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Voorwoora

In de perlode van mel 1987 tot Juni 1988 heb ik aan mijn
afstudeeropdracht gewerkt. Het onderwerp had betrekklng OP het
automat1sch MIG/MAG-lassen. Zowel aspekten uit de Elektrotechniek
als uit de Werktu19bouwkUnde spelen hlerblJ een roi. MIJ lS In ae
lOOP van het atstuderen duidellJk geworden dat een samenwerkings
verband tussen de belde afdelingen onontbeerlijk is voor veraere
aansprekende resultaten.

Ik wil iedereen bedanken dle mlJ tijdens het afstuaeren
behulpzaam 1S geweest. De volgende personen bedank ik in het
bi] zonder:

mijn afstudeerbegeleiders 1r. N.G.M. Kouwenberg en
W. J. Bogers; .
de verantwoordelijke hoogleraar prot. ir. F.J. Kylstra:
Ab Kneppers voor de prettige samenwerking tijdens de
lasexperimenten:
Corne Bressers voor het bouwen van een meetinstrument
en voor het behulpzaam zijn bij allerlei andere praktische
zaken.

Paul Fermont
mei 1988



Fermont. P. J. ; Het verzame 1en ~ 1asparameters veor de 1 _
robetiserlnq van.het ~IG/MAG-proces. AfstudeerverSlag-.-Va:~roep
ER. Technlsche UnJversIteit Eindhoven. )uni 1988.

Aan ae nana van een Ilteratuuronderzoek is nagegaan In noeverre
een expert systeem voer ae besturlng van het automatlsche
MlG/MAG-iasproces te gebruiken 15. De verwerkingstlJd van een
expert systeem 15 In het algemeen nlet aan te geven. Voor het
ol)stelle~ van de iasparameters ~lJdens het lasproces (real-time
karakterl 15 dlt een zwaarwegena naaeel. Een besturlngSSYSteem in
ae vorm van een conventloneel programma Iljkt dan ook een betere
OplOSSlng.
De adaptleve Ingangen van het RCM2 robotbesturlngSSysteem zijn
aan een nader onderzoek onderworpen. De frekwentie waarmee deze
ingangen worden Demonstera lS Ult experimenten bepaald.
Een geometr1e databank. bestemd voor het MIG/MAG-lasproces. is
een tabel met optlmale Instellingen voor de lasparameters bij
verschillende .geometrle vormen en afmetingen. Er is met
behulp van experimenten nagegaan in hoeverre het haalbaar is
om een dergelijke databank OP te zetten. Allereerst zijn er
voor een bepaald naadtype en afmetingen gegevens omtrent optimale
instellingen verz~eld. Vervolgens is de reproduceerbaarheid
aangetoond. De laatste stap 1S het nagaan in hoeverre en op welke
manler deze oPtimale instellingen te handhaven zijn wanneer
andere typen lasbronnen worden toegepast; dit dient in een
vervolgonderzoek te gebeuren. Om deze laatste stap te vergemak
kelijken IS een meet instrument ontwlkkeld waarmee etfektieve
spanning- en stroomwaarden te meten zijn.

Fermont.P:J. :The collection of weld parameters for the purpose
of automlzlng the MIG/MAG-process. Graduation report. Measure
~ent and Control Section EH. Eindhoven University of Technology
June 1988. . •

The feasIblllty of an expert system as a controller for automatic
MIG/MAG-weldlng has been researched by way of a literature study.
In general it's not possIble to guarantee the responsetime of an
expert system beforehand. This is a major disadvantage if
the adaptation of weld parameters is during the process.
A better solution seems to be offered by a controller which 'is
based on a conventIonal program.
The a~aptlve Inputs or the RCM2 robotcontroller have been
researched. The frequency with which the inputs are s~pled is
experimentally verIfied.
A geometry database for the MIG/MAG-weld process is a tabel
WhICh contains optImal values of the weld parameters depending
on geometry. shape and sizes. The feasibility of such a database
has been examIned by experiments. At first data concerning
optimal parametervalues have been gathered. Next the reproduce
bility 15 shown. The last step is the investigation of the
validity of these optimal values if other types of weld
powersources are applied: thIS should be investigated in
a continuing research. To faCIlitate this last step measuring
eqUIPment has been developed by which RMS voltage- and current
values can be measured.
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Inlelding

Het FALC-proJekt IS een samenwerklngsverband tussen PHILIPS. DAF
en de TECHNISCHE UNIVERSITEIT EIN[lHOVEN. Het doel van net proJekt
IS net reallseren van een flexibele geautomatiseerde
produktleeel. De produktle van deze eel bestaat ult het lassen
van werkstuKKen en het aan- en afvoeren ervan.

In het Kader van dlt proJekt. dat door SPIN wordt geSUDsldleerd.
IS er onderzoek Op het geblea van het geautomatlseerd MIG/MAG
lassen verrieht. Het onderzoek bestond uit de volgende drle
hoofdpunten:

1 literatuuronderzoek naar een besturingssysteem
voor h~t geautomatlseerde MIG/MAG-lasproees;

2 metingen aan de adaptleve ingangen van een
robotbesturingssysteem;

3 experimenten om de haalbaarheid van een geOmetrle
databank aan te tonen.

ad 1
Een handlasser stelt de lasparameters aan de hand van rleht
waarden en ervarlng in. Tijdens het lassen vinden eorreeties
afhankeliJk van geluid. gevoel in de hand en visuele gegevens
plaats. Het instellen van de parameters is dus een
ervaringskwestle. Voor de keuze van een besturlngsSysteem voor
geautomatiseerd MIG/MAG-lassen lijkt een expert systeem dan ook
de aangewezen mogeliJkheid. Door mindel van een llteratuuronder
zoek zijn de voor- en nadelen van de toepassing van een expert
systeem onderzoeht.

ad 2
De toortsvoerlng bij automatiseh lassen wordt in het algemeen
door een robot verricht. Somrnlge robotbesturingen bleden de
mogelijkheld tot het ultvoeren van baaneorreeties tijdens het
doorlopen van de voorgeprogramrneerde baan (adaptieve sturing).
Aan het RCM2 besturlngsSysteem ziJn metingen verrieht om gegevens
over de adaptleve Ingangen te aehterhalen.

