens door experimenten te
kontroleren, waarbij tevens grafieken te voorschijn kwamen met gebieden
waarbinnen de diverse parameters moeten Iiggen. Hier volgen de resuitaten:

De stabiele parametrische zone die aIle bruikbare kombinaties van Ip,Ip en
t p voor elke gegeven draadsnelheid (of hoofdstrooml en druppelvolume (of
puiscyclustijd) is gevonden door evaluatie van de volgende vergelijking:

waarbij:
I = m*W+km

en:
_ 240*v

t- v*d*d*W

Waarbij de puisstroomgrens:

en de basistroomgrens:

Met: t = de cyclustijd sec
m = de helling van de afsmeltkarakteristiek A/m/min
k = het snijpunt v/d afsmeltkarakteristiek met de vertikale as A
d = de diameter van de draad m
Kv = de afscheidingsparameter, gegeven door (Idc,tdcl (dc= direct

current) voor het druppel volume in kwestie
c = de laagst acceptabele basisstroomsterkte waarbij een stabiele

lichtboog optreedt A
W = de draadsnelheid m/min
1m = de gemiddelde stroomsterkte A
v = druppelvolume mE+3

7.2 Transistor stroombronnen.

Er zijn vele verschillende stroombronnen voor GM! lassen voorhanden.
Verschillen hiertussen komen slechts bij extreme toepassingen naar voren.

,Belangrijk is echter dat vaak een onregelmatige draadelektrode toevoer,
alsmede een slechte stroomoverdracht in de kontaktbuis een grotere invloed
hebben op het lasproces dan de bouwwijze van de stroombron.
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Ten aanzien van de in te stellen grootheden valt de volgende vergelijking
tussen de verschillende bouwwijzen te maken [11J:
Zie tabel 1.

De transistor stroombronnen laten door de vrlJe keus van telkens het beste
lichtboog type een optimale aanpassing van de lasparameters toe. Een en
ander heeft tot logisch gevolg dat op den duur deze stroombronnen die van
het konventionele type gaan vervangen, tabel 1.

Einstellgr61len Stromquellenbauarten

konventionell thyrislorgesteuert

ohne Impuls-
Impulse betrieb

transistorgesleuert

ohne Impuls-
Impulse betrieb

Einknopf
bedienung

geregelte
Impulsfrequcnz

Arbeitsspannung

Drahtclek trodenvorschub

Impulsfrcqucnz

ImplIlsspannllng

lmpulsstromstiirkc

Implllshreitc

Grllndstromstiirke

oberc Lichtbogenspannllng

untere Lichtbogcmpannung

x
x

x X

X X X X

Festfrcquenz x
x x

x x
x x

}
fein

kombinicrt
x

x

x

x
x

Tabel 1. Instelgrootheden aan stroombronnen voor GMA lassen.
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GEAUTOMATISEERD IMPULSBOOG GMA LASSEN

Behandeld worden een drietal mogelijkheden om een direkte elektronische
verbinding te leggen tussen de draadsnelheid enerzijds en de
pulsstroomlasparameters [Ib, t b, I p' tpJ anderzijds. Om zodoende een
konstante booglengte te verkrijgen.
Dit leidt tot een verbeterde lasnaad en maakt mechanisering van het GMA las
proces mogelijk. Daarnaast kunnen zeer dunne werkstukken met een sproei
lichtboog gelast worden, het smeltbad wordt bij positie lassen beter
beheerst en heeft men voor dikkere draadelektroden een kleinere gemiddelde
lasstroom nodig. Bovendien is er meer stabiliteit bij draadsnelheids
veranderingen.
Met de 3 mogelijkheden wordt gezocht naar methoden om de nadelen, verbonden
aan het normale impulslichtboog lassen, te verhelpen.
Moeilijkheden hierbij zijn vooral de instelling van de lasparameters terwijl
daarnaast veranderingen in de booglengte storend doorwerken.

