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SAMENVATTING 

Dit is het verslag van de II opdracht van T.M.H. Janssen onder 
leiding van ing. H.A. Bulten uitgevoerd bij de vakgroep W.P.B. 

van de afdeling Werktuigbouwkunde van de T.H. Eindhoven. 
De opdracht handelt over het continu proberen te maken van de 
uittredende snelheid van de lasdraad uit de toorts bij het C02 
lassen. Er wordt naar verbetering hiervan gezocht, toegespitst 
op de toevoersystemen welke er in de handel verkrijgbaar zijn en 
een theoretische vergelijking van de kwaliteit en pretenties 
ervan. In het begin wordt het C02 lassysteem besproken. Daarna 
wordt de transporteerbaarheid van de lasdraad door een C02 las
systeem besproken en welke moeilijkheden hierbij op treden. 
In het gedeelte daarna worden zes potentiele lasdraadtoevoer
systemen besproken en theoretisch vergeleken op fysische eigen
schappen door middel van afweegfactoren en waarderingscijfers en 
van waaruit een conclusie wordt gegeven over het functioneren 
van de systemen t.b.v. het verbeteren van de uittredende las
draadsnelheid. 
In het laatste gedeelte worden de problemen besproken die ont
staan indien men door middel van metingen aan proefopstellingen 
de theoretische conclusies wilt controleren of verifieren. 
Hierna worden nog enige aanbevelingen gedaan voor verder onder
zoek. 
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HOOFDSTUK 0: INLEIDING 

oit is het verslag naar aanleiding van een 11 opdracht uitge

voerd bij de vakgroep W.P.B. in het kader van de studie Werk
tuigbouwkunde aan de T.H. Eindhoven. 
oe opdracht, welke onder leiding van ing. B.A. Bulten werd uitge

voerd, handelt over de problemen welke ontstaan bij het C02 las
sen met robots. Sij het C02 lassen blijkt de uittredende draad
snelheid uit de lastoorts niet altijd gelijk te zijn aan de inge
stelde waarde maar de uittredende draadsnelheid varieert om de 

ingestelde waarde. Bij het handlassen met C02 lasapparatuur cor

rigeert de lasser door het zien van het smeltbad de voortgang
snelheid zodanig dat er een goede las ontstaat. Bij het robot 

C02 lassen wordt het traject en de snelheid van het te lassen 
gedeelte ingegeven en de robot corrigeert dit niet indien de 
draadsnelheid iets verhoogd of verlaagd wordt, zodat op die 

plaatsen teveel c.q. te wenig afsmelt of inbranding is. oit is 
speciaal bij het lassen van dunne plaat een probleem. 
Aangezien het lassen met behulp van robots steeds meer toeneemt 

wil men ook de kwaliteit van de lassen doen toenemen welke met 
een robot gelegd worden. 
Hierdoor wilde 
en speciaal of 

men meer weten over de oorzaken van dit probleem 

er andere toevoersystemen op de markt zijn die 
deze problemen zouden kunnen voorkomen of verbeteren. 



-2-

HOOFDSTUK 1: 1.lPROBLEEMFORMULERING 

Bet probleem handelt over lasdraad (electrode) transport van de 

voorraasdrol naar de laszone bij C02 lassen, speciaal bij de 

C02 lassen met behulp van een robot. De lasdraad doorloopt een 

draadtransportmechanisme dat de draad door het slangenpakket 

stuurt naar de contactbuis in het laspistool. De contactbuis is 

verbonden met de stroombron. 

Als de lasdraad uit de contactbuis treedt heeft deze een varia

tie in snelheid rond de ingestelde waarde van de snelheid. De 

snelheid van de lasdraad is dus niet continuo Bierdoor kunnen 

lasfouten ontstaan ten gevolge van slechte inbranding of te 

veel c.q. te weinig afsmelt op een gedeelte van het door de 

robot af te leggen lastraject. Dit probleem word erger bij het 

lassen van dunne plaat. 

Deze variatie .in de uittredende snelheid van de lasdraad wordt 

beinvloed door verschillende factoren. Deze factoren zijn o.a. 

het toevoermechanisme, welke een push installatie is, die bij 

de voorraadrol gemonteerd is; de speling in de geleidersslang 

van de lasdraad door het slangenpakket; het soort laspistool 

(recht of gebogen); stroomoverdracht in de contactbuis en de 

speling hierin; de opeenhoping van vuil en afschraapsel in de 

geleidingen en de kwaliteit van de lasdraad. 

1.2 OPDRACBT 

wat is er mogelijk om de uittredende snelheid van de lasdraad 

continu te maken c.q. te verbeteren. 

Onderzoek welke lasdraadtoevoersystemen er zijn en vergelijk ze 

op hun pretenties en fysische eigenschappen. 

Bepaal hieruit of er verbetering mogelijk is en of deze gereali

seerd kan worden. 
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HOOFDSTUK 2: HET C02 LASSYSTEEM (zie figuur 1) 

Een C02 lasinstallatie omvat tenminste: 

a. een gelijkstroomvoeding 

b. een draadtoevoerkast, waarin een een electromotor met 

regelbaar toerental de geleiderrollen aandrijft, waartussen 

de draad wordt geklemd en getransporteerd. Tevens is de rol 
toevoegdraad hierin ondergebracht 

c. een slangenpakket, de verbinding tussen de draadtoevoerkast 

en laspistool; bevattende stroomkabel, gasslang, toevoegdraad 
(lasdraad) in een speciale flexibele geleidebus, stuurstroom
leidingen en eventuele waterslangen voor de koeling van hoog
belaste laspistolen 

d. gasfles met reduceerventiel en gashoeveelheidsmeter 
e. het laspistool (lastoorts), door een lasser gehanteerd, dan 

weI mechanis.ch voortbewogen. 

In het pistool zit de contactbuis, waar de lasdraad door 

loopt en die verbonden is met de stroomkabel. 
De gasuitstroomopeningen zitten in een -diffusor-; een ring 

met gaskanalen in een krans rond de contactbuis. 

Doordat 
loopt 

de 

de 
contactbuis zich dichtbij het werkstuk bevindt door

lasstroom slechts een klein stuk toevoegdraad. Daarom 
mag de stroomsterkte hoog zijn, te meer daar er geen bekleding 

is die niet te warm mag worden. Door deze voor C02 lassen type

rende hoge stroomdichtheid wordt met een dunne toevoegdraad ge

werkt die dan ook snel afsmelt. Gangbare diameters zijn: 0,8; 

1,0 en 1,2 mm. 

Omdat de draadtoevoersnelheid groot is, blijkt het niet mogelijk 

de booglengte constant te houden door de draad, nu eens sneller 
dan weer langzamer, aan 
lengte vereist, zoals de 
doet. 

te voeren, al naar de momentane boog

handlasser net beklede electrode weI 



OVERZICHTSSCHEMA 

YAN COMPlETE INSTAlLATIE 

~ VOOR HAlF-AUTOMATISCH 

'g M.f.G.-LASSEN 
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1 - HOBART atroombron. CY.type 
2 - Dra.dtoevoerapparaat 
3 - Laatoorta, walergekoeld type 
4 - L.sk.bel 
5 - We/'1(stukkabel 
6 - Te ".sen we/'1(stuk 
7 - Lastoortskabel 
8 - Laadraadhespel 
9 - aaaflea 

10 - Manometer 
11 - Reduceerventiel 
12 - Rotonneter (gat .... rbNik) 
13 - a.atoevoeralang 
14 - Koelwater-pompmotor 
'5 - Koelwatertank 
16 - Koelwatertoevoer 
17 - Koelwatarafvoer 
18 - Handgreepachekel •• r/laatoorta 

'0 0 0 0 

. , 
I I I _______ ..... ________ ........ JI 

I 
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Stel dat er 
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wordt nu op electrische wijze constant gehouden. 

een verstoring optreedt door een beweging van de 

een oneffenheid of een stukje walshuid, waardoor 

de boog korter wordt. De spanning over het circuit zal dan iets 

dalen. Een voedingsbron met een vlakke stroomspannigskarak

teristiek levert dan een vee 1 grotere stroom. Dientengevolge 

smelt de draad ineens sneller af en bij constante draadsnelheid 

neemt de booglengte weer toe. 