ad 3
Voor het optimaal instellen van de lasparameters zijn geen exaete
waarden bekend. Er is namelijk een grote verseheidenheid in
stroombronnen die bovendien ieder een elgen manier van instellen
hebben. Van belang is daarom in hoeverre en OP welke manier de
optimale instellingen tussen de versehlllende stroombronnen over
draagbaar zijn. Er zijn experimenten verricht om de haalbaarheid
van een geometrie databank te aehterhalen. Dlt is een
opslagplaats voor optimale instellingen behorende bij
versehillende geometrie vormen en atmetingen. Wanneer een
geometriesensor wordt gebruikt om optredende veranderingen
tijdens het lasproees te signaleren. kan de geometrle databank
ook voor het biJstellen tiJdens het lassen worden gebruikt.
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De inhoud van de atzonderlijke hoofdstukken wordt hieronder
toegelicht.

In hoofdstuk 1 wordt het MIG/MAG-lasproces beschreven. De naaruk
11gt op het verloop van de stroom en spanning tijdens het lassen.
Beiden staan In nauw verband met de vorm van materlaal
overdracht. De VIer mogelijke procestypen worden gekenmerkt door
ieder een elgen manler van materiaaloverdracht.

Hoofdstuk 2 bevat informatie over een automatische lascel. De
besturing van de eel wordt besproken: met name in hoeverre een
expert systeem ~invol is. Tevens is er een weergave van metingen
aan de RCM2 robotbesturing te vinden. Het doel van de metingen
was om de reactietijden op adaptieve signalen te achterhalen.

Hoofdstuk 3 is een weergave van onderzoek naar de haalbaarheld
van een geometrie databank. Het onderzoek bestond uit
experimenten om oPtimale instellingen te achterhalen. Ook is
onderzoek verrIcht naar de reproduceerbaarheid van optimale
lassen.

In hoofdstuk 4 worden twee onderzoekmethoden ter bepaling van de
laskwaliteit behandeld. Van enkele werkstukken. verkregen met de
experImenten uit hoofdstuk 3. zijn rontgenopnamen gemaakt. Ook IS

een werkstuk doorgezaagd om van de materiaal structuuur
micro-opnames te maken.
Tenslotte ziJn de ingestelde parameterwaarden vergeleken met
waarden die op een diskette van het WELDING INSTITUTE staan.
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1 Het MIg/Mag lasproces

I
.J

- .

apparatuur.

li~'-'--+-'---',
I
I
L.

Het Mig/Mag booglassen IS een lasproces waarbij een voortdurende
aanvoer van toevoegmaterlaal in draadvorm is. Deze draad heeft
de funktle van smeltende elektrode. Daartoe zijn het te lassen
werkstuk en de toevoegdraad aan de polen van een stroombron
verbonden. Om zowel het smeltbad als de smeltende draad tegen ox
idatie te beschermen. wordt er gebruik gemaakt van een bescherm
gas. Dit kan een Inert gas (helium ot argon), aktier gas (C02) or
een mengsel (bUv. argon In comblnatie met C02) ZlJn. In onder
staande afbeeldlng is het een en ander weergegeven.

vlrbru iksmaf'erialen.,'-',
I

9M .\

I
. .-t. !
L._·.~

fig. 1.1 overzlcht van het MIg/Mag lasproces

Er ZlJn vier pr0cestypen te onderschelden met ieder een elgen
manler van materiaaloverdracht. Hieronder voIgt een opsommlng van
de verschillende procestypen:

'" kortsluitboog;
'" openboog (sproeiboog)
'" halfopenboog;
'" pulsboog.

Bij het kortsluitboog lassen vindt de materiaaloverdracht
tijdens een kortsluitlng plaats; de elektrische boog is gedoofd.
De druppel die in het smeltbad komt is groot van afmeting ten
opzichte van de draaddlameter.
Het openboog proces heeft als kenmerk dat de boog niet dooft
tijdens de materlaaloverdracht. Het uiteinde van de toevoerdraad
sproeit fiJne druppels in het smeltbad.
Een combinatie van beide typen materiaaloverdracht vindt plaats
tIjdens het halfopenboog lassen. DIt kan als overgangsgebied
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tussen kortsluit en openboog gebiea gezien worden.
Bij het pulsboog lassen IS de boog contlnu ontstoken. Een
baslsstroom zorgt voor het Instand houden van de baog. De
materiaaloverdracht wordt gereallseerd door hierop pulsen te
superponeren. waardoor een of meerdere aruppels zich van de
draad atsplltsen. In de rest van dlt hoofdstuk worden kortslult.
opennoog en pulsboog lassen In drie afzonderlijke paragrafen
beschreven.

1.1 Kortsluitboog lassen

Het kenmerk van kortsluit lassen is het doven van de boog tijdens
de materlaaloverdracht. Het spanningsverschil tussen contactbuls
en werkstuk daalt dan onmiddellijk tot een kortsluitwaarde (1 a
3V). De stroom stijgt tot een kortsluitwaarde (200 tot 500A)
waarbij de druppelafsplitsing plaats vindt. De stljgsnelheid
wordt bepaald door de gebruikte stroombron (appendix B). Na de
druppelafsplitsing ontsteekt de boog wederom en spanning en
stroom bereiken na verloop van tijd hun quasi-stationalre
waarden. Enige tijd later vindt dan weer een kortsluiting plaats
en zo loopt het proces door. Hieronder is het spanning- en
stroomverloop tijdens een kortsluiting geschetst.

I

~

fig, 1.2 Spannlng- en stroomverloop tijdens een kortsluiting
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Dit type lasproces heett
stromen en frekwenties
Hieronder is een typisch
te zien.

een stochast1sch-karakter: kortsluit
hebben sterke wisselende waarden.

verloop van gemeten stroom en spanning

I~

nil r 111 , III , n III"
1111 H I III I II 1111 ,

-o

~h-;I-'lt1-fi-{y,
G NJ UXJ 6IXJ 8/JO IftS llQ)

lelt t

fig. 1.3 spanning en stroom t1jdens het lassen

Het toepassingsgebied van kortsluit lassen bestaat uit:

* lassen in alle pos1ties van dunne platen;
~ grondlaag in dikke platen;
* het overbruggen van vooropeningen.