8.1 GMA lassen met een open regelkring

Bij een dergelijk systeem wordt de draadelektrode aanvoer als input tot
sturing van de impulsfrequentie benut, zodat de booglengte gelijk blijft.
Fig 8.

Hegler Stromquelle

8. GMA impulslassen met open regelkring.

De lasser hoeft hierbij nog maar 3 lasstroomparameters in te stellen, de
vierde I p wordt automatisch in overeenstemming met de draadaanvoer

'veranderd, althans met de gemiddelde lasstroom.
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Voordelen van dit systeem z~Jn het eenvoudiger instellen van de
lasparameters en de regeling van de lasparameters, tijdens het lassen, over
een bepaald bereik van de draadtoevoersnelheid.
Desondanks worden de variaties in de booglengte veroorzaakt door de lasser
c.q. robot of door onregelmatigheden van het werkstuk niet gekompenseerd.

Een voorbeeld van dit systeem, fig 9, ookwel synergetisch MIG lassen
genoemd, werd in Engeland [13] ontwikkeld. De draadelektrode aanvoer is in
dit geval met aIle 4 de lasstroomparameters verbonden. Men heeft een model
voor de keuze van de optimale lasstroomparameters opgesteld [10]. Alsmede is
een elektronische besturing ontwikkeld om het systeem van dit model daad
werkelijk te regelen.

Constant current

/b----+---~+t~;z;;~~~-&:7-

(Output voltage Command
proportional to input
feed speed I ..rtJ"LfL

r-------- -------------..,

Scale Scale

9. Het blokdiagram van dit systeem.

Naast het feit dat bij dit systeem het instellen van de lasparameters verder
vereenvoudigd is, is het hiermee mogelijk met pulserende of geprogrammeerde
draadaanvoer te werken.

8.2 GMA lassen met gesloten regelkring
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Dit ZlJn systemen waarbij de lichtbooglengte direkt met de lasstroom
parameters verbonden is, waardoor deze parameters zichzelf kunnen regelen.

In [14] werd een dergelijk systeem ontwikkeld. In fig 10 is de besturing
schematisch weergegeven.

10. Het blokdiagram van het GMA impulslassen met gesloten regel
kring.

Zowel de draadtoevoer alsook de boogspanning kunnen bij dit systeem met de
lasstroomparameters verbonden worden.
Het principe is:

1) De lasstroom wordt door 2 transistorblokken geleverd.
2) Ib en I p moeten door de lasser ingesteld worden.
3) Het informatiesignaal van de draadsnelheid vf gaat naar een

regelaar C1 die daarop de impulsfrequentie f volgens de verge
lijking it =~ aangepast.

d
Waarin d: de draaddoorsnede en a: de gewenste doorsnede van de
afgesmolten druppel.

4) Daarbij wordt een regeling met gesloten kring tussen de boog
spanning en de impulsbreedte t p door een andere regelaar ver
zorgd. Deze verandert t p zodanlg dat in aIle gevallen de booglengte
konstant blijft.

'Duidelijk is dat het systeem met gesloten regelkring die met een open kring
de baas is. Dit omdat het storingen in de booglengte zelfstandig verhelpt.
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Het QH-ARC systeem, ontwikkeld in China [15], is een ander systeem met een
gesloten regelkring. Zie fig 11.

o

11. Het blokdiagram van het "QH-ARC· systeem.

De werkingswijze is als voIgt:
1) De transistorstroombron Q kan verschillende soorten van stapvormige

prestatiekarakteristieken geven. De parameters voor de vorm van de
gewenste karakteristiek moeten worden ingegeven en de stroombron
kan de gebruikte karakteristiek binnen 450 ~s veranderen.

2) De lichtboogstroom II stuurt via een regelkring en een funktiegene
rator FG de impulsbreedte t p ' proportioneel.