Last men een massieve draad bij stromen lager dan zoln 200 A en 

een vrij lage boogspanning «22 V), dus bij korte boog, dan 

maakt de van de draad afsmeltende druppel periodiek kortslui-
\ 

ting met het werkstuk. Dit heet kortsluitbooglassen. De warmte-

ontwikkeling is veel kleiner dan bij brandende boog en daarmee 

de inbranddiepte. Kortsluitbooglassen wordt dus toegepast bij 

dunne plaat « 5mm) en bij doorlassingen en er kan zo in aIle 
posities gelast worden • . 
Hogere stromen en spanningen Ieiden tot afsmelten in een sproei

regen van fijne druppeItjes: Sproeibooglassen. Sproeibooglassen 

met zijn grotere en diepere smeltbad komt voor dikkere plaat in 

aanmerking, voor de horizontale positie en ook voor staande 

hoeklassen. 
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HOOFDSTUK 3: TRANSPORTEERBAARHEID 

De taak van het lasdraadtoevoersysteem is de lasdraad: 
-gelijkmatig naar de te lassen plaats te transporteren zonder 

haperingen in het systeem voor aandrijving, geleiding en 
lastoorts. 

-in dwarsrichting niet te deformeren, niet te beschadigen en 
in langsrichting te strekken. 

-met voldoende voortstuwkracht naar de te lassen plaats te 
transporteren en aIle tegenkomende weerstand en wrijving te 

overwinnen, welke zich tussen aanvoerrol en smeltbad 
bevinden. 

In het algemeen geldt hoe minder kracht nodig voor het lasdraad
transport door het systeem van de ge1eiders1ang, toorts hoe 

beter de kwaliteit van het lassysteem. 

De transporteerbaarheid wordt beinvloed door: 
-wrijving 

-onstaan van mechanische s1ijtse1s 
-de lasdraad 
-de contactbuis 

3.1 WRIJVING 

Het 1assysteem roept wrijvingstegenstand op ten gevolge van het 

draadtransport door het systeem. De toestand van de geleidebuis 

en het soort laspistool roepen het grootste gedeelte van deze 

weerstand oPe 
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De wrijving neemt snel toe met de lengte van de geleidebuis en 
de hoeveelheid bochten in de geleidebuis. Tevens is het mate

riaal van de geleidebuis van invloed; in het algemeen verenstaal 

of een plastic. Het type toorts is ook van belang (recht of ge

bogen); hoe sterker de hoek in de toorts, hoe hoger de weer
standscomponent ervan. 

3.2 MECHANISCHE SLIJTSELS 

Weerstanden in het systeem, ontstaan door de opeenstapeling van 

slijtsels van de lasdraad maken het noodzakelijk dat er meer 
kracht nodig is om de lasdraad te transporteren door het sys
teem. In figuur 2 zijn enige plaatsen aangegeven waar afslijitng 
(afschaving) van de lasdraad kan plaats vinden. Slechte uitlij

ning tussen de voedingsrollen en het inlaatstuk van de geleide

buis kan opppervlakte afschaving creeren, welke zeer snel tot 

falen van hei systeem kan leiden. Ook het gebruik van bescha
digde voedingsrollen, te grote aandrukkracht tussen de voedings

rollen en bramen en scherpe hoeken in de geleidebuis creeren 

slijtage van de lasdraad dus slijtsel overblijfselen. 

KINKS. BENDS. BURRS 
IN CONDUIT 

Fig 2.- F,J( tor5 (ontriIJuting to poor {pf'rialJilily.' arf'dS within the 
CA,fo\W sv~tPm which ran lWnefatl' rlf'bri~ tholt intprferp~ with wire 
elertrodp lPedolhility 

figuur 2 
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Het mechanisch vrijgekomen slijtsel verschijnt doorgaans ais een 
soort staalwol opeenhoping in de overgang van geleidebuis naar 
de contactbuis. Het is mogelijk dat het slijtsel de doortocht 
van de lasdraad geheel blokkeert. 
Dit alles is in de meeste gevallen te voorkomen en moet voorko
men worden, door goede samenstelling en ontwerp van het voe
dingssysteem. 
Omdat de meeste Iassystemen nooit perfect uitgeIijnd zijn of 
component en hebben in perfecte conditie, zijn er altijd slijtage 
overblijfselen in het systeem aanwezig. In die situatie zou las
draad met een grotere treksterkte langer functioneren dan een 
minder treksterke lasdraad. Maar treksterkere lasdraad aIleen 
zal natuurlijk niet de voedingsproblemen oplossen, die ontstaan 
door slijtage overblijfselen. 

3.3 DE LASDRAAD 

Draadoppervlakteke~merken, welke het minst worden begrepen, heb
ben invloed op de transporteerbaarheid van de lasdraad. Er is 
altijd verondersteld dat, als er enige smering op de oppervlakte 
van de draad aanwezig is en de kopercoating relatief adherent 
is, er weI goede voortgang mogelijk is van de lasdraad. Hoewel 
dit alles belangrijk is, is het soms mogelijk dat binnen zeer 
korte tijd het systeem faalt door een verstopte contactbuis, 
ondanks dat goed gesmeerde lasdraad en een goed klevende koper
laag is gebruikt. In een studie hierop is gevonden dat het 
ondermeer komt door de gaafheid van het draadoppervlak. 

3.3.1 DRAADOPPERVLAKTE GAAFHEID 

De vervuiling welke in het lassysteem gevonden wordt lijkt 
koperkleurig dus wordt een slecht hechtende koperlaag verwacht 
maar de vervuiling wordt door een magneet aangetrokken en 



-9-

bestaat bijna geheel uit ijzer. Als we de draad om zijn eigen 

diameter draaien komen er koper stukjes en ijzer splinters te

voorschijn. De ijzer splinters liggen in het verlengde van de 

draadas. Experimenten hebben aangetoond dat de hoeveelheid ijzer 

partikels, die verschijnen, een goede °indicatie geeft hoe de 

draad door het lassysteem wil gaan. 

Fig.Jl- Schetrkltic of longitudinal cross-section of poor feeding wire 
surface. Copper-steel layering is apparent 

figuur 3 

Figuur 3 geeft een langsdoorsnede van een slecht voortgaande 

draad welke bepaalde stukken ongaaf oppervlak laat zien met 

ijzer splinters dicht bij het oppervlak ingesloten door koper. 

Oppervlakte splinters worden nog belangrijker als de lasdraad de 

contactbuis bereikt. Als de stroom door de ongave oppervlakte 

van de draad gaat, smelt de ijzer splinter en kan aan de con

tactbuis vastsmelten. 

Zie figuur 4. ZO kan de contactbuis dicht gaan zitten en dit 

gebeurt zeer snel, sneller nog dan de opeenhoping van mecha

nische slijtsels van ijzer omdat er daarvan nog niet genoeg zijn 

ontstaan. 
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SURFACE SPLINTER 
OR COPPER/STEEL 
LAYER ON WIRE ---........~" 

CURRENT ~":::; 
TRANSFER POINT 
(12R HEATING 
OF SPLINTER) 

1fV""~_ 1.2 mm 

'v 

WIRE 

CONTACT 
TIP 

fig t-Mechmi>m 0/ contJct lip buildup: sur/JCt' splintt'f> dCcumu
Idle dt wrrelll Ir Jmter puint ill (onlJa lip JOO lIlhibit wire electrode 
/f"'f'liing 

In het algemeen 

goede en slechte 

figuur 4 

faalt het systeem (tot op zekere hoogte bij 

lasdraad) indien het dicht gaan zitten van de 

contactbuis gecombineerd wordt met mechanische slijtsels in het 

systeem. De grondslag van de ongave oppervlakte van de lasdraad 

ligt bij de productie ervan. Dus controle van de verschillende 

stappen in het productieproces en ontwikkeling van nieuwe draad

trektechnieken is de oplossing voor het minima1iseren van deze 

problemen. 

De lasdraad-oppervlaktegaafheid is een kritiek punt maar er zijn 

nog andere oppervlakte factor en die een bijdrage leveren aan de 

slechte voortgang van de lasdraad, zoals er zijn de koperlaag

hechting en de oppervlaktesmering van de 1asdraad. 

3.3.2 KOPERLAAGHECHTING 

Koperhechting is over het algemeen afhankelijk van de conditie 

waarin het ijzeroppervlak zich bevindt. 