1.2 Openboog lassen

Bij het openboog lassen vindt er geen doving van de boog plaats
tijdens de materiaaloverdracht. Het uiteinde van de toevoerdraad
'sproeit' fijne druppels 1n het smeltbad. In het spanning- en
stroomverloop is de druppelafsplitsing dan ook niet zichtbaar;
beiden hebben een konstante waarde. De dynamische eigenschappen
van de stroombron zijn dus niet van belang bIj dit proces type.
Hieronder is het spanning- en stroomverloop weergegeven Qat
tijdens het lassen geregistreerd is.

..... 5:1 I §g I I~;::;
0

,::::.

~I I I , I J
§g>
J}~

~t!f r",""'t'; 1Iibii 1
,. b¥i

'I
.:,.Clt:

~~ I I I I I~l£- 41:...
00 OJ UXJ 6IXJ 8/JO IftS 1IXXJ

Ie" t ,-
fig. 1.4 spanning en SLroom t 1J dens het lassen
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Het toepasslngsgebied bestaat Ult: het lassen van werkstukken In
horizontale posltie (onderhandsl waarbiJ grote inbranding gewenst
is.

1.3 Pulsboog lassen

Het pulsboog lasen is gekenmerkt door een pulsvormig verloop van
de stroom. Tijdens een puIs dient· de druppelafsplitslng plaats te
vinden. In tegenstelling tot kortsluit lassen is de elektrische
boog voortdurend ontstoken. Een basisstroom 120 - 50A) zorgt voor
het instand houden van de boog. Voordelen van dit proces zijn:

* zowel weinig spatvorming als rookemlssie;
* uitgebreid toepassingsgebied.

Het eerste voordeel resulteert in een hoger neersmeltrendement en
een beter lasulterlijk. Het uitgebreide toepassingsgebled bestaat
uit:

* lassen van aluminium en roestvrijstaal;
* lassen in positie;
* lassen van dunne plaat.

Het spanning- en stroomverloop wordt beschreven door de volgende
parameters:

Ib (basisstroom)
Vb Ibasisspanning)
t
b

(basist ij d)

(piekstroom) ;
(piekspanning)
(pu I sduur) .

De spannIng-stroom karakteristlek van de lasbron koppelt de
basisspanning en stroom en de Plekspannlng en stroom. Er blijven
dan nog vier onafhankelijke parameters over. In onderstaande
figuur ziJn deze parameters met het ideale spannIng
respectievelijk stroomverloop weergegeven.

QI-.:Jt

hien _

.E ""c E
c 0
o 0
a. ~

"" ""

t t

.
a.-

Ip.Vp : piekstroom resp
pieksponning

t p t b
lb. Vb : bosisstroom resp.

bosissponning

Ip : plfk"Jd

tb : bosistiJd

f :
,

Ip • tb

--
~.c-

-- tijd

fig. 1.5 Ideale spanning- en stroomverloop bij pulsboog lassen
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In de meeste gevailen worden ae parameters Zodanlg ingest€la. dat
het PUlsoppervlak overeenkomt met de afsplltslng van slechts een
druppel. Om eerder genoemd voordeel (welnig spatvormlng en
rookemlssiel te realiseren. dlent de afgesplitste druppel
dezelfde diameter als de toevoerdraad te hebben. Er IS In dat
geval sprake van een druppel van het drop-spray type. De lasbron
is in de ideale pulsmode ingesteld wanneer geldt:

• per puis wordt een druppel afgesplitst;
* druppeldiameterls geliJK aan draaddiameter.

Het spannlng- en stroomverloop heeft een regelmatiger verloop dan
bij het kortslui~ lassen. De frekwentie van de kortslultingen en
de grootte van de piekstromen ZlJn nagenoeg konstant. In
onderstaande afbeelding is het verloop van stroom en spannIng te
zien.

_v

0 I
.~

I I
.1

0

1 3
IAI

20

t ~

20ms -time

.ft,........--r---
_. -

I , t

'II

,
, , I!l 'l

01\ \.\ l!\ \ \JiJ \.\ , \, \.\ \. \l\
" \I

Vo 2

IV) 2

t 2

20ms -time

fig. 1.6 spanning en stroom gereglstreerd tijdens lassen

Het meest gebruikte instelprocedee voor de onafhankelijke
pulsparameters voigt hieronder. De basisstroom wordt Zodanlg
ingesteld. dat de boog instand wordt gehouden (tussen 20 en
50A). Vervolgens worden de piekstroom en de pulsduur zodanig
gekozen dat aan de eisen van de ideale pulsmode wordt voldaan.
Tijdens het lasproces worden de waarden van laatstgenoemde
parameters niet meer veranderd. De draaddiameter. draadsoort en
gassoort bepalen de mogelijke combinaties van de piekstroom en de
pulsduur. Door het varieren van de basistijd is het mogelijk om
de hoeveelheid toegevoerd materiaal te regelen; immers de
frekwentie van de pulsen is afhankelijk van de basistijd. De
draadsnelheid dient bij variatie van de basistijd eveneens
gevarieerd te worden. Als algemene eis moet namelijk gelden:

* afsmeltsnelheid is gelijk aan de draadsnelheid.
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De draadsnelheld en trekwent1e van de pulsen ZlJn Dl] een
lasoronnen door e~n Knop 1n te stellen. Deze typen
synerglsche-bronnen genoema.