3) Het signaal voor de booglengte Ul wordt telkens bij het begin van
elke impulsduur door een regelkring vergeleken met een referentie
waarde Ur Het uitgangssignaal van de regelkring stuurt via de
funktiegenerator FG de basisstroomduur t b .

4) De funktiegenerator FG geeft ook nog een signaal e afhankelijk van
de invoer a,b en schakelt het karakteristiekkeuze gedeelte uit.

Duidelijk is dat dit systeem zowel het lasstroom signaal I l als het
booglengte signaal Ul met de lasstroomparameters [Ib,tb,Ip,tp] verbindt. Het
geheel is een gesloten regelkring.

Testen [12] wezen uit dat het systeem de volgende eigenschappen heeft:
1) Een groot bereik van lasstromen bij het sproeilichtbooglassen.
2) Automatisch instellen en optimaliseren van de lasstroomparameters

bij elke draadtoevoer.
3) Goede dynamische reaktie op aIle soorten van storingen in de boog

lengte.

8.3 Konklusie
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Door een systeem als bijvoorbeeld het QH-ARC systeem toe te passen kan men
het valgende bereiken:

1) een MIG lasmachine met impulslichtboog en een-knopsbesturing,
2) automatisch optimaliseren van de lasparameters over een groot bereik van

de gebruikelijke lasstromen en bij elke vorm van booglengte verstoringen,
3) lassen met pulserende of geprogrammeerde draadtoevoer,
4) sturing van de inbranding en de lasrupsopbouw,
5) sturing van de warmte inbreng,
6) lassen van dunne werkstukken met sproeilichtboog zander onderlegstuk.

Terwijl bij gelijktijdige toepassing van een robot een en ander nog meer
toepassingen heeft.
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NIEUWE DRAADAANVOERSYSTEMEN

In lastechnische tijdschriften staan rubrieken met nieuwe c.q. verbeterde
apparatuur of onderdelen daarvan. Zo vond ik in "the Welding Journal" (USA)
2 nieuwe lasapparaten met verbeterde draadaanvoer.
Beide firma's in kwestie stuurden op verzoek enige literatuur met betrekking
tot deze nieuwe systemen.

9.1 Lenco wire feeder

De Lenco wire feeder [17], fig 13, van de firma Lenco is een semi
automatisch gesynchroniseerde push-pull draadaanvoerder. De draadaanvoer
wordt bereikt door middel van een flexibele, draaiende slang in een
verstevigd omhulsel. Deze slang geleidt de draadelektrode, die door het
draaien een verminderde wrijving ondervindt, van de haspel naar de toorts en
drijft tevens de push en pull rollen aan.
Rotatie van de slang wordt bereikt door een transmissie eenheid die via een
riem met een permanente magneet motor verbonden is.

13. De Lenco Wire Feeder, waarbij duidelijk de verdikking in de
toorts ter plaatse van het pull Iolletje te zien is.
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De mogelijke draadsnelheden lopen van 50 - 550 ipm of bij de hoge snelheids
variant van 90 - 1000 ipm.

9.2 Intellimatic 5S-12M en 5S-16M

Het Intellimatic Swingarc systeem [18] van de firma Miller bestaat uit een
aan een arm gemonteerde digitale draadaanvoerder met programmeerbare
microprocessor besturing en een 650 A gelijkstroom-/ gelijkspanningsbron.

De microprocessor besturing is in staat 4 verschillende draadaanvoer
programma's op te slaan en uit te voeren. Waarbij elk programma bestaat uit
de volgende onderdelen: - pre-flow

- run-in
- weld
- crater
- burnback
- post-flow

Waarbij aan aIle onderdelen een tijdsduur toegekend moet worden.
Men kan 2 programma's tegelijkertijd gebruiken om 2 verschillende lasnaden
na elkaar zonder pauze gelast kunnen worden.
Tevens is in de besturing een digitale uitlezing van de draadsnelheid op
genomen. Fig 12.

12. De Intellimatic S5-12M.

9.3 Konklusie

Bij deze 2 lasapparaten valt te konkluderen dat de draadaanvoer nog steeds
een probleem vormt en men de oplossing zoekt in:
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- verbeterde aanvoer systemen, push-pull en roterende
geleiding

- invoering van computerbesturing

Of dat bij deze nieuwe apparaten gelukt is moet echter nog door testen
uitgewezen worden.
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Na het gedane onderzoek valt het volgende te konkluderen:
- de draadsnelheid varieert inderdaad om een bepaalde waarde
- er zijn veelbelovende mogelijkheden om tot verbetering van de draad-

toevoer, danwel tot voorkoming van storingen als gevolg van de
snelheidsvariaties, te komen.

- het draadkwispelprobleem is in de praktijk [3] al verholpen.

10.1 Snelheidsvariaties

De gemeten draadsnelheidsvariaties zijn: ± 10 % bij v= 39 mm/s,
± 5 % bij v= 104 mm/s.

Ten aanzien van de toleranties van de variaties in relatie tot de gemiddelde
snelheid en tot bijvoorbeeld de plaatdikte is nog weinig bekend. In [9] is
een tolerantie van ± 2 % over het gehele snelheidsbereik geponeerd. Waaraan
het onderzochte ESAB lasapparaat dus niet voldoet. En bij navraag naar deze
toleranties bij het bedrijf Smitweld werd gezegd dat de draadsnelheid
konstant was en geen storingsbron vormde.
Desondanks is het zeer nuttig experimenten voor het verkrijgen van
toleranties te doen. Men zou dan tijdens het lassen bewust en reproduceer
baar de draadsnelheid moeten varieeren en daarna de verbindingseigenschappen
van de las moeten beproeven.
Hieruit zullen dan de gewenste toleranties volgen.

10.2 Mogelijkheden ter verbetering van de draadtoevoer

In [1] werd het tijdelijk vastsmelten van de draadelektrode in de kontakt
buis als vermoedelijke hoofdoorzaak voor de variaties in draadsnelheid
genoemd. Hierdoor is deze problematiek bij de orientatie sterk naar voren
gekomen.
Na onderzoek bleek dat deze storingsbron goed te elimineren is.

Snelheidsvariaties als gevolg van het type aanvoersysteem zijn niet
vergeleken. Hiertoe is het beter met een pulsteller en een microcomputer te
werken.
De meetopstelling moet dan ook zo universeel zijn dat tot een goede
vergelijking tussen de in [1] besproken aanvoersystemen gekomen kan worden.

Voor wat betreft het accumuleren van draad in het slangenpakket en het
. zwaaien van het slangenpakket door snelle robotbewegingen moet eigenlijk een
soort ontstekingsroutine in het robotcomputerprogramma worden ingebouwd.
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Waardoor geen fouten in het begin van de las als gevolg van deze 2
verschijnselen meer zullen optreden.

Verder zijn door firma's [17,18] methoden bedacht om de wr~JVlng van de
draad in de slang te verminderen, en een besturing in het draadaanvoer
systeem in te voeren.

Ten slotte zijn er systemen in ontwikkeling om tot een volledig automatisch
bestuurd lasapparaat te komen. Men beschikt dan over een systeem met feed
back en adaptive control.
Wanneer dergelijke systemen, waarbij met een gepulseerde stroom gelast
wordt, storingsvrij in lasapparatuur ingebouwd kunnen worden is het mogelijk
met behulp van een juiste robot volledig geautomatiseerd te lassen.