Een schoon oppervlak van de draad en weinig ijzersplinters be

vorderen de hechting van de koperlaag. Veranderingen van deze 

factoren alsmede het verschil in dikte van de opgebrachte koper

laag verklaren de grote verscheidenheid in koperhechting op de 

lasdraad van de verschillende producenten. 
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Om koperhechting te bevorderen b1eek, indien het opperv1ak 

schoon en gaaf is, de beste manier om koperslijtse1 te voor

komen te zijn, een zo dun mogelijke laag Koper aan te brengen. 

Het bleek indien er 0.10 gewichtsprocent of minder koper aan
gebracht werd er vee1 minder koperslijtse1 ontstond. Een andere 

factor welke de dikte van de koper1aag bepaa1t is de slijtage 

van de contactbuis. De relatie van de dikte van de koper1aag en 

de slijtage van de contactbuis laat figuur 5 zien. 

2Q 

12 

'" 16 I 
I I 
~ 9 I 

I co: SMIELDING . I 

112 , 25OA. JOV 

I JOMINRUN 
a: I 

~ 
, 

~ " ~ 8 .... 

4 
3 

o .15 
.. OP R WlR 

Fig. j~ Contdct tip wedr vs. wire <OfJpt:>r· contdct tip wedr vdries 
with thp amount of COfJpt:>r cOdling on IhP wire elfftrode. Ac:celer
iI/ed wear occurs with lillie or no copper cOdting 

figuur 5 

Door afweging van deze twee punten brengt ons tot het compromis 

van 0,10 gewichtsprocent Koper. Te dikke koperlaag geeft meer 
koperslijtsel en te dunne koperlaag geeft meer slijtage van de 
contactbuis. 

3.3.3 SMERING 

Smering gebruikt op het juiste draadoppervlak, is zeer belang
rijk voor de reduktie van de wrijvingscomponent van de voedings
kracht. (figuur 6) 
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Fig. -Effect of lubrication on feedabifity: proper lubrication 
unproves feeding cflaractf'ristics of CMAW wirE' f'lectrodes. With 
/ulJricdtion, (orcPs drP fowpr ,mri more stdhIP; without lubrication, 
ff'f'ding is more (;'rrdtic 

" 

figuur 6 

Selectie en goede toepassing van smering is kritisch voor goede 

transporteerbaarheid en het behouden van goede 1aseigenschappen 

over een wijde range van 1asparameters. Teveel toevoegingen kun

nen de lasboog onstabiel maken en de kans op lasfouten vergro

ten. 

Studie over C02-1asdraad heeft laten zien dat een goed voedbare 
draadelectrode 

ijzeroppervlak, 

smering. 

is te verkrijgen door 

een hechtende dunne 

3.4 DE CONTACTBUIS 

een combinatie van gaaf 

koperlaag en de juiste 

Een wezenlijk bouwelement van aIle lassystemen met continu 
afsmeltende electrode is de contactbuis. Uitgaande van deze 

werking heeft de contactbuis de taak de lasstroom over te 
brengen naar de 

contactbuis staat 
glij-sleepcontact. 

bewegende 

stil de 

lasdraad. 

lasdraad 

Door deze combinatie, de 
beweegt, ontstaat er een 
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De contctbuis is gemaakt van een koper1egering en heeft een 
cirke1vormige opening 
teerd. Deze opening 

1asdraad. Hierdoor is 

waardoor de 1asdraad wordt getranspor

is 0.2 mm groter dan de diameter van de 

er niet over de gehe1e 1engte van de 
contactbuis contact, maar er zijn p1aatselijk wisselende 
contacten. (zie figuur 7a, 7b) 

1 

I 

I ~ 

l
' , " , 

figuur 7a 

figuur 7b 

HiM} . 
!.lit<Jhdu: hUtilaL..(,c· 

n~id.c (I) :f\\"isdwu 
Sd,w(·iUti,.lht unf' 
Struulhoulah hlH.,c 

n jJ,uflS ,hot, I\.Hulald~ 

huhruuj.: 

It} jUt l\'ulllai'l-lhol"'lIug .. · 

tllWf:-.dlHill 



-14-

Doordat er over kleine oppervlakten grote stromen overgedragen 

moeten worden, wordt de contactbuis zeer hoog belast en staat 
bloot aan snelle slijtage. 

De slijtage van de contactbuis wordt veroorzaakt: 
-door mechanische afschaving bij het doorvoeren van de lasdraad 

door de contactbuis 

-door electrische erosie ten gevolge van laspunten en lasboog-
ontwikkeling in de contactbuisdoorgang. 

Doordat de contactbuis slijt ontstaan er slechtere contactvoor
waarden voor de overdracht van stroom. Ondermeer een grotere 
diameter van de contactbuis, waardoor er dan minder invloed is 
van de veerkracht van de lasdraad voor de kontakten en omdat er 
meer isolerende deeltjes (vuil) in de contactbuis komen wordt de 
stroom over steeds minder contactpunten overgedragen en daardoor 
ontstaat nog eerder vastsmelten van de draad aan de contactbuis. 
Dus de electrische erosie neemt toe, de contacten moeten steeds 
weer verbroken worden door de kracht die door het transport
systeem moet worden opgebracht. 
Dichtheid en hardheid, welke de weerstand tegen wrijvingsslij
tage vergroten als ook electrische geleidbaarheid, die door 
betere stroomoverdracht de electrische erosieve slijtage ver
mindert, zijn de materiaaleigenschappen die de slijtageweer
stand van de contactbuis karakteriseren. Maar de mechanische 
slijtage hangt niet aIleen af van de slijtageweerstand van de 
contactbuis maar ook van de lasdraad kwaliteit (zie voorgaande 
pagina's). 

3.5 CONCLUSIE 

Samenvattend kan men over de transporteerbaarheid van de 
lasdraad zeggen dat deze van verscheidende factoren afhangt 
welke aIle een bijdrage leveren tot de moeilijkheden die te 
overwinnen zijn om de draad te kunnen transporten van de voor
raadrol tot de lasplaats. Een draadtransportmechanisme moet dus 
voldoende kracht kunnen leveren om aIle tegenwerkende krachten 
te kunnen overwinnen. 
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HOOFDSTUK 4: LASDRAADTOEVOERSYSTEMEN 

Bestaande systemen zijn: 

1. Konventionele Vierwielaandrijving/ b.v. ESAB 
2. Zis 10-59/ D.D.R., Messer Griesheim GMBH 
3. Planetaire draadtoevoer/ Messer Griesheim GMBH 

4. Grip-Feed draadtoevoer/ Philips 
5. Eindloze ketting toevoer 

6. Draadaanvoer met electromagnetische spoelen/ Woltersdorf 

D.D.R. 

4.1.1 KONVENTIONELE VIERWIELANDRIJVING (zie figuur 8) 

Deze vorm van draadtoevoer inrichting wordt zeer veel toegepast 
en niet aIleen voor lasdraadtoevoer maak ook voor aanvoer naar 
b.v. een draadvlechtmachine of als strekinrichting van draad 
waarbij er dan meerdere rollen achter elkaar geplaatst kunnen 
worden. 

Het systeem bestaat uit vier wielen welke paarsgewijs tegen 

elkaar gedrukt worden. Per paar wordt een van de wielen aange
dreven door middel van een electromotor. De ander is door middel 
van een tandwiel met de aangedrevene gekoppeld. Op de omtrek van 
het wiel bevinden zich drie gleuven welke voor de verschillende 
draaddiameters gebruikt kunnen worden, om zo een goede aanlig
ging van de draad tussen de twee rollen te verkrijgen. De aan
drukkracht tussen de twee rollen wordt meestal gerealiseerd door 
middel van veerkracht. Deze zou ook met mechanische kracht, 
olie- of lucht- druk gerealiseerd kunnen worden. In de uitvoe
ring op de ESAB lasapparaten is het ook mogelijk dat de aan

drijving door een paar rollen gebeurt (zie figuur9). 
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4.1.2 ZIS 10-59 (zie figuur 10) 

7 6 $ • 9 I 

/lild" !'ri .. zil"lnrsh·n"ng dell Drnhtvo",tflUbgetri,·hc. ZIS J!l-5!1 

figuur 10 

Al in 1928 werd er een draadtransportsysteem ontwikkeld waarmee 
de draaiende beweging van een aandrijfmotor direct in een voort
gaande beweging van de draad wordt omgezet. 
Hierbij bezit een, op een in lengterichting doorboorde motoras 
bevestigde voortschuifkop twee ten opzichte van de draadas 
schuingeplaatste transportrol1en, die ten gevolge van de draai-
ing van deze voortschuifkop op de omtrek van de draad een 
schroeflijnige beweging maken. 
Bij voldoende druk van de transportrol1en tegen het draadop
pervlak wordt een relatieve beweging tussen voortschuifkop en 
draad gecreeerd. 
De schuinstelling van de transportrol1en ten opzichte van de 
draadas is door een hellingshoek gedefinieerd en bepaald naast 
het toerental van de aandrijfmotor en de draaddikte de tran
sportsnelheid van de lasdraad. 
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Vd = n .11". d. tan C(. [m/min] 
n: toerental motor [omw./min] 
d: draaddikte [m] 
«: hel1ingshoek [0] 

Hieruit b1ijkt dat bij verkleining van de draaddiameter de trans
portsnelheid afneemt. Maar in de praktijk zijn er bij k1einere 

draaddiameters juist grotere snelheden nodig. Een verhoging van 

de transportsnelheid van de draad kan, bij verder deze1fde om
standigheden aIleen gerealiseerd worden door de bijstelling van 
de rolhoek (hel1ingshoek). 

Als voorbeeld zie tabel 1: n(motor)=6000 omw/min 

draaddiameter QG. =300 ot.. =400 

[mm] Vd, max ~max 

0,8 8,7 12,7 
1,0 10,9 15,8 
1,2 13,1 19,0 
1,4 15,2 22,1 
1,6 17,4 25,3 

Ten gevolge van de eigenspanningen in de lasdraad, onstaan door 

de produktie ervan, verlaat de lasdraad de stroomcontactbuis van 
de toorts met ondefinieerbare krommingen. Een onregelmatige krom
mende beweging van de lasdraad voert tot kwaliteitsvermindering 

van de las door afwijkingen van het naadmidden. 

Een draad met diameter van 0,6 tot 1,6 mm met een draadsterkte 
van 1000 N/mm heeft veerkracht en een strekkende c.q. vervor
mende beweging is maar in een beperkte mate moge1ijk. Door het 
koncentrisch op 1eggen van drukkrachten door de draadtransport

rollen bij het draadtransportsysteem ZIS 10-59 op de draad, word
en de inwendige spanningen van de lasdraad afgebouwd en daardoor 
wordt een goede richtwerking wordt bewerkstelligd, wat bij auto
matisch lassen zeer belangrijk is. 
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De opbouw van de ZIS la-59 draadtoevoerkop. 

De tot nu toe bekende dwarsrollendraadtoevoerinrichtingen on

derscheiden zich hoofdzakelijk in het systeem van samenstelling 

en de manier van aandrukken van de rollen. 
Een konstructieve oplossing die zich onderscheid door eenvoudige 
bouw, geringe afmetingen en hoge levensduur werd ontwikkeld door 

ZIS. De ZIS la-59 draadtoevoerkop is 57 mm lang, heeft een dia

meter 55 mm en een massa van 390 gram. (zie figuur 10) 
Ret systeem wordt direct op een axiaal doorboorde electromotoras 

(1) met een konische moer (2) bevestigd. In het basislichaam (3) 

zijn uitsparingen voor de transportrollen (4) en inkepingen voor 

de assen (5) van de transportrollen gefreesd. De dwarsgeplaatste 
transportrollen zijn in radiale richting in het basislichaam te 

bewegen en steunen met hun assen op twee stelringen (6). Door 
een huls (7), die beide stelringen verbindt wordt een gelijk

matig en gelijktijdig verdraaien van de stelringen om de draad

as mogelijk. De excentrische binnenkant van de stelring kan de 
transportrollen symetrisch verstellen en voor de aandrukkracht 

zorgen nodig voor het draadtransport. V~~r de nauwkeurige ge

leiding van de draad zijn voor en achter de transportrollen ge
leidingsbussen (9),{10) gemonteerd welke aangepast zijn aan de 
te transporteren draad. 

Inzetmogelijkheden 

Door de om de lasdraad schroefvormig afrollende draadvoortschuif

rollen wordt de draad in vergelijking met de konventionele draad
toevoersystemen minder gedeformeerd. Door de aandrukking van de 

scheefgeplaatste rollen wordt d.m.v. de normaalkracht en wrij

ving een axiale en radiale kracht opgewekt. Door deze mecha
nische aandrukking is het systeem gevoelig voor diameter varia

ties van de lasdraad. De axiale kracht bewerkstelligt het voort

gaan van de lasdraad. De radiale kracht heeft het streven de 

draad te verdraaien, dit verdraaien wordt gedeeltelijk voor 
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komen door de torsiestijfheid van de 1asdraad. De verdraaiing 
bedraagt afhanke1ijk van de draaddiameter bij C02 lassen onge

veer 10 tot 15. Door deze verdraaiing ontstaat er een tors ie
spanning in de draad, die na het passeren van de rollen weer 

verdwijnt door het terug draaien van de draad in zijn ont1aste 

toestand. De ten gevo1ge van het systeem ontstane draadbewe
gingen hebben tot gevolg dat tussen draadoppervlak en gelei

dingsbuis t.g.v. een roterende en translerende beweging, ge
ringere wrijvingsweerstand ontstaat. Bij het konventione1e 

draadtransportsystemen is de wrijving in de geleidingskabel 

groter. (zie vo1gende tabel): 

draaddiameter 'ti FVJ 
[mm] [m/mm] [N] 

Konventioneel 1,2 6,3 15 30 65 

transport- 1,4 6,3 17 50 110 
systeem 1,6 6,3 25 70 120 

ZIS 10-59 1,2 6,3 10 20 37 

1,4 6,3 15 30 60 
1,6 6,3 23 60 100 

Geleidingskabe11engte: 4 mm 

FVI = rechte kabel 

Fl'l = 1 bocht van 500 mm diameter 

FV3 = 2 bochten van 500 mm. 

De benodigde voorstuwkracht is natuur1ijk nog steeds afhanke1ijk 

van de kwa1iteit van de draad, binnendiameter inschuifstuk, de 
kromming van de toorts, binnendiameter contactbuis, lengte van 
de geleidingskabel enz. 

Bij meting met een 3m lange ge1eidingskabel met een bocht erin 
waren de voortstuwkrachten opgewekt door de ZIS 10-59 groter dan 

door de industrie voorgeschreven. Aldus is een toereikende zeker

heid voor een stabiele draadvoortgang aanwezig (zie tabe1 3): 
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Draad Gemeten Door de Met ZIS 10-59 maximaa1 

diameter benodigde industrie te bereiken geleide 

kracht voorgeschreven kracht kabel-
lengte 

[mm] [N] [ N] [N] [m] 

0,8 10-15 50 60 5 
1,0 15-20 70 100 6 ( 8 ) 

1,2 20-30 100 150 6 ( 8 ) 

1,4 30-40 110 200 6 (8 ) 

1,6 50-60 120 250 6 ( 8 ) 

TABEL 3 

Voor aktieradiusverhoging van het lasapparaat wordt 1asappara

tuur gevraagd met een1angere geleidingskabel. Bij de konven

tionele draadtoevoerapparatuur wordt de lengte begrensd van 2 
tot 4 meter afhankelijk van de draadafmetingen. Op grond van de 

bij het ZIS 10-59 systeem verminderde wrijvingsweerstand zijn 

lengten van 4 tot 8 m mogelijk. (zie tabel 3) 

Apparatenvariatie met draadtoevoersysteem ZIS 10-59; 

Er zijn drie verschillende modellen. 

Standaardmodel N voor de 10 mm asdiameter van een gelijkstroom

shuntmotor EM 87-55 (n = 6000 omw/min). Voor proefdoeleinden 
werden ongeveer 100 systemen in verscheidene lasapparaten inge

bouwd. Daarbij werd geringere vervuiling van de ge1eidings

kabels, geringere contactbuisslijtage en minder draadstoringen 
in vergelijking met de konventionele draadtoevoersystemen vast
gesteld. Bij lasautomaten bleek de gerichte draaduitvoer als 
bijzonder voordeel. 

Naast de normale uitvoering werden er nog veel kleinere varian
ten ontwikkeld voor het lassen van dunnere draad. 
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De ZIS 10-59 (K) klein heeft een gewicht van 125 gr en kan ge-
bruikt voor draaddikten tot 1,2 mm. 
De ZIS 10-59 (M) mini heeft een gewicht van80 gr en wordt ge-
bruikt voor draaddikten van 0,6 tot 1,0 mm. (zie figuur 11) 

figuur 11 
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4.1.3 P1anetaire draadtoevoer (zie figuur 12), Messer Griesheim. 

De afbeelding 

klauwplaat (2) 

Draadaanvoertoestel met planetair 
aanpbrachte rollen. 

figuur 12 

toont een aandrijving (1) met electromotor en een 
waarop 4 rollen (3) zijn aangebracht. Met behulp 

van de onderdelen (4,5,6) en de spiraalsgewijs verlopende groef 

(7),zoals gebruikelijk bij een zelfcentrerende klauwplaat, kun

nen de rollen op de lasdraad gedrukt worden. De lasdraad is niet 
afgebeeld, maar deze bevindt zich centraal en wordt via het 
holle verbindingsdeel (8) aangevoerd. Omdat de rollen onder een 
hoek staan wordt bij rotatie van het geheel een axia1e kracht 

uitgeoefend. Een voorwaarde daarbij is dat de draad niet meero

teert. De werking is vergelijkbaar met een afwikke1proces. Om 
de grip op de draad zo goed mogelijk te maken zijn de ro1len 

enigzins hoI uitgevoerd. Kenmerkende eigenschap van dit systeem 
is een hogere drukkracht op de draad, ook voor zwaardere draden. 

Dit toestel is behalve voor het MIG/MAG proces ook toepasbaar 
voor andere processen zoals het Onder Poederdek- en electro
slak1assen. 

Verder zijn de meeste eigenschappen van het planetaire 
draadtoevoersysteem gelijk aan het ZIS 10-59 systeem. 
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4.l~4 Grip-Feed draadtoevoer (zie figuur 13), Philips. 

Twee heen en weer gaande blokjes met losserolletjes pakken de 

lasdraad, klemmen deze vast en nemen deze mee in een richting en 

laten de draad in de andere richting vrijlopen. 

: 

.figuur 13 

De draad gaat. 

bijvoorbeeld 100 
zo met schokjes vooruit met een frequentie van 

per sekonde. Het lasproces wordt bij deze 
gestoord en gemiddeld is de beweging erg kon

de draad stevig wordt aangepakt. Een groot voor-

frequentie niet 

stant doordat 

deel is dat draden van zeer ver- schillende diameter zonder 

bijstelling van het systeem worden getransporteerd. 

Het systeem moet aan de volgende specificaties voldoen: 

1. Slag 2 xl,S mm per omwenteling 
2. Omloopfrequentie 0-100 Hz 

3. Toelaatbare belasting 300 N 

4. Gewenste levensduur basiskonstruktie 109 omw. bij 150 N 
draadkracht en een draadsnelheid van 10 m/min, dit is 5000 
uur. Gewenste levensduur gripblokjes 2 x 109 omw. bij 150 N 
draadkracht. 

5. Bestand tegen vuil en schraapsel van de draad. 
6. Bestand tegen blokkering van de draad. 
1. Geringe lawaaiproduktie. 

8. Grote series en lage kostprijs. 
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Bij de specificaties springen de vo1gende eisen er uit: 

1. k1eine slagen (1,5 mm) 

2. ongevoe1ig voor vui1 

3. grote 1evensduur 
4. geringere lawaaiproduktie - spe1ingsvrij konstrueren 

5. lage kostprijs bij grote series 

Hierdoor werd gekozen voor de volgende konstructie met b1adveer

rechtge1eidingen (zie figuur 14). De gripblokjes zitten op sle

den die door bladveren worden rechtge1eid. De sleden worden via, 
a1s e1astisch schanier toegepaste, staven aangedreven door een 

spe1ingsvrije voorgespannen wobbe11agering. De sleden en de 

wobbe11agering zijn gebalanceerd. 

figuur 14 
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Draadopbrengst en gripblokje. 

Bet aandrijfmechanime met wobbellagering en aandrijfstaven, de 

sledes met bladveerrechtgeleiding en het frame zijn gekonstru

eerd op een hoge stijfheid om bij krachtvariaties in de draad en 

bij het overpakken het opbrenstverlies te beperken. Bij het 

9ripblokje met rollen (zie figuur 15) bleek dat de draad op

brengst zeer belastingafhankelijk was. Bij 100 N draadkracht was 

er circa 30% opbrengstverlies. De verklaring is dat de draad 

tussen de twee rollen geklemd wordt wat hoge Bertze contakt

spanningen geeft, die het materiaal laten vloeien. Bierdoor 

ontstaat een plastische deformatie welke een opbrengstverlies 

oplevert. 

ro/ ciraad. 

figuur 15 

Er is een nieuw gripblokje ontwikkeld waarin getracht is deze 

deformatie te beperken. Bet is mogelijk gebleken in dezelfde 

bouwruimte door toevoeging van wigvormige tussenblokjes het 

kontaktoppervlak aanzienlijk te vergroten en toch een goede 

werking te handhaven. (zie figuur 16) 
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figuur 16 

het nodige theoretische 

lab. Philips) onderzoek 

(C.F.T. Philips) en praktische 

gedaan om de hoeken en en 

andere dimensies zodanig te kiezen dar er een goed compromis 

ontstaat tussen draaddiktebereik, mogelijkheden van verschil

lende draadmaterialen en -soorten, opbrengst betrouwbare reset 

van de tussenblokjes, levensduur minimale vuilgevoeligheid en 

maakbaarheid. De hoek «,= 6° en O(r 15° voldeden hieraan. Bi j 

100 N draadkracht is nu het opbrengstverlies circa 11%. 
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4.1.5 EINDLOZE KETTINGTOEVOER (zie figuur 17) 

Op de figuur zien we een eind10ze keten die over twee wie1en 

loopt en een tegeneind10ze keten die ook over twee wielen 1oopt. 
Tussen deze tegen e1kaar gedrukte eind10ze ketens wordt de draad 
getransporteerd. Hierdoor ontstaat een groter aandrukv1ak zodat 

de vervorming van de draad minder is dan met het konventionele 

aandrijfssysteem. Dat wi1 zeggen met minder aandrukkracht wordt 
deze1fde verp1aatsingskracht ge1everd. 
Verder wordt hier evena1s bij het konventione1e systeem een wie1 

van een zijde van de eind10ze keten aangedreven en de andere 
keten is via een tandwie1 met de aangedrevene gekoppeld. De 

aandrukkracht tussen de twee ketens wordt ook hier mechanisch 

met een schroef gerea1iseerd zodat het moeilijk is de preciese 
aandrukkracht te bepalen. 

Die KeUenvOI'IChub· ulld die Abschneidelnrlchtung 

figuur 17 
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4.1.6 DRAADAANVOER MET ELECTROMAGNETISCHE SPOELEN (zie fig. 18): 

Electromagnetische kracht kan op een eenvoudige w1Jze aangewend 

worden om lasdraad of strip te transporteren. De afbeelding 

toont de schematische voorstelling van zo'n toestel. Op een 
spoel (6) staat een gelijkspanning en op de ander een wissel

spanning. Het weekijzeren middendeel (4) komt in trilling. De 

draad (I) loopt centraal door het toestel en wordt schoksgewijs 

voortbewogen, doordat een wig (5) steeds in een richting de 
draad vastk1emt. 

De beweging is echter volkomen regelmatig bij toepassing van 

drie toestellen achtereen, 'die zijn aangesloten op een driefase 
wisselspanning. Vooral bij een lang slangenpakket is dit een 

praktisch voordeel. Bovendien is de uitvoering zelf eenvoudig en 
heeft een lage kostprijs. 

De wig (5) heeft ongeveer dezelfde werking als het grip-feed 

blokje van Philips, aIleen werkt deze wig (5) maar van een 
zijde. 

Draadaanvoer met 
elektromaanetische spoelen 

figuur 18 
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4.2 WAT IS DE TAAK VAN HET TOEVOERMECHANIME BIJ C02 LASSEN 

MET BEHULP VAN ROBOTS. 

Bet toevoermechanisme moet ervoor zorgen dat de draad continu 
uit de lastoorts treedt met een regelbare gewenste snelheid, 
waardoor er een kwaliteitslas gelast kan worden. 

Het toevoermechanisme moet ervoor zorgen dat aIle, tijdens het 
lasproces wisselend optredende weerstanden overwonnen worden 
zonder dat er hinderlijke variatie van uittredesnelheid van de 
lasdraad optreedt. 

Om deze taken te realiseren zijn er bepaalde fysiche eigen
schappen waaraan het lasdraadtransportmechanisme moet voldoen. 
Door deze fysische eigenschappen van de verschillende trans
portmechanismen een waarde te geven kan men de verschillende 
systemen ten opzichte van elkaar vergelijken en een waardering 
uitspreken over de verschillende lasdraadtransportmechanismen. 
Maar niet aIle fysische eigenschappen zijn even essentieel voor 
de uitoefening van de taak van het transportmechanisme dus 
moeten we een afweging maken van de zwaarte van de fysische 
eigenschappen. 

We creeren een afwegingssysteem van de fysische eigenschappen 
door ze een cijfer te geven van 1 tot en met 10. (de afweeg
factoren: 1= onbelangrijk 10= zeer belangrijk) Per draad
transportsysteem geven we de fysische eigenschappen een waar
deringcijfer van 1 tot en met 5 al naar gelang ze de eigenschap 
hebben en/of deze goed uitvoeren. 
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4.2.1 DE FYSISCHE KENMERKEN EN AFWEEGFACTOREN 

1. Gelijkmatigheid transport van de lasdraad ten behoeve van 
het lassen. 
afweegfactor: 10 

Hoogste afweging omdat dit punt zeer essentieel is voor het 
lassen en zodat er een regelmatige aanvoer van de lasdraad 

naar het smeltbad is waardoor een gelijkmatige afsmelt 
ontstaat. 

2. Draadsnelheid instelbaarheid. 
afweegfactor: 9 

Bet is belangrijk dat men de draadtoevoersnelheid kan 
varieeren bijvoorbeeld voor dikkere lasdraad is er een 

lagere snelheid noodzakelijk. 

3. Lasdraadslijtage tengevolge van het toevoersysteem, bestand 
heid tegen vuil en afschraapsels van de draad. 

afweegfactor: 8 

Omdat er altijd vuil en afschraapsels ontstaat ten gevolge 

van transport van de lasdraad door het systeem moet men 
voorkomen dat het toevoersysteem extra vuil en afschraapsel 
creeert. 

4. Bestanheid tegen blokkering van de draad. 
afweegfactor: 8 

Indien de lasdraad vastloopt in het lassysteem moet het 

toevoersysteem niet de draad door blijven transporteren en 

het geheel vastdrukken in het systeem. 
Bij teveel tegenkracht moet het toevoersysteem gaan slippen 

over de lasdraad. 
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5. Afmetingen van het toevoersysteem en motor. 

afweegfactor: 7 

Deze factor heeft een redelijk hoge afweegfactor omdat we de 

mogeijkheid willen hebben het toevoersysteem aan het einde 

van de geleidingsdraad c.q. begin lastoorts te brengen. 

Dus vooraan op de arm van de robot. 

6. Bestandheid tegen weerstandsverandering in het systeem, 

hierdoor geen lasdraad snelheidsverandering, ook bestand 

tegen variatie van dikte in de lasdraad. 
afweegfactor: 7 

Het toevoersysteem moet voldoende Kracht kunnen leveren om 

eventuele tijdelijk verhoogde weerstand te overwinnen en 

zodoende goed te blijven functioneren. Ook als de dikte van 

de lasdraad varieert moet het systeem niet vastlopen. 

7. vervorming van de lasdraad door het toevoersysteem. 

afweegfactor: 6 

Het toevoersysteem moet de lasdraad zo min mogelijk ver

vormen zodat de kans op weerstandsverhoging, ten gevolge van 

moeilijker transport van de lasdraad door bijvoorbeeld 

geleidingsdraad of contactbuis zeer klein is. 

8. Voldoende Kracht realiseerbaar in verband met de lengte 

van de draadgeleiding. 

afweegfactor: 6 

Het toevoersysteem moet voldoende Kracht kunnen uitoefenen 

lengte van de geleidingsbuis te om de lasdraad door de 

transporteren: hoe langer 

bereikbaarheid. Ook moeten 

worden overwonnen. 

de geleidingsbuis hoe groter de 

er bochten in de geleidingsbuis 

9. Gewicht van het totale toevoersysteem met motor. 
afweegfactor: 6 

Klein gewicht is van belang in verband met de mogelijkheid 

het geheel op de arm van de robot te monteren. 
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lO.Levensduur van het toevoersysteem 
afweegfactor: 6 
Deslijtage van het toevoersysteem moet niet te snel gaan 

omdat dan ook de transporteerbaarheid van de lasdraad in het 
geding komt omdat er minder kracht op de lasdraad wordt uit
geoefenend. 

Ll.lnstelling van de aandrukkracht van de lasdraad in het 
toevoersysteem. 
afweegfactor: 5 

Indien men een bepaalde aandrukkracht kan instellen weet men 
precies hoe het toevoersysteem zal functioneren. Indien de 
aandrukkracht onbepaald is, kan bijvoorbeeld de draad teveel 
vervormen (te veel aandrukkracht), of kan er te wei?ig voort
stuwkracht ontwikkeld worden (te weinig aandrukkracht). 

l2.Grote lasdraaddiameter range 
afweegfactor: 4 

Bet moet eenvoudig zijn van lasdraaddiameter te veranderen. 

Dus het bereik van het systeem voor de verschillende las
draaddiameters moet groot zijn, zonder aanmerkelijke ombouw. 

l3.strekking van de lasdraad. 
afweegfactor: 3 
De draad wordt geleverd op een rol en moet gestrekt 
maar nadat de draad het toevoersysteem gepasseerd 
hij in de geleidingsdraad met allerlei bochten, dus 
buigen. Tevens kan een te goed gestrekte draad tot 

worden, 
is k.omt 
opnieuw 

slechte 

stroomoverdracht in de contactbuis leiden. Bierdoor een lage 
afweegfactor ook. al schijnt dit fysische kenmerk. belangrijk 
te zijn. 
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4.3 WAARDERING VAN DE VERSCHILLENDE TOEVOERSYSTEMEN IN VERBAND 

MET DE FYSISCHE KENMERKEN. 

De waarderingscijfers voor 

schillende toevoersysteme n 

de fysische kenmerken van de ver

hebben een waarde van 1 -tot 5, 

waarbij 5 zeer goed is en 1 zeer slecht. 

Voor sommige toevoersystemen is het moeilijk een goed ge

fundeerd waarderingscijfer te geven voor een bepaald fysisch 

kenmerk, gezien ook de beperkte informatie welke over het 

desbetreffende systeem voorhanden is. 

Maar 

lijkt 

door een systeem met andere 

het toch mogelijk met 

toevoersystemen te vergelijken 

enig fysisch inzicht tot een 

waarderingscijfer te kunnen komen. 

4.3.1 TABEL VAN WAARDERINGSCIJFERS 

Lasdraadtoevoersystemen 

Fysiche Afweeg- Konven. ZIS Plane Grip-

kenmer- fact. 

ken 

1 10 

2 9 

3 8 

4 8 

5 7 

6 7 

7 6 

8 6 

9 6 

10 6 

11 5 

12 4 

13 3 

vierwie l 10- taire Feed 

aandr. 59 

4 5 

4 2 

3 3 

4 1 

2 5 

4 2 

2 3 

3 4 

2 4 

3 3 

3 2 

3 1 

3 4 

draad-

toev. 

5 

2 

3 

1 

4 

2 

3 

4 

4 

3 

2 

1 

4 

3 

4 

3 

4 

5 

5 

4 

3 

5 

3 

4 

5 

2 

Eindloze 

ketting 

toevoer 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

4 

A x W 270 

percentage: 82,3 

259 

78,9 

252 

76,8 

328 293 

100 89,3 

electro-

magnet. 

draad-

toev. 

3 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

2 

3 

2 

4 

4 

2 

271 

82,6 
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4.3.2 Enige toelichting op de waarderingscijfers. 

1. Goed continu transport: ZIS en planetaire draadtoevoer

systemen blijven de de draad continu transporteren, kon

ventioneel en eindloze systemen kunnen gaan slippen en dit 

gebeurt nog meer bij het electromagnetische en Grip-Feed 

systeem, waarbij de laatste de draad tevens met schokjes 

voortstuwt. 

2. Draadsnelheid continu instelbaar: bij aIle systemen kan men 

de motorsnelheid electrisch var i eren, maar bij verandering 

van de lasdraaddiameter 'moet bij ZIS en p l anetaire systemen 

de hellingshoek veranderd worden of een andere toevoerkop 

gemonteerd worden. 

3. Geen lasdraadslijtage: bestand tegen vu il en schraapsel van 

de draad. AI leen bij 

lijk minder slijtage 

de eindloze ketting is er waarschijn

doordat per oppervlakeenheid minder 

drukkracht wordt uitgeoefend. 

4. Bes tand tegen blokkering van de lasdraad: Het ZIS en plane

taire systeem blijven ten gevolge van de constructie de 

draad toevoeren zodat de lasdraad in het systeem gedrukt 

wordt. Bij de andere systeme n treedt slip op. 

5. Kleine afmetingen van systeem en motor: Het ZIS en Grip-Feed 

systeem zij zeer klein ten op zichte van de andere systemen. 

6. Bestand tegen weerstandsverandering in het systeem, ook 

kleine variatie van diameter in de lasdraad: ZIS en plane

tair systeem kunnen slecht tegen oneffenheid in de draad 

doordat de aandrukking mechanisch wordt gerealiseerd. Bij de 

andere systemen door veerkracht of door de beweging. 
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7. Geen vervorming van de draad: Bij Grip-Feed en electro

magnetisch e systeem wordt de lasdraad over een grotere 

lengte vastgepakt om te transporteren en wordt de aandruk

kracht door de beweging gerealiseerd. De eindloze ketting 

heeft ook een groot vastpaktraject maar de aandrukking is 

niet kontroleerbaar. Bij de andere systemen ZIS en plane

taire is er iets lijncontact maar bij het konventionele is 

er puntcontact. 

8. Voldoende kracht realiseerbaar in verband met lengte gelei

dingsdraad: Bij ZIS en planetair systeem wordt de draad iets 

getordeerd waardoor er minder wrijving in de geleidingsdraad 

ontstaat door de terugvering van de draad. 

9. Klein 

licht 

geheel 

gewicht van het totale systeem: Grip-Feed is van zeer 

materiaal gemaakt en heeft een kleine motor welke het 

zeer , licht maakt. ZIS en planetair zijn iets zwaarder 

en de andere zijn groot en zwaar. 

lO.Voldoende levensduur:Eindloze ketting heeft minder druk per 

oppervlakte eenheid en is dus waarschijnlijk minder aan 

slijtage onderhevig. Het electromagnetische systeem drukt de 

draad maar van een zijde aan en heeft dus iets snellere 

slijtage. 

ll.Bepaalbare aandrukkracht: Bij Grip-Feed en het electromag-

netische 

beweging 

systeem wordt 

en hebben dus 

de aandrukking gerealiseerd door de 

altijd dezelfde aandrukking. Bij het 

konventioneel 

drukking door 

en eindloze ketting systeem wordt de aan

en bij ZIS en planetair een veer 

systeem door mechanische 

gerealiseerd 

aandrukking. 

l2.Grote lasdraaddiameter range: Bij Grip-Feed kan de draad-

diameterverandering door 

ZIS en het planetaire 

het systeem opgevangen worden. Bij 

systeem moet de hellingshoek van de 

transportrollen veranderd worden. 
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I3.Goede strekking van de draad: Zis en het planetaire systeem 
torderen de Iasdraad en hebben dus een betere strekking. 

Eind10ze ketting heeft een 1anger recht traject en heeft dus 

ook een rede1ijke strekking. Bij Grip-Feed en het e1ectro

magnetische systeem wordt de draad over een k1einere lengte 

getransporteerd. Bij het konventionele systeem staan trans

portwielen verder uit e1kaar en dat heeft dus een iets 

betere strekking dan het Grip-Feed systeem. 

4.4RESULTAAT 

Nadat de waarderingcijfers van de verschi11ende toevoersystemen 

voor de verschillende fysische kenmerken bepaald zijn kunnen we 
aan elk van de toevoersystemen een geta1waarde toekennen. De 

bepaling hievan geschied door A x W van elk fysisch kenmerk op 

te tellen voor elk toevoersysteem. 

Resultaat: 

Konventionele vierwielaandrijving 
ZIS 10-59 

Planetaire draadtoevoer 
Grip-Feed 

Eindloze ketting toevoer 

Electromagnetisch draadtoevoer 

A x W 

270 

259 
252 

328 

293 

271 

% 

82,3 

78,9 

76,8 

100,0 

89,3 

82,6 

Als we de maximale waarde (328) op 100% stellen kunnen we de 

procentuele verhoudingen bepalen (zie tabel). 
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4.5 CONCLUSIE 

Na deze afweging en waardering van de verschillende toevoer

systemen zien we dat de systemen niet zoveel van elkaar ver

schillen als we kijken naar de procentuele verhoudingn. Zeker 

gezien het feit dat er van sommige systemen zeer weinig infor
matie voorhanden is, is het zeer moeilijk harde uitspraken te 

doen. Elk toevoersysteem heeft zijn goede en slechte eigen
schappen. 

Bet Grip-Feed systeem van Philips blijkt iets beter te zijn dan 
de andere systemen. Dus door het Grip-Feed systeem te gebruiken 

bij de lasdraadtoevoer zou het systeem enigszins verbeteren, 
ondanks dat er voorspelbare slip in het Grip-Feed systeem op

treedt. Tevens is het mogelijk het Grip-Feed systeem zo dicht 
mogelijk bij de lastoorts aan te brengen omdat het systeem 

klein en licht is en daardoor voor op de robotarm geplaatst kan 
worden. 

Om dit alles te verifieren zou men het Grip-Feed systeem moeten 
gaan vergelijken met het nu vaak gebruikte systeem van konven

tionele aandrijving bij de ESAB lasinstallatie voor robotlas

sen. Men zou hiervoor een proefopstelling moeten maken om ver
gelijkende metingen te kunnen uitvoeren. 
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HOOFDSTUK 5: PROBLEMEN DIE ONTSTAAN BIJ METING LASDRAADSNELHEID 

5.1 Ie PROBLEEM: METEN ZONDER STROOMOVERDRACHT 

Doordat we in een proefopstelling de variatie van de uittrede

snelheid van de lasdraad uit de toorts willen meten, kunnen we 

zeer moeilijk meten tijdens het lasproces omdat dan de lasdraad 

afsmelt. Hierdoor gaan we meten zonder dat er gelast wordt, dus 

zonder dat er stroomoverdracht van de contactbuis naar de las

draad plaatsvindt. 

Nu is het een probleem om te weten wat er in de contactbuis ten

gevolge van stroomoverdracht aan extra weerstand ontstaat. Dus 

het effekt van meting zonder stroomtoevoer in de contactbuis. 

Omdat bij het konventionel systeem de aandrijving voor het be

gin van de geleidingsslang zit en bij het te maken Grip-Feed 

aandrijvingssysteem aan het einde van de geleidingsslang en aan 

het begin van de toorts, is het nodig een waarde te vinden. Dit 

omdat er bij het konventionele systeem meer traagheid in het 

systeem zit bij weerstandsverandering in de contactbuis doordat 

er enige speling aanwezig is tussen lasdraad en binnenwand van 

de geleidingsslang. Feitelijk willen we weten hoeveel de con

tactwrijving is in de contactbuis bij stroomoverdracht en deze 

waarde dan extra invoeren. 

Nadere informatie op de T.B., afdeling electrotechniek, bij de 

heer Goemans en een tijdschriftartikel leverde de informatie op 

dat het systeem van stroomoverdracht in de contactbuis een zeer 

complexe en van veel factoren afhangend systeem is. 

Er is in de contactbuis glij- en sleepcontact tussen draad en 

buis. Omdat er zeer veel kleine contactvlakjes zijn, welke zeer 

grote stromen moeten overdragen wordt de contactbuis zwaar 

belast en slijt daardoor snel. De slijtage van de contactbuis 

ontstaat hoofdakelijk uit mechanische afschaving van de draad 

bij het doorlopen van de contactbuis en electrische erosie ten 

gevolge van het ontstaan van laspunten en lichtboog trek ken in 
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de contactbuis.Door het ontstaan van laspunten, welke ook weer 

verbroken mo eten worden ontstaat er een zeer wisselende weer

stand (sleep-, electrische weerstand, wri j vingskracht). 

Indien dit aIIes niet zou optreden dan heeft stroomoverdracht 

van contactbuis naar lasdraad geen toename van de weer stand tot 

gevolg. Maar omdat dit vrijwel onmogelijk geacht moet worden en 

de weerstandsverandering zeer wisselend optreedt in zowel groot

te als frequentie is het niet mogelijk een waarde voor de weer

stand te bepalen, welke we zouden kunnen toevoegen aan de ver

gelijking van de twee totale aandrijfssystemen. Hierdoor moeten 

we dus de twee systemen vergelijken zonder dat stroomoverdracht 

plaatsvindt en zonder dat we een extra weerstand toevoegen. Uit 

de resuitaten moeten we bepalen of een vergelijking zonder weer

standtoevoeging voor de stroomoverdracht enige waarde heeft, om

dat de weerstandveranderingen in de contactbuis een zeer essen

tieel gedeelte van de werking van het systeem bepalen. 

5.2 2e PROBLEEM: HOE SNELHEID VAN DE DRAAD TE METEN 

Een ander probleem dat optreed is het meten van de draadsnel

heid. Het is een continu voortgaand proces van de uittredende 

draad. Men moet de kleine variaties in uittredesnelheid van de 

draad kunnen meten. Men kan meten met of zonder contact met de 

lasdraad. 

5.2.1. Zonder contact. 

Bij contactloos meten is de moeilijkheid dat de draad er altijd 

hetzelfde uit blijft zien. Men ziet de draad niet voortgaan 

omdat er geen merktekens op staan, zodat men de veranderingen 

zou kunnen zien. Het is dus noodzakelijk indien men contactloos 

meet dat er een soort code o f merkjes op de draad aangebracht 

worden, wat mis s chien moeilijkheden op kan Ieveren. 

Contactloo s meten v raagt altijd preparatie van de draad. 
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Er zijn verschillende contactloze meetmethoden: 

-optische 

-magnetische 

-electrische 
-tijdshoeveelheid of tijdsafstand 

5.2.2 

Optische snelheidsmeting: Als we door middel van een fotocel
letje de draadsnelheid willen meten, moeten we een code op de 

lasdraad aanbrengen, bijvoorbeeld een strepencode. De aange

brachte strepencode moet de draad niet verdikken. De mogelijk
heden zijn bijvoorbeeld zwarte ringen op de draad of groefjes 

in de draad (krasjes); echter dit laatste verslechtert de 
draadkwaliteit. Na informatie te hebben ingewonnen bij de 

afdeling Technische Natuurkunde bleek men niet in het bezit te 

zijn van een fotocel, die gevoelig genoeg is om deze strepen te 
kunnen detecteren. Dit omdat de reflectie zeer nauwkeurig moet 

zijn en de draad niet van de rechte lijn mag afwijken. Dit is 

een probleem omdat de draad rond en dun is en aangezien er 0,2 
mm speling is tussen contactbuis en draad ten opzichte van een 
draaddikte varierend van 0,8 tot 1,6 mm, zal de fotocel niet 

met 100% zekerheid aIle strepen detecteren. 
Tevens vertelde de heer Houdijk dat ze met fotocellen proeven 

doen waarbij een fotocel een kogeltje moet detecteren, welke 

door vloeistof zakt. Indien de kogel iets afwijkt van de baan 

mist de fotocel de detectie ervan. De kogel heeft een diameter 

van 1 cm en is dus veel dikker dan de lasdraad, zodat dit geen 
goede snelheidsmeting kan worden. 

5.2.3 

Magnetische snelheidsmeting: Als we door middel van een mag

netische sensor de draadsnelheid willen meten moeten we ook 
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weer de draad prepareren, door een soort magnetische code aan 

te brengen. Dus er moet in de draad een soort strepencode aan

gebracht worden van gemagnetiseerde en niet gemagnetiseerde 

stukjes. Na weer informatie te hebben ingewonnen over de moge
lijkheden hiervan bij de afdeling Technische Natuurkunde, bij 

prof. W. de Jonge, blijkt dat er problemen zullen ontstaan bij 
het magnetiseren van de draad en indien gemagnetiseerd is het 

niet zeker dat de aangebrachte magneetringen gehandhaafd blij

ven. Dit alles omdat de draad relatief dun is, de draad gebogen 

wordt en de remanantie van de draad voldoende moet zijn. WeI 
een mogelijkheid zou zijn het aanbrengen van een gemakkelijk te 

magnetiseren stof op de draad, zoals er op een cassettebandje 

zit. Een moeilijkheid hierbij is dat de draad schaaft tegen de 

geleidingsslang en contactbuis waardoor het niet zeker is dat 

de stof blijft hechten. 
Ret blijkt dUs dat de magnetische draadsnelheidsmeting te veel 

problemen opleyert of zal op kunnen leveren zodat het niet vol

doende zekerheid geeft op een goed resultaat. 

5.2.4 

Electrische snelheidsmeting: nit zou moeten gebeuren door de 

fluxverandering te meten, maar er is een continu transport van 
de draad door een spoel, die dezelfde afmetingen en vormen 

blijft behouden zodat er geen fluxverandering is te meten. 

5.2.5 

Tijdshoeveelheid of tijdsafstandmeting: Indien we dit doen dan 

is het probleem dat we een gemiddelde waarde van de hoeveelheid 
over de tijd krijgen en dat is juist wat we niet willen hebben 

omdat de gemiddelde snelheid ingesteld wordt. We proberen juist 

de variaties in de transportsnelheid eruit te halen want die 
geven bij robotlassen van dunne plaat vooral problemen van te 

veel of te weinig afsmelt op bepaalde gedeelten. 
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5.2.6 

Als we met kontakt meten introduceren we een extra kracht in 
het systeem, zodat de weerstandswaarde van het systeem ver
andert. Indien Grip-Feed en konventionele aandrijving op de
zelfde plaats in het totale systeem zouden worden ingebouwd zou 
deze extra weerstand niet bezwaarlijk zijn omdat het een verge
lijkend onderzoek is. 

Maar aangezien het Grip-Feed systeem dichterbij de nieuwe gein
troduceerde kracht wordt ingebouwd is de invloed van de kracht 
op de twee systemen verschillend. 
Ben methode van meten met draadkontakt is een wieltje tegen de 
draad drukken, dat door middel van een asje verbonden is met 
een tacho-generator zodat de veranderingen van de snelheid kun
nen worden gemeten en geregistreerd. De weerstand welke het 
wieltje extra introduceerd hoeft ten opzichte van de reeds aan
wezige weerst~nd niet groot te zijn. Dit is waarschijnlijk de 
eenvoudigste manier om draadsnelheidsvariaties te meten en te 
registreren. 
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HOOFDSTUK 6: AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK. 

We hebben de zes draadtoevoersystemen op theoretische basis ver

geleken en gekeken wat de problemen zullen zijn, die ontstaan 

bij het proefondervindelijk verifieren van deze vergelijkingen. 

Men zou als vervolg de vergelijkende proef tussen het Grip-Feed 

en het konventionele systeem moeten uitvoeren zonder stroomover

dracht en met de contactdraadsnelheidsmeetmethode van wieltjes 

met de tachogenerator. Aan de hand van de resultaten, die hier

bij gevonden worden, moet men beslissen of er nog meer systemen 

proefondervindelijk vergeleken moeten worden of dat de resul

taten zo zijn dat men een oplossing moet vinden voor het meten 

van draadsnelheid tijdens het lassen, om zodoende de invloed van 

de stroomoverdracht in de contactbuis mee te nemen. Dit laatste 

zal waarschijnlijk weI moeten omdat het ontstaan van laspunten 

vermoedelijk de belangrijkste oorzaak is van de variatie in de 

uittredesnelheid van de lasdraad uit de lastoorts. 
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