12
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2 Automatische Mlg/Mag-laScel

Om automatlsch (zonder menselljke hulpl werkstukken te lassen.
zijn een aantal handellngen nodlg. Als eerste moet een werkstuk
worden getransporteerd naar de te lassen plaats. Hier aangekomen
dient het gepositioneerd en opgespannen te worden. Het werkstuk
kan vervoigens gelast worden. Het ontstane lasprodukt moet als
laatste handeling worden afgevoerd met een transportsysteem.
Om de diverse handelingen te verrichten ZlJn de volgende
componenten in een lascel te onderschelden:

"" transportsysteem voor toevoer van werkstukken en
afvoer van lasprodukten:

"" positionerings- en opspansysteem voor de werkstukken;
"" lasbron +'toebehoren:
"" robot of manipulator voor toortsvoering;
"" sensor(en)

In onderstaande afbeelding is een weergave van een
zien.

lascei te

fig. 2.1 de opbouw van een automatische lascel

Het besturingssysteem van de eel bestaat uit een centrale
besturingseenheid (coordinator). die de besturingen van de
diverse onderdelen op elkaar afstemt. Bovendien verzorgt de
centrale besturingseenheid de communicatle met de buitenwereld.
Dit kan een andere computer zijn (bijvoorbeeld een CAD systeem)
of een menselijke gebruiker.
In de figuur op de volgende pagina is een schematische weergave
van de besturing te zien.

13



eel besturinq
Coordinator

Ibes tJ Ibes ti Ibes t. Ibe st.l Ibestl Ibps tJ
1 . I

ro bot !.tas-/ sen- manipu- trans- voor/na-
app. sor lator port bewerking

fig. 2.2 opbouw van het besturlngssysteem van een lascel

De sensoren hebben de funktie am oPtredende veranderingen te
signaleren. In de diverse besturingssystemen kan hierop
gereageerd worden. In het ulterste geval kan heel de eel worden
stil gezet door de centrale besturing ibijvoorbeeld in het geval
dat aIle werkstukken gelast zijn).
Bij het lassen ziJn ondermeer sensoren te gebruiken voor: naad
zoeken. naadvolgen en eInde naaddetectie. Een voorbeeld van een
lassensor is een geometrie sensor. Dit type sensor wordt voor
de lastoorts bevestigd en geeft informatie over de geometrie
door. De bewerkIng berust op het met behulp van licht aftasten
van de naad. Voor een uitvoerige beschrijving van de dIverse
componenten zie lit. 5.

In de volgende twee paragrafen worden respectievellJk het
rODotbesturlngsSysteem en een besturlngSsysteem voor
lasproces benandeld.

2.1 Het RCM2 robotbesturingssysteem

RCM2
het

De communicatie van de centrale besturingseenheid naar de
robotbesturing vindt In het algemeen plaats via de adaptieve
ingangen van de robot. Het RCM2 besturingssysteem is aan een
nader onderzoek onderworpen. om snelheid en nauwkeurigheid OP
het effect van adaptieve slgnalen te achterhalen.

Het RCM2 systeem heeft binaire. digitale. analoge en RS232
ingangen. Met behulp van de programmeertaal SRCL (Structured
Robot Control Language) kan de robot. eventueel off-line.
geprogrammeerd worden. SRCL-programma's bieden de mogelijkheid
tot adaptieve sturing. De instructleset heeft ondermeer de
volgende mogelijkheden:

14



• aata overdracht tussen sensor en besturing;
* Iogische/rekenxundlge verwerKlng van sensordata:

Ingreep in de beweglng of In het gebruIXersprogramma
tbIjvoorbeeld sprongen In he~ programma of baancorrec~lesl

Adaptleve baanS~Urlnq kan met behulp van maxlmaal ~wee

baancorrectleVektoren gereallseerd worden. Deze baanvektoren
stellen snelheidsvektoren voor dIe In een viak Ioodrecht op de
geprogrammeerde baan Ilggen. AfhankeliJk van signalen OP
gedeflnieerde ingan~en wordt een baancorrectie uitgevoerd.
Hieronder voIgt een toelichtend voorbeeld.

VOORBEELD

Stel dat de volgende baancorrectievextor is gedefinieerd:

BKb NI +0.0000 BI +1.0000 Ii 12

In deze defenitie geldt:

* BKB staat voor binaire baancorrectievektor
* het getal achter NI IS de component In de normaalrlchtlng:
* het getal achter B1 is de component in de binormaairichting;
* Ii staat voor binaire ingang 1;
* 12 staat voor binalre ingang 2.

De normaal- en binormaalrichtlng staan Ioodrecht op de
gepro~rammeerde baanrichtIng. Samen spannen beide vektoren het
zogenaamde correctlevlak op. Afhankelijk van de binalre Ingangen
ziJn er de volgende mogelijkheden:

I 1
o
1
o
1

12
o
o
1
1

reactie
geen correctie
correctie In posltieve rlchting
correctie in negatieve richting
sensorfout - stop

In flguur 2.3 is het baancorrectie princIPe weergegeven.

Als een binalre lngang van nivo verandert. zal na een
vertragIngstijd de reactie volgen. De tijdsduur dat een binaire
ingang hoog is. komt overeen met de gewenste verplaatsing. Dit
proces loopt niet synchroon met het besturlngssysteem van de
robot. waardoor er onnauwkeurigheden in de correctie verplaatsing
ontstaan. Het robotbesturlngSsysteem bemonstert met een vaste
frekwentie de bInalre Ingangen. Voor het eerste sample en na het
laatste sample kan de binaire ingang echter hoog zijn. waardoor
onnauwkeurigheden In de correctie ontstaan. Met behuip van uit te
voeren experImenten wordt deze sample-frekwentie bepaald.

15



B

II orri . Battn

progra""ltf.rfl 8aftn

I,

OI-.......IIo.-...-----.J---r--,--r--,-----------
S.nsor~ignal

fig. 2.3 baancorrectle als funktie van de binaire ingangen

2.1.1 Experimenten

De experimenten zlJn UiLgevoerd met een KUKA-robot (ultgerust met
de RCM2 besturlng) van het type 161-60. Dit is een zesasslge
robot met een rnaximale belasting van 60 kg. De opstelling die bij
de uitvoering van de experimenten is gebruikt, is in figuur 2.4
weergegeven.

De robot is zodanig geprogrammeerd dat het Tool Center POInt
(TCPl een baan met konstante snelheid in de x-richting uitvoert.
Bovendien kan een correctie in de z-richting worden uitgevoerd.
afhankelijk van het signaal OP de binaire ingangen Ii en 12. Aan
de robot is een veerpotentiometer bevestigd; de weerstand IS dus
afhankelijk van de mate waarin de veer is ingedrukt. De robotarm
beweegt zodanig dat het uiteinde van de veer over de tafel
sleept. In bij lage 1 is een listing van het robotprogramma weer
gegeven.
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potent lometer

TAFEL

fig. 2.4 de experimenteeropstelling

AfhankeliJk van het nIVO van Ingang 11 en 12 geldt het volgende:

11
o
1
o
1

12
o
o
1
1

reactie
geen correctie
correctie in negatieve z-richting
correctie in positieve z-richting
uitvoeren van de baan wordt gestopt

Door middel van schakelaars. 51 en 52. zijn spanningen van 24V
(overeenkomend met een 1) OP de binaire ingangen. 11 en 12. te
zetten. De potentlometer is OP een gelljkspanning aangesloten. De
spanningsval over de potentiometer en de spanning OP een van de
binaire ingangen worden gelijktijdig door een x-t schrijver
geregistreerd. De vertragingstijd tussen het schakelmoment en de
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reactie
cIrcuit
zien.

van de robot is hier Ult te oepalen. Het elektrische
dat voor de regls~ratle is gebrUIKt. IS in Ilguur 2.5 te

51

52

24V

RCM 2
+ robot z

X(t) schrij ver

fig. 2.5 het elektrische meetcircuit

2.1.2 Resultaten

De resultaten. bij een paPlersnelheld van 100 mm/sek. zljn In
bijlage 2 te vinden. Na uitwerklng ziJn de volgende resultaten
gevonden.

vertraglngstijden
Inschakelen uitschakelen
130 ms 130 ms
120 ms 120 ms
140 IDS 120 ms
130 ms 120 ms
140 IDS 140 ms
150 ms 120 ms
160 IDS 120 ms

De gemiddelde vertraglngstijd bij inschakelen.~o . bedraagt
140 ms. Bij ultschakelen. Tuit. is het gemiddelde 125 ms. Voor de
sample tijd geldt:Ts < 40 ms. In het meest ongunstigegeval
wordt namelljk her eerste samplelrs sekonden na het hoog ziJn van
de binaire ingang genomen. In figuur 2.6 wordt dit duidelijk
gemaakt.
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f19. 2.6 het bemonsteren van een ingangssignaal

De onnauWkeUrlQheden In de metlng worden bepaald door
onnauwkeurlgheid van de x-t schrlJver en de oneffenheid van
tafel. BiJ het bepalen van de vertragingstiJden uit
registratles. met behulp van interpolatie, kunnen
onnauwkeurigheden ontstaan.

2.1 Een besturlngsSYSLeem voor het lasproces

de
de
de

ook

Een gedeelte van het centrale
verantwoordellJk voor het lasproces.
hierbiJ te onderscheiden:

besturingssysteem
De volgende taken

is
Zljn

* aansturing robot of manipulator voor toortsvoerlng;
* aansturlng lasbron + draadaanvoereenheid;
* bewaking;
• communlcatie meL biJvoorbeeld sensoren.

Het aansturen van robot respectievelijk
betrekklng op de zogenaamde Instelbare
instelbare parameterset lS te splitsen in:

lasbron heeft
parameters. Deze

* eenmallg instelbare parameters
(aIleen instelbaar voor procesbegin);

* adaptieve parameters
ltijdens het proces bij te steIIen).

Het nut van laatstgenoemde parameters bIljkt biJvoorbeeld Ult de
mogelijkheid om op thermische vervorming te reageren. De optimale
instelling bestaat in dat geval namellJk Ult andere parameter
waarden dan de inltele waarden. up de volgende pagina
voIgt een opsomming van de instelbare parameters; er wordt
uitgegaan van een gegeven werkstuk en een vaste lasconfiguratie.
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lnstelbare iasparameters:

* soort draadmaterlaal:
• draaddlameter:
* soort beschermgas;
• gasstroomsnelheid;
* gasnastrooomtijd:
• gasvoorstroomtijd;
* lasspanning;
* draadaanvoersnelheid;
* lassnelheld;
* 1astraj ect;
* stand lastoorts;
* laspositie;
* afstand toorts werkstuk.

De gasnastroomtijd heeft de funktie om het smeltbad. dat na het
stop pen van het lassen nog aanwezig is, te beschermen.
De gasvoorstroomtijd is van belang voor het onsteken van de
boog.
Onder de lassnelheid wordt de voortloopsnelheid van de lastoorts
verstaan.
Het lastraJect IS de baan dIe de lastoorts doorloopt; op ieder
tijdstip wordt ten opzichte van een vast assenstelsel de positie
van de toorts door een vektor vastgelegd.
De lastoorts heeft ten opzichte van het vlak waarin de naad ligt
een hoek in de voortlooprlchtlng en hoek hier loodrecht op.
In de onderstaande afbeelding is dit duidelijk gemaakt.

fig. 2.7 hoeken van de lastoorts ten opzichte van de naad

De meest voorkomende hoeken zij n; '11 = 90° en.Ih,= gOa. In dat geva 1
staat de toorts loodrecht op de naad. De laspositie heeft
betrekking op de positie van de toorts ten opzichte van de
buitenwereld. Voorbeelden van mogelijke posities zijn: onder de
hand (horizontaal en werkstuk onder de toortsl en bovenhoofds
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(norlzontaai en werkstuK boven de toorts) .
Van deze set Instelbare parameters komen de h1eronder volgenae
voor aaaptleve parameters in aanmerking:

MogeliJke adaptieve parameters:

* lasspanning;
* draadsnelheid:
* lassnelheid;
* lastraject.

Redenen voor bovengenoemde adaptieve parameterkeuze zijn:

* instellin~ is relatief eenvoUd1g te varieren tiJdens
het lasproces;

* invloed van variatie is bekend.

Betreffende de eerste reden valt op te merken dat
bijvoorbeeld draaddiameter en gassoort tijdens het
te varieren .zijn. Bij de tweede reden valt op te
invloed van bijvoorbeeld gasstroomsnelheid en
lastoorts niet voldoende bekend is.

parameters als
lasproces niet
merken dat de
stand van de

Wanneer het handlasproces wordt geanalyseerd, blijkt dat dlt een
ervarIngsproces is. De handlasser kiest een begininstelling
vanuit zijn ervaring of overeenkomstig een voorschritt of uit
een tabellenboek. dat richtwaarden voor de lasparameters bevat.
Tijdens het lassen woraen afhankelijk van het smeltbad.
frekwentie van het gelu1d en het gevoel in de hand (stoten)
enige adaPtieve parameters bijgesteld. Voor de lasser is dlt
bijstellen een ervar1ngskwestie. Er zijn voor de instelling
van de lasparameters dan ook aIleen maar vuistregels en
rlchtwaarden bekend. Bovendien speelt onderlinge afhankelijkheid
een grote rol. zodat variatle van een parameter voor een nieuwe
optimale insteillng 1n het algemeen onvoldoende is. Een
besturingssysteem in de vorm van een expert systeem liJkt daarom
de aangewezen mogeliJkheid. Bij het on-line (tijdens lasproces)
instellen van de adaptieve parameters komt echter het real-time
aspect om de hoek kijken. De benodigde tijd om tot een nieuwe set
instelwaarden te komen. is in het algemeen niet aan te geven biJ
een expert systeem. Ook sluit het manipuleren met numerieke
waarden. dat nodig is om tot nieuwe instelwaarden te komen. niet
goed aan bij een expert systeem. Voor het instellen van de
adaptieve parameters tijdens het lasproces. is een convent1oneel
programma daarom een betere oplossing.

Het initiallsatieproces heert geen real-tIme karakter. Een keuze
uit de mogelijkheden expert systeem versus conventioneel
programmma is niet zonder meer te maken. Het gebruik van een
expert systeem heeft de volgende voordelen:

* het is mogelijk dat een gebruiker een 'dialoog' met het
expert systeem voert:

* bij een door het expert systeem gemaakte keuze betreffende
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*

de begininsteillng kan door een gebruiker een verklarlng
worden gevraagd;
goor de schelding van kennis en algOrltme IS een aanpas
sing respectievelijk aanvulling van kennis relatief sim
pel mogelijk.

Betreffende het eerstgenoernde valt te denken aan het volgende.
Wanneer een type beschermgas voorhanden is. kan de gebruiker dit
als restrlctie invoeren. Het expert systeem neemt dit gegeven dan
mee in de te creeeren mogelijke instellingen.

Ten opzichte van conventionele programma's ziJn de volgende
nadeIen:

* verwerklngstijd van een expert systeem is in het algemeen
vrij omvangrijk;

* implementatie neernt meer tijd in beslag:
* manipuleren met numerieke waarden is omslachtiger.

Voor de keu~e expert systeem of conventioneel programma is daarom
van belang wat het werkgebied van de lascel moet zijn. Hierbij
speelt zowel het aantal als de complexiteit van de lasprodukten
een rol. Ook is van belang welke laskwaliteit aan de produkten
gesteld wordt. Geldt als enige toepassing het lassen van V-naden
in horizontale positie met geringe kwaliteitseisen. dan is een
expert systeem een veel te 'zware' OplOSslng.

Om een optimale instelling van de lasparameters te verkrijgen. is
de volgende structuur een mogelijkheid.

expert on-l ineIgebruiker I systeem gestuurd
I lasproces

gereed

afgebroken

fig. 2.8 een mogelijke besturing van een lasproces

Het expert systeem bepaalt in samenwerking met een gebruiker de
begininstelilng. Wanneer voor een begininstelling gekozen is.
wordt door het expert systeem een conventioneel programma
opgestart. dat het on-line gedeelte afhandeit. Indien fouten
optreden die het verder lassen verhinderen. vindt een terugkeer
naar het expert systeem plaats. Hier kan. eventueel in

22



samenwerking me~ de gebruiker. een afloopproceaure gekozen
worden. Een CAD/CAM-gedeelte Kan zorgen dat de speclflcatles
van de te lassen werkstukken in zowel het expert systeem ais het
voor het on-line gestuurde lasproces aanWezlg ZlJn. Deze
specifikaties kunnen onaer andere geDrulkt woraen om een baan
voor de toorts te programmeren.

Het programma voor het on-lIne gestuurde
volgende twee taken:

lasproces neeft de

* bijsturen van de baan van de toorts:
* optimaal instellen van de adaptieve parameters.

De input van het programma bestaat Ult informatie afkomstig van
de sensoren. Het bestaat uit een database met een bijbehorend
selectie-algoritme en voor de baansturing een baansturings
algoritme. Voor het lasproces start. kan het relevante stuk van
de database in het RAM-geheugen worden geladen. Hierdoor wordt
een hoge verwerkingssnelheid bereikt. Een record uit de database
bevat een label en een datagedeelte. Aan de hand van de sensor
informatie wordt nu een label gecreeerd. Vervolgens kan met
behulp van het van het selectie-algoritme het gewenste record
opgespoord worden. Het datagedeelte van het gevonden record bevat
de waarden VOOr de instelling van de adaptieve parameters.
Afhankelijk van timing kunnen deze waarden tijdelijk in een
buffer worden opgeslagen. Het baansturingsalgoritme zorgt voor
het biJsturen van de lastoorts. om een kwalitatief zo goed
mogelijke las te realiseren. Een koppeling tussen de database en
het baansturingsalgoritme is mogelijk.

LABEL WAARDEN VOOR DE POSITIE
PROCESPARAMETERS LASTOORTS

fig. 2.9 een record uit de database met instelwaarden

In lit. [9] is een convent i onee 1 programma voor het on-l i ne
bijsturen van een aantal parameters beschreven.
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3 Onderzoek naar een geometrie aatabank

Een geometrle databanK lS een opslagplaats voor optimale
insteillngen van lasparameters behorende bi] verschlilende
geometrle vormen en afmetingen. Het nut van een seometrie
databank heeft zowel betrekklng op het reallseren van de beqln
instelling van de instelbare parameters als mede bij het on-line
(tijdens het lasproces) aanpassen van de adaptieve parameters.

Voor de begininstelling van de lasparameters zijn geen tabellen
met exacte waarden beschikbaar. Er wordt daarom in de praktijk
op dit moment gebruik gemaakt van de trial-error methode. Hier
onder volgen de verschillende stappen van deze methode:

1 kies op grond van richtwaarden en ervaring een
instelling;

2 las een werkstuk;
3 controleer de kwaliteit van de las (over het al

gemeen visueel);
4 indien het resultaat onvoldoende lS. dan dienen de

stappen 1 tim 3 met een andere parameterinstelling
te worden doorlopen.

Het aanmaken van een tabel met exacte instelwaarden lijkt daarom
zinvol.

Tijdens het lasproces kunnen optredende veranderingen met behulp
van een sensor gesignaleerd worden. De op dit moment meest
geavanceerde sensor is een geometriesensor. die met behulp van
licht de naad aftast. De sensor levert dus informatie over de
geometr1e d1rekt voor de lastoorts. Wanneer er veranderingen 1n
de geometr1e zijn opgetreden. kan met behulp van een geometrie
databank een n1€UWe instel11ng worden gerealiseerd.

Om de haalbaarheid van een geometrie databank te achterhalen,
zijn diverse experimenten u1tgevoerd. De eerste experimenten zijn
uigevoerd met een CLOOS-robot + biJbehorende lasbron en draadaan
voereenheid. Deze experimenten hadden de volgende doelstellingen:

~ orientatie op het probleemgebied;
* het vinden van optimale insteillngen;
* onderzoek naar de reproduceerbaarheid van de lassen

op een en dezelfde lasconfiguratie.

De tweede serie experimenten zijn met een 'zelfgebouwde'
configuratie ultgevoerd. Voor de toortsvoerlng werd gebruIK
gemaakt van een 'loopkat' in plaats van een robot. De lasbron was
niet dezelfde als de lasbron die bi] de eerste serie experImenten
is gebruikt. De hiermee uitgevoerde en nog uit te voeren
experimenten hebben als doel:

* overdraagbaarheid oPtimale instellingen tussen
verschillende lasbronnen onderzoeken.
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3.1 Experimenten Ultgevoero met de CLOOS-conilgUratle

Een van de aoelstelllngen benorende DiJ deze serle experlmenten
was:

* een orientatle OP net probleemgeblea van net
automatisch MlG/MAG lassen.

Tijdens deze orientatle tase ZlJn de volgende punt en gereaii
seerd:

* kiezen van een lasnaadvorm;
* het maken van een lasmal voor het opspannen van

de werkstukken:
* een passende manler vinden om werkstukken aan te

maken; .
* enige werkstukken biJ verschlliende Instellingen

lassen.

Uit het scala van mOgellJke lasnaadvormen IS gekozen voor de
T-naad. In onderstaande afbeelding is de T-naad te zien.

T naad
fig. 3.1 de T-naao lasvorm

Voor de plaatdikte IS 4.2 rom gekozen; dit is de bovengrens
waarbij T-naden gelast worden. De lastout waarbiJ de inbrandlng
onvoldoende IS. kan vlsueel eenvoUd19 worden waargenomen bij deze
plaatdikte. De las komt in dat geval nlet aan de onderkant door
de naad. Een andere lasfout is randinkarteling met als kenmerk:
de las aan de bovenkant ligt onder het werkstuk. BiJ het lassen
van T-naden is deze lasfout eveneens ~envoudig visueel te
constateren. In onderstaande atbeelding zijn deze lasfouten te
zien.

rand
ink a rt eli n 9

onvoldoende
inbranding

fig. 3.2 lasfouten randinkarteling en onvoldoende inbrandlng
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In tegensteillng tot 1- en V-naden (lIt. 1. 2) dlent de T-naad in
een keer gelast te worden. Blj lhalflautomatlsch lassen is dlt
dan ookeen a.antrekkel~Jke las!1g,gg vorm. Deze naad treedt ook op
als grondlaag bij dikke platen met een V-naad.

Voorafgaande aan de experimenten is een lasmal geconstrueerd. De
eisen dIe aan de mal gesteld werden. volgen hieronder:

* werkstukken moeten snel op te spannen zljn:
* posltionering moet nauwkeurig zijn.

Tijdens de uitgevoerde experiment en bleek de lasmal te voldoen.
In onderstaande afbeelding is een tekenIng van de mal te zien.

fig, 3.3 tekenIng van de gebrulkte lasmal

De lasmal wordt op de tafel bevestigd door de vier
staafJes In de gaten van de lastatel te plaatsen.
worden met behulp van tangen op de mal gespannen.

ultstekende
Werkstukken

De overige twee punten van de orientatie rase worden in paragraaf
3.1.2 besproken.

3.1.1 Experimenteeropstelling

De experImenteeropstelling bestond uit de volgende onderdelen:

* CLOOS-robot voor de toortsvoering;
#( lasstroombron;
#( draadaanvoereenheid.

Het instellen van de robot. lasstroombron en draadaanvoereenheid
gebeurt door middel van het toetsenbord en beeldscherm behorende
bi] de robot. Het totale systeem bezit een aantal beveilingen.
Wanneer bijvoorbeeld de robotarm tegen een object stoot met een
bepaalde snelheid. dan wordt het hele systeem afgeschakeld.
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Tijdens het lassen ziJn OP ~wee meters. aanwezlg op ae stroom
bron. respectlevellJK de gemlddelde ultgangSSpannlng en ae
lasstroom af te lezen. In lIt. 15 IS een uitvoerige neschrljving
van de cOnflguratle te vlnden. In onderstaande afbeelaing IS een
schematlsche weergave van de opstelilng weergegeven.

robot

fig. 3.4 schematische weergave van de experlmenteeropstelilng

Tijdens de experimenten was de robot zOdanlg geprogrammeerd. dat
de lastoorts een rechte baan ultvoert. De snelheid had een
Konstante waarde gedurende de bewegIng. In bIj lage 3 is een
listing van het gebruIKte robotprogramma te vinden.

3.1.2 Resultaten

Het groteprobleem dat zlch blj de werkstukken voordeed.
was het felt dat de voorOpenlng tiJdens het lassen zo goed
mogeliJK Konstant diende te bliJven. Er treden tlJdens het
lassen namelijk grote krachten op, dIe ultwerken in vervorming
van het werkstuk (bijvoorbeeld het krlmpen van de vooropening) .
Hieronder voIgt een opsomming van de werkstuk typen die uitge
probeerd zijn; het laatstgenoemde type bleek te voldoen.

* type 1: twee losse platen die met behulp van
tangen op de mal worden geklemd.

* type 2: als type 1, bovendien worden de platen
OP de uiteinden gehecht.

* type 3: als type 2, bovendien worden stukjes
metaal ter ondersteunlng in de naad
geplaatst.

* type 4: platen worden lngefreesd en vervolgens
in het midden en op de uiteinden gehecht.
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In onaerstaanae afneelalng IS een overzlch~sfo~o van he~

Ult.elnaellJK genruIKte werKstuK type te Zlen. Aile i11t?1-na VE'Y

rlcht.e experlment.en Zl)n met alt type ult.gevoerd. 0e afmetlngen
van een werks'tuK ZlJn: breedte 102 mm en lengte 200 mm.

fIg. 3.5 overzichtfoto van de gebruikte werkstukken

Het tweede deel van de experlmenten met de robot.
op de punten:

had betxekk 1 ng

* vinden van optlmale lnst.elilngen:
- net. t.oetsen van reproduceernaarheid OP deze

conflguratle.

Hiertoe werden werKstukKen met verschlllende vooropenlngen
gelast. Er wera van een Konst.ante draad- en voort.ioopsnelheid
uitgegaan. De spannIng werd gevarleerd en bl] zo veel mogellJK
verschlliende afmetlngen van de vooropenlng werd een optlmale
instellIng gezocht. In blJlage 4 IS een Kompleet. overzlcht van
de meest gebruikt.e lasparameter waarden te vlnden.

Het instellen van draad-. voortloopsnelheJd. lasspannlng en
het programmeren van de robot gebeurt door middel van het
toetsenbord. De fYSISche waarden van draad- en voortloopsnelheld
ZlJn door middel van met.lngen bepaald. Het verband tussen
ingestelde spannlngS-procenten en etfektleve lasspannlng
lspanningsverschil tussen contactbuis en werkstukl is echter

rnoeillJk te achterhalen. De met.ers op de lasbron geven namellJK
de gemiddelde uit.gangsspannlng van de lasbron weer. Er
is dus geen rekenlng gehouden met. de spanningsval over de toe
voerkabels. TiJdens het lassen zijn de waarden afgelezen van de
meters dIe op de lasbron aanweZlg ZlJn. Het aflezen van de
st.roommeter was moeilljk: de WIJzer van de meter sprong namelijk
voortdurend tussen waarden in een Interval van ongeveer 20 A
t.ijdens een lassessle. Geregistreerde spanning- en stroomwaarden
gelden daarom slechts als Indicat.le waarden. De werkstukken ZIJn
in het kortsluit- en halfopenboog gebled gelast. Dit blijkt zowel
uit de spannlng- en stroomwaarden als mede Ult het geluld dat
tljdens het lassen hoorbaar was.
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Het neooraelen van de lassen IS In eerste Instantle vlsueel door
een ervaren lasser geaaan. Daartoe ZIJn drle categorieen gekozen:

*
af.Keur
voldoende
goed

<onvoldoende laskwaliteit);
(acceptabele laskwallteit);
(excellente laskwallteit).

In onderstaande figuur zijn twee voorbeelden van
lassen weergegeven. Bovendien is een tekening van een
las te Zlen.

argekeurde
exce Ii ente

rand
ink a rt eli n 9

((]lt117
onvoldoende
inbranding

exce 11 ent afkeur

fIg. 3.6 tekening van een excellente en afgekeurde lassen

In onderstaande tabel ziJn de resultaten weergegeven.

Lasspanning
44% 46% 48% 50% 52% 54% 56% 58% 60% 62% 64%

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 V V G V
0 V V V V

0 V V G G
0 0 V G V
0 V G V

0 V V V V
0 V G 0

0 0 0 0 0
0 0 n n

V 1.0
o 1.1
o 1.2
r 1.3
o 1.4
p 1.5
e 1.6
n 1.7
i 1.8
n 1.9
9 2.0

in [rom]

0: Onvoldoende V: Voldoende G: Goed

50% komt overeen met ongeveer 130 A en 20 V
60% komt overeen met ongeveer 150 A en 25 V

fig. 3.7 Tabel met beoordeling van lasresultaten
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BiJ ae parame~er instelilng weergegeven In DIjlage 4 en variatie
van de lasspanning. zijn werkstukken me~ een voorOpenlng van
1.2 mm tot en met 1.8 mm optlmaal te lassen. Indien de
voorOpenlng kielner dan 1.2 nun bedraagt. is de Inbrandlng
onvoldoende. BiJ vooropenlngen groter dan 1.8 nun treedt rand
inkarteling op.

De reproduceerbaarheid is getoetst door de in de tabel
voorkomende combinaties minimaal twee maal te lassen. De
resultaten bleken inderdaad in overeenstenuning te ziJn met elkaar.
Met deze lasbron is het dus mogelijk om reproduceerbare lassen te
maken.

3.2 Experimenten uitgevoerd met de 'zelfgebouwde' configuratie

Om de overzetbaarheid van optimale instellingen te realiseren.
zijn een aantal gegevens nodig (te denken valt aan eftektleve
waarde lasspanning, effektieve waarde stroom, piekstromen enz. ).
Voor de registratie van deze gegevens is een meet Instrument
gebouwd dat de effektleve waarde van stroom en spanning meet. De
stroom wordt met behulp van een 'shunt' gemeten. Deze 'shunt'
is een foutieve benamlng voor een serieweerstand die tussen de
lasbron en de toevoerkabel is aan te sluiten. In de toekomst
dient de meter eveneens het gemiddelde vermogen te registreren.
Door het gebruik van opto-couplers is de meter galvanlsch
gescheiden van de lasbron. Een aantal stekkerbussen op de meter
zorgen dat de volgende slgnalen (galvanisch gescheiden van de
lasbronl zlchtbaar gemaakt kunnen worden:

* effektIeve waarde van de stroom en spanning als
funktie van de tijd;

* momentane spannIng- en stroomwaarde.

In bij lage 5 is een schematlsche weergave van de mogelijkheden
van de meter te vInden.

De meter,
eenvoudