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I. samenvatting.

Dit verslag geeft een globaal overzicht van het automati
seringsproject in het bedrijfsmechanisatie-lab van de T.U.
Eindhoven. Dit project wordt het FALe-project genoemd naar
de flexibele assemblage en las-cel.

Hoofdstuk 2 van dit verslag geeft een gehele omschrijving
van het project en geeft enkele voorbeelden van deelpro
jecten. Deze deelprojecten worden uitgevoerd door Elec
trotechniek- en Werktuigbouw-studenten.

Hierna wordt een omschri jving gegeven van het gedeel te
f lexibele assemblage. Hierbi j wordt de gehele transport
baan omschreven met de bijbehorende besturingsmogelijkhe
den.

Vervolgens wordt de lasrobot omschreven die deel uitmaakt
van de las-eel. Ook het werktuig en de besturing worden
besproken. I

Hoofdstuk 5 gaat over het leren programmeren. Dit wordt
besproken aan de hand van een handleiding die in bijlage 2
te vinden is.'

In hoofdstuk 6 wordt een omschrijving gegeven van een
draagblok. Dit draagblok zal worden gebruikt bij het sen
sor-gestuurd lassen.

Tenslotte worden in hoofdstuk 7 enkele conclusies getrok
ken.
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In chapter 4
welding-eel,
welding-tools

II. Summery.

Thi s report g 1ves ,a summery of the automot i zing pro ject
which 1S placed 1n the laboratorium of " Industrial
Mechanization" at the Technical University of Eindhoven.
This project is called the FALC-project ( flexible
assembly and welding-eel ).

Chapter 2 of this report gives a complete description of
the total project and some examples of sub-projects. These
sub-projects are being performed bij students.

Then a description is given of the flexible assembly. This
chapter is divided into a description of the transport
track and its control-units.

the welding-robot, that is a part of the
is described. We also take a look at the
and the robot's control-units.

\
Chapter 5 deals about how to learn to program the wel
ding-robot. Hereby we use the manual that is included in
appendix 2.

Chapter 6 tell s us something about a transporter-uni t.
This transporter-unit will be used for sensor-controlled
welding.

At last some conclusions are glven in chapter 7.
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- 1 - lnleiding.

Ik ben geplaatst in het bedri jfsmechanisatie-lab van de
afdeling werktuigbouwkunde. Mijn hoofdopdracht is het
bedrijfsklaar maken van de FALC-89 Cel. Hiervoor voer ik
verschillende kleinere opdrachten uit.

In het lab is het zogenaamde FALC-project een jaar geleden
gestart. Dit FALC-project heeft als uiteindelijke doel het
volledig automatisch produceren van te lassen producten.

Bij dit project help ik een T.V.-student met zijn interne
stage. Hi j moet namel i jk een handleiding maken voor het
gebruik van aIle lasapparatuur. Hiervoor moe ten diverse
lasproeven worden gedaan, om een goede instelling van de
apparatuur te kunnen advieseren.

Om beter te kunnen assisteren bij het las-onderzoek, heb
i k gevraagd t i jd te kr i jgen om het programmeren van de
lasrobot onder de knie te kiI"'ijgen. Hiertoe kreeg ik een
handleiding toegereikt met de vraag deze te gebruiken en
gelijktijdig te controleren op bruikbaarheid.

Ook is mij gevraagd een tekening te maken van een draag
blok, dat door een electronica-student gebruikt gaat wor
den voor sensor-gestuurd lassen. Deze tekening diende aI
leen als voorbeeld voor de electronica-afdeling om te
kunnen zien hoe het draagblok zou worden. De tekening
dient dus niet als bouwtekening en is zonder maatvoering.

Di t zi jn de werkzaamheden die mi j zi jn gevraagd ui t te
voeren. Ook heb i k k lei ne k I us jes opgeknapt zoa I s bi jv.
het maken van een steun voor bevestiging van de sensor aan
de lastoorts.
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- 2 - Met FAte-project van de T.U.

In het kader van de automatisering is in het lab van de
werktuigbouw afdeling " bedrijfsmeehanisatie " het FALC
project opgestart. Het FALC-projeet heeft als doel het
ontwikkelen van een Flexibele Assemblage en Las-Cel ( FALC
). In deze flexibele assemblage en las-eel van de T.U.
worden onderdelen van een vraehtwagen samengevoegd en ge
last.

De f lexibele assemblage-uni t bestaat ui teen transport
systeem met een drietal werkstations. Op het transport
systeem worden draagblokken getransporteerd, waarop de te
lassen onderdelen worden geassembleerd en gepositioneerd.
Het gehele transportsysteem kan worden besehouwd als een
deel uit een volledig geautomatiseerd produetieproees. Het
bestaat ui teen heen- en teruggaande hoofdbaan met een
aftakking naar de las-eel. Werkstations 1 en 2 worden ge
bruikt om werkstukken te verwisselen of te bewerken. Op
werkstation 3 wordt het laswerk uitgevoerd.

Men kan de transportbaan op twee manieren besturen, name
lijk reehtstreeks met een PLC of indirect met een PLC via
een PC. Opde PLC-kast vindt men een aantal knoppen,
waarop letters staan vermeld. Elke letter komt overeen met
een bewegingspatroon van de transportbaan. Met behulp van
de PC kan men ingeven welk draagblok waarheen moet. Hier
bij geeft men dezelfde herkenningspunten aan die bij de
PLC worden gebruikt.

De las-eel bestaat o.a. uit een ronde lastafel, welke als
werkstation 3 wordt gedefinieerd. Deze lastafel kan rote
ren om zijn middelpunt en kan kantelen om een as evenwij
dig aan het vloeroppervlak. Bij deze lastafel is een robot
geplaatst, die een lastoorts voor MIG-lassen aan zijn pols
bevestigd heeft. Deze robot kan gebruik maken van zes be
wegingsvrijheidsgraden. Door de toevoeging van de twee
vr i jhe i dsgraden van de I a s ta f e 1, kan de programmeur ge
bruik maken van aeht bewegingsmogel i jkheden. De lastafel
is aangesehaft om zoveel mogelijk .. onder de hand" te
kunnen lassen.

De bestur ing van de robot kan eveneens op twee manieren
gesehieden. Men kan de robot besturen met behulp van zlJn
besturingskast en men kan programma's oproepen en starten
via een PC. Het inbrengen van een programma kan ook op
beide hierboven genoemde manieren gebeuren.
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Het gehele FALC-project kan men onderverdelen in een aan
tal subprojecten. Deze subprojecten worden zowel door de
afdeling werktuigbouwkunde als door electrotechniek uit
gevoerd. Er zijn diverse projecten lopende :

door de vakgroep WPA ( Werktuigbouwkundige
Productietechnologie en -automatisering ) wordt er
onderzoek gedaan naar het gedrag van de dempers, die
gebruikt worden om de draagblokken tot stilstand te
brengen bij de werkstations of andere haltpunten.

door de vakgroep ER Meten en Regelen ) van de
faculteit Electrotechniek wordt er onderzoek gedaan
naar het sensorgestuurd lassen. Hierbij voIgt de sensor
een V-naad en de lastoorts, die de sensor voIgt, last
deze V-naad dicht.

door de vakgroep WPA wordt er onderzoek gedaan naar de
parameters die men moet instellen om een kwaliteitslas
te verkrijgen. ,
door de vakgroep ER wordt onderzocht of het mogelijk is
om het gehele FALC-project via een netwerk-structuur
van computers te besturen.,

de vakgroep WPA zorgt voor de JUlste draagblokken,
waarbij positionering een belangrijke rol speelt.

de vakgroep WPA zorgt voor een gri jper-wisselsysteem,
dat bij moet dragen tot een totale onbemande bediening
van het gehele FALC-project.

- 6 -



- 3 - Met flexibele transportsysteem.

Het totale transportsysteem wordt in dit hoofdstuk behan
deld. Men kan in dit hoofdstuk lezen hoe de transportbaan
werkt, waartoe de werkstations dienen en hoe de besturing
geregeld wordt.