10.3 Slotkonklusie

Samengevat kan men zeggen dat de draadsnelheidsproblematiek op redelijk
eenvoudige wijze verholpen kan worden. Terwijl als het echt kritisch wordt,
geavanceerde besturingssystemen in ontwikkeling zijn om volledig
geautomatiseerd robotlassen mogelijk te maken.
Welk systeem men moet toepassen is dan afhankelijk van de toegestane draad
snelheidstoleranties.
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DRAADSNELHEIDSMETING

De meetopstelling:
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Waarbij de componenten zijn: - ASEA IRB 6 robot
- ESAB 4 wiel LAH SOaR lasmachine
- BIOMOTION waveform recorder
- Osciloscoop
- X-Y schrijver
- Tachogenerator + klem

Beschrijving meting.

De draad wordt toegevoerd terwijl de robot bepaalde lasbewegingen maakt.
Doordat de draadelektrede de tacho aandrijft, entvangt de signaalverwerker
informatie over het verloop van de draadsnelheid. Hetgeen op de scoop
weergegeven wordt en eventueel met de x-y schrijver geplot kan worden.

Op deze manier zijn de volgende lasbewegingen door de robot gedaan:
- eerst horizontaal en dan vertikaal, met en zender onderbreking van

de draadaanvoer bij de overgang
- eerst vertikaal en dan horizontaal, met en zonder onderbreking van

de draadaanvoer bij de overgang
- dezelfde bewegingen met kontinue hoge snelheid
- eerst vertikaal en dan horizontaal met geforceerd bewegen van het

siangenpakket
- het inschakelverschijnsel en de vertraging als gevolg van het al dan

niet ingedrukt zijn van de draadelektrode
- herhalingsmetingen

Zie bijbehorende grafieken.

Er zijn dus snelheidsvariaties gemeten zowel bij hoge als lage draadsnelheid
en bij verschillende lasbewegingen.
Daarnaast de vertragingen als gevolg van het tijdelijk accumuleren van de
draadelektrode in het slangenpakket.

1.1 Foutenanalyse

Het meetproces kan als voIgt geschematiseerd worden:

OPNEMER ------) VERWERKER ------) WEERGAVE

De opnemer: de tacho

"Deze is via een RC netwerkje verbonden met de signaaiverwerker. Hetgeen
samen een tijdkonstante heeft van T= 0,22 sec, bepaald uit grafiek B.
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Zonder de tacho is de tijdkontstante t= 0,16 sec, bepaald uit grafiek H.
Dit houdt in dat de snelheidsvariaties zoals te zien in de grafieken slechts
een ondergrens zijn en dat de werkelijke variaties 2 x zogroot kunnen zijn,
maximaal.

Daarnaast is de tacho geijkt met een zeer nauwkeurige toerenteller, grafiek
I. Op basis hiervan zijn de snelheidsschalen van de grafieken A tIm H
aangepast.

De klem waaraan de tacho gemonteerd zit is zo ontworpen dat de aandrukkracht
van het lagertje tegen de draad en tachowieltje vorkomt dat er slip tussen
de draad en tachowieltje optreedt.

De verwerker: de BIOMOTION signaalverwerker

De zich hierin bevindende afwijkingen zijn ten opzichte van die in het
opnemer gedeelte te verwaarlozen.

De weergever: de X-Y schrijver

De fouten bij de weergave worden overtroffen door de afleesfouten van de
grafieken. Exacte waarden zijn niet te geven maar de grafieken komen precies
overeen met de beelden op de scoop.

Ten slotte, er wordt gemeten zonder te lassen, waardoor precies daar gemeten
kon worden waar men de snelheid wil weten n1. waar de draade1ektrode de
toorts verlaat.
In hoofdstuk 6 is nader ingegaan op storingen in de draadaanvoer vanwege
vastsmelten van de draad in de kontaktbuis. Daar deze blijkbaar geelimineerd
kunnen worden was het niet nodig te meten tijdens het lassen.
AIleen hangt tijdens het meten steeds meer draad aan de toorts in p1aats van
dat deze afsmelt in het smeltbad, echter de fouten die hierdoor
geintroduceerd worden zijn te verwaarlozen ten opzichte van de eerder
genoemde.
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