3.1. Het transportsysteem.

Het transportsysteem is het VTS-100 transportsysteem van
de N.V. Philips. Het systeem bestaat uit een heen- en een
teruggaande hoofdbaan met hieraan een aftakking naar de
las-eel ( zie voor lay-out van transportbaan bijlage 1 ).

Di t systeem is opgebouwd ui teen frame met daarop een
rollenketting. De rollenketting transporteert een draag
blok door middel van wrijving. Dit heeft als voordeel dat
een draagblok gestopt kan worden zonder dat de ketting
gestopt hoeft te worden. De rollenkettingen worden aange
dreven door 750 W draaistroommotoren ( zie fig. 3.1 ).

fig. 3.1 fig. 3.2

Het tegenhouden van de blokken gebeurt met behulp van be
stuurbare of niet-bestuurbare eindstoppen. De niet-be
stuurbare eindstoppen ( zie fig. 3.2 ) zijn op de uitein
den van de baan geplaatst, om te voorkomen dat een
draagblok van het systeem af kan rollen. De bestuurbare
eindstoppen ( zie fig. 3.3 ) zorgen voor afremmen en
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stoppen bij overzetters of bij bufferplaatsen. De be
stuurbare eindstoppen worden geaetiveerd door deteetoren,
die de aanwezigheid van de draagblokken registreren. Op
bijlage 1 staan aIle bestuurbare en niet-bestuurbare
eindstoppen en deteetoren aangegeven.

Fig. 3.3 Fig. 3.4

Het verplaatsen van een draagblok van de heengaande baan
helft naar de teruggaande baanhelft en omgekeerd, gebeurt
met behulp van overzetters ( zie fig. 3.4 ). Dit zijn
1i [ten met daarop een transportband met een bewegings
riehting dwars op de bewegingsriehting van de rollenket
ting. Ook wordt een overzetter gebruikt bij het overbrug
gen van het hoogteversehil tussen de transportbaan en de
las-eel.

Het transport van de overzet ter naar werksta t ion 3 ( de
lastafel ) gebeurt door twee rolmotoren.

3.2 De werkstations.

Bij het transportsysteem zlJn drie werkstations ingebouwd
voor het omspannen en het verwerken van het (de) te maken
product (en) .
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Het eerste werkstation IS opgenomen In het afvoerende
traject. Het doel van dit werkstation is het product van
zijn draagblok los te halen. De positionering van het
eerste werkstation wordt gerealiseerd met behulp van twee
con i sche pennen die op een 1if t z i jn gemonteerd en met
deze lift het draagblok los te tillen van de rollenket
ting.

Het tweede werkstation wordt gebruikt bi j het inspannen
van de losse onderdelen. De positionering van dit draag
blok gebeurt door twee horizontale conische pennen die het
draagblok aan de zijkant inklemmen door middel van lucht
druk. Deze manier van positioneren is minder nauwkeurig
dan de positionering van werkstation een.

Werkstation drie is de lastafel. Deze kan, zoals eerder
vermeldt, roteren en kantelen. De positionering van het
draagblok geschiedt op dezelfde wijze als bij werkstation
een. De positionering op de lastafel moet erg nauwkeurig
reproduceerbaar zi jn, daar het product regelmatig in en
ui t wordt gespannen. Bi j het starten van het programma
voor het lassen moet men er namelijk van uit kunnen gaan,
dat het product al ti jd op dezelfde plaats is geposi tio
neerd.

3.3 De besturing.

Het transporttraject kan men door de PLC-besturing bedie
nen en door een PC. Voordat men een van beide besturings
vormen gebruikt, moet men de regelkast bij de transport
baan inschakelen. Hiertoe moet men de hoofdschakelaar op
I(ON) draaien. Hierna moet de sleutel naar "start" worden
gedraaid en de reset-knop worden ingedrukt.

De PLC-besturing :
Men moet de hoofdschakelaar op de PLC-kast naar I draaien.
Op de besturingskast vindt men diverse knoppen.

Een groene "start"-knop en een rode "stop"-knop. Indien
men op de start-knop drukt, gaat de rollenketting aan
het lopen, en de stopknop stopt de rollenketting.

De dr i e groene knoppen met Wl, w2 en W3 duiden de
werkstations aan. Indien bijvoorbeeld de Wl-knop
brandt, dan wordt het eerstvolgende draagblok dat de
detector passeert gepositioneerd. AIle volgende
draagblokken worden voor werkstation 1 gebufferd. In
dien men de Wl-knop wederom indrukt, wordt het draag
b 1ok weer vr i jgegeven en vervo 1gen all e b 1okken hun
baan.
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Bovenaan de PLC-kast vindt men een rij witte knoppen
met hierop lijn A tim L. Indien de lampjes van deze
knoppen branden, dan voeren de draagblokken de hiermee
corresponderende beweging uit. Zie hiervoor bijlage 1.

De PC-besturing :
Via een menu-keuze kan men direct kiezen voor de besturing
van het transporttraject. Als eerste moet men de computer
op de hoogte stellen van het aantal draagblokken en waar
deze zich bevinden. Hierna kan men ingeven welk traject
door welk draagblok moet worden afgelegd. Men geeft bij de
computer in welk(e) draagblok(ken) naar welk(e) station(s)
moet (en). De computer bepaa 1t daarna de meest log i sche
route(s) van het (de) blok(ken) op de transportbaan.
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- 4 - De lasrobot.

In dit hoofdstuk wordt de complete las-eel zonder de las
tafel besproken. Allereerst wordt iets verteld over de
robot. Vervolgens wordt de besturing van de robot doorge
licht en tenslotte wordt een gedeelte van het programmeren
besproken.

4.1 De robot.

De robot is van het knikarmtype. De zes rotatie-gewrichten
geven de robot zes zogenaamde vrijheidsgraden. AIle assen
zijn genummerd van A1 tim A6. Deze nummers zijn ook te
zien op onderstaande figuur 4.1 met de bijbehorende
draai-richtingen.

fig. 4.1. De robot met zijn bewegingsrichtingen.

Het voetstuk van de robot is dat gedeelte, waarmee de ro
bot bevestigd wordt. Zo kan de robot aan de werkvloer be
vestigd worden, maar ook aan het plafond, aan de wand of
bi jvoorbee ld op een rupsband. Bi j het 1aa tste kr i jgt de
robot er een of meer vrijheidsgraden bij, afhankelijk van
de ontstane mogelijkheden van beweging.
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8evestiging van de robot op een verplaatsbaar plateau
vergroot de werkruimte van de robot aanzienlijk. De
werk-ruimte wordt gedefinieerd als die ruimte, waarin de
robot met zijn werktuigpunt kan komen. Deze ruimte is in
eerste instantie bepaald door de afmetingen van de robot
en de plaats waar hij is gemonteerd. Door het bevestigen
van verschillende hulpmiddelen of werktuigen kan deze
werkruimte worden veranderd. Het verplaatsbare plateau kan
eventueel ook door de besturingskast van de robot worden
gecoordineerd.

De assen een, twee en drie worden ook weI de arm van de
robot genoemd en de assen vier, vijf en zes de pols. Ka
rakteristiek voor deze robot is, dat de assen vier, vijf
en zes door een punt gaan. Dit worden dan ook weI de ro
tatie-assen genoemd waarbij het bepaalde punt het rota
tiepunt heet. Daar de assen een, twee en drie de positie
van het rotatie-punt bepaIen, worden deze assen ook weI de
translatie-assen genoemd.

AIle assen hebben zowel een eigen motor als een eigen rem.
De motoren zorgen voor beweging en vertraging van de as
sen, waardoor de remmen niet gebruikt hoeven te worden om
te stoppen. De remmen worden pas gebruikt bi j een nood
stop, bi j het in posi tie houden van de assen indien er
geen programma loopt of als er weI een programma loopt
maar een of meerdere assen tijdelijk niet worden bewogen.
Daar het openen en sluiten van de remmen tijd kost, worden
ze pas na een bepaaide tijd gesioten. Deze tijd wordt door
machinedata bepaald.

Door de toevoeging van de manipulator ( werkstation 3 )
verkrijgt de robot twee extra vrijheidsgraden. Deze worden
aangeduid als zevende en achtste as maar worden ook aan
geduid als resp. 81 en 82.

4.2 De werktuigen.

Aan het ui teinde van de zesde as kan men verschi llende
werktuigen bevestigen aan een flens. Ais men een werktuig
aan deze flens bevestigd heeft, moet men dit als een
werktuigpuntcorrectie ingeven bi j de besturingskast.
Hierdoor "weet" deze besturingskast , dat er een voorwerp
aan zijn pols bevestigd is.

Het uiteinde van het werktuig wordt het werktuigpunt (wtp)
genoemd. Een schematische voorstelling van een werktuig
wordt getoond in fig. 4.2.

- 12 -



nAANZICHT A
A~rl

iJ
T

....

Fig. 4.2. Voorstelling van een werktuig.

Men geeft een werktuigcorrectie door aan het programma
door drie factoren in te geven, namelijk :

T, is de afstand van de pols tot het middelpunt van de
toorts.

L, is de lengte van de toorts van zi jn draaipunt tot
het wtp.

D, is de hoekverdraaiing van de toorts ten opzichte van
de nulpositie van de pols.

Door deze factoren in te voeren In het programma, is het
moge Ii jk om t i jdens het u itvoeren van het programma te
wisselen van werktuig, mits men de werktuigcorrectie
doorgeef t. Het programma hoef t dan geen verdere aanpas
singen, omdat het programma uitgaat van het wtp.

4.3 De besturing.

Net als bij de besturing van het transportsysteem kan men
de robot met een besturingskast of met een PC aansturen.
Hieronder worden beide mogelijkheden uitgewerkt.

De besturingskast :
De besturing van de robot geschiedt door de bijbehorende
besturingskast. Hierin bevinden zich zowel de computer die
de robot-systeem bestuurd, als de electronica welke het
vermogen en regeling levert voor de motoren.
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Op de deur van de kast bevindt zich het vermogensdeel, het
bedieningspaneel, de afstandbediening en de service-een
heid. Het stopcontact op de deur is uitsluitend bedoeld
voor meetapparatuur, een diskdriver en dergelijke.

Binnen in de kast zorgt het bovenste gedeelte van de
electronica voor de robotbesturing en het onderste ge
deelte voor de vermogensregeling.

Op de achterkant is de koeling van het gehele systeem ge
plaatst. Onderaan vindt men de stekkeraansluitingen voor
de voedingskabels, de verbinding met de robot en de even
tuele externe koppelingen.

Via het bedieningspaneel kan men met behulp van gedefi
nieerde toetsen menu's oproepen. via het door lopen van
deze menu's kan men verschillende bewegingen van de robot
vastleggen, snelheden instellen, het lasvermogen instel
len, de draadtoevoer regelen, enz. Zie voor een gedetail
leerde uitleg van het programmeren hoofdstuk 5. Ook kan
men met het bedieningspanee1 deze programma's laten uit
voeren door de robot.

De PC-besturing :
Eenzelfde programma als hierboven kan men via een aan de
besturingskast gekoppelde PC invoeren. Deze computer
stuurt dan het programma door naar de robotbesturing die
dit programma op slaat. Als de PC nu tijdens het besturen
van de transportbaan een draagblok naar werkstation drie
stuurt, dan kan de computer tevens het bij dat draagblok
behorende lasprogramma starten. De totale besturing van
het gehele FAtC-project kan dus worden uitgevoerd door een
PC. Men kan de componenten echter ook el k afzonder 1i jk
bedienen.
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- 5 - Het programmeren m.b.v. de handleiding.

Voor mlJn werkzaamheden met de robot, leek het mij zinvol
dat ik de robot ook zou kunnen programmeren. Hiervoor
mocht ik gebruik maken van een handleiding die a1 eerder
door de afstuderend student "van Raay" is gemaakt. Tevens
werd mij gevraagd de handleiding te controleren in verband
met vo11edigheid en bruikbaarheid, zodat deze hand1eiding
in de toekomst door meer mensen gebruikt zou kunnen worden
om ze te leren programmeren.

Vervo1gens heb ik eerst de handleiding in zijn geheel
doorgelezen, om enigzins bekend te raken met de te ge
bru i ken commando's en man i er van programmeren. Dit pro
grammeren gebeurt namelijk met behulp van menu's. A1s
men een commando-toets heeft ingedrukt, dan kan men een
keuze maken uit verschillende mogelijkheden die op het
scherm worden aangeboden. Delgewenste keuze moet men op de
juiste plaats door een toets in te drukken, waardoor de
mogelijkheden verschuiven. A1s de juiste keuze op de
juiste plaats staat, dan drukt men een andere toets om dit
te bevest igen'.

Hierna ben ik de geschreven handleiding toe gaan passen op
de besturingskast van de robot. Oorspronkelijk kon ik
hiervoor op de nederlands-talige besturingskast terecht,
maar door het drukke gebruikschema van de robot moest ik
overstappen naar de identieke duits-talige besturingskast.
Hierbij ondervond ik al sne1 een gebrek aan de hand1ei
ding. Deze was namelijk op de nederlands-ta1ige bestu
ringskast gericht en er was geen pagina waarop de neder
lands-talige commando's vertaald waren naar duits-talige
commando's.

Tijdens het testen van de handleiding heb ik enkele pro
gramma's geschreven om de juistheid van de handleiding te
testen en om na te gaan hoe de robot hierop reageerde. am
de geheugenruimte van de robot vrij te houden voor andere
programma's, heb ik mijn programma steeds herschreven. Na
aIle testen heb ik mijn programma ook weer verwijdert om
hierdoor geheugen vrij te houden.

De handleiding voldeed mijns inziens aan de eis om ermee
te kunnen leren programmeren. Er werd echter zeer weinig
opgemerkt over het gebruik van de lastafel. am de lastafel
~e kunnen gebru i ken moet men het commando "BAS IN BSA"
lngeven.
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Door dit commando wordt het assenstelsel verlegd naar een
decimeter midden onder het oppervlak van de lastafel. Ais
men hierna de tafel via het programma laat roteren of
kante Ien, dan beweegt de toorts mee door het roteren of
kantelen van het assenstelsel. Het wtp wil namelijk zijn
punt in het assenstelsel aanhouden. Men kan dit tijdens
het programmeren voorkomen door de vo Igende hande 1i ngen.
Ais men een punt heeft geprogrammeerd en vervolgens de
tafel wil kantelen zonder dat de robot hierbij beweegt,
dan moet men eerst onder de toets "leercoordinaten" het
ROB-coordinatensysteem kiezen.

Men kan dan met de handbedieningstoetsen de tafel kantelen
zonder dat de robot beweegt. Dit eindpunt geeft men in bij
het programma. Bij het automatisch uitvoeren van het pro
gramma lijkt het dan, of aIleen de tafel beweegt en de
robot niet, maar in feite bewegen ze beide. De tafel kan
telt en de robot corrigeert zijn positie in het bewegende
assenstelsel. Zo moet elke afzonderlijke beweging van de
lastafel geprogrammeerd worden. Een dergel i jke beschri j
ving had men best in de handleiding kunnen opnemen. Op
enkele taalfouten en een verkeerde afbeelding bij het
onderwerp "Assenstelsels" had ik verder niets op de hand
leiding aan te merken ..'
Het reageren van de robot ging soms nog weI eens anders
dan ik had verwacht. Er ontstond namel i jk een aanstu
ringsprobleem als de assen 4 en 6 bij een beweging in el
kaars verlengde kwamen. De robot moest dan een zeer grote
versne 11 i ng gebru i ken om de beweg i ng te kunnen vo 1gen.
Vaak werd deze versnelling zo groot, dat een software-ma
tige foutmelding werd doorgegeven en de robotbesturing
ophield met aansturen. Dit probleem trad vaak op bij
niet-lineaire beweging zoals bijvoorbeeld cirkelbogen. Ook
is het eens voorgekomen dat as 6 door een hardware-aanslag
heen ging tijdens een beweging. Om dit te kunnen corrige
ren moest ik gebruik maken van de service-eenheid.
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- 6 - Het draagblok.

Een groep van de vakgroep " Meten en Regelen ", behorende
tot de faculteit Electrotechniek, is in het lab van
Bedrijfs-Mechanisatie bezig met het onderzoek naar
sensor-gestuurd lassen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in
het kader van het FALC-project.

Het sensor-gestuurd lassen hield voorheen in dat de sensor
exact boven een v-naad van 40 graden werd ingesteld. Be
vestigd aan een loopkat werd de lastoorts met sensor door
een servo over twee horizontale glijlagers werd getrokken.
De V-naad werd gevormd door twee metalen platen die elk
met een schuine kant van 20 graden tegen elkaar aan werden
gelegd. De sensor bepaalde tijdens de beweging het door de
las op te vullen volume en stuurde deze gegevens door naar
een PC, die hieruit correcties kon uitvoeren naar de las
parameters. Een nadeel aan dit systeem was de vaste in
ste 11 i ng van de sensor. De hoogte van de sensor ten op
zicht van de platen kon ti jdens de beweging niet worden
veranderd en a I s de p Ia ten scheef I agen , dan 1i epen de
toorts en de sensor uit het midden van de lasnaad.

Nu is het echter de bedoeling dat de robot ingeschakeld
wordt bij het sensor-gestuurd lassen. De sensor wordt weer
vlak voor de lastoorts gehangen en weer gekoppeld aan de
PC. De PC wordt nu echter ook aan de besturingskast van de
robot gekoppeld. De sensor bepaalt nu niet aIleen het op
te vullen volume, maar geeft ook gegevens door aan de PC
over de lasnaad. De PC "weet" hoe de V-naad loopt en kan
hierdoor de baan van de lastoorts corrigeren. Ook de
hoogte kan bij dit systeem constant worden gehouden.

Omdat de lastafel zowel voor de werktuigbouw- als de
electrotechniek-praktikanten makkelijk bruikbaar moet
zijn, wordt er gebruik gemaakt van draagblokken. Met deze
draagblokken kan men zeer eenvoudig wisselend gebruik ma
ken van de lastafel. Hierdoor hoeft de aarde-kabel niet
steeds gewisseld te worden tussen verschillende lastafels.
Dit draagblok voor het sensor-gestuurd lassen kan met het
transportsysteem eenvoudig op de lastafel worden gezet of
er van af worden gehaald. De basis voor het draagblok
wordt gevormd door een aluminium plaat van 660 x 660 mm
met hierboven een kunststof plaat. Deze kunststof plaat
dient als isolatie tussen de transportbaan en het te las
sen product. Op deze platen zullen 2 I -prof ielen worden
bevestigd, die evenwijdig aan elkaar liggen op een onder
linge afstand van 40 mm. Elke lasplaat kan op een profiel
worden vastgeklemd met drie kikkerklemmen. De V-naad die
door de twee lasplaten wordt gevormd boven de tussenlig
gende opening, kan worden ingesteld met behulp van in
stelbare aanslagen.

- 17 -



- 7 - Conclusies.

Mijn hoofdopdracht is bijdragen leveren aan het bedrijfs
klaar maken van de FALC-89 Cel. Het draagblok dat ik ge
tekend heb, is nog niet gebouwd omdat de levering van het
benodigde I-profiel lang op zich laat wachten.

Het onderzoek naar de instelling van de lasparameters voor
een vlakke las zijn afgerond. Conclusies hierover worden
in di t vers lag echter ni et besproken. Nu moet er eerst
worden gezorgd dat de lasinstelling voor het product van
het FALC-project wordt gevonden.

De handleiding die ik heb getest bij het leren programme
ren is op enkele punten aanvulbaar. Er kan iets meer aan
dacht besteed worden aan het gebruik van de lastafel zoals
beschreven in hoofdstuk 5. Ook moet men gebruikers attent
maken op het fei t dat de robot bi j bepaalde bewegingen
problemen heeft met het vastlopen van zi jn assen. Door
zorgvuldig programmeren kan men deze versnellingen probe
ren te voorkomen.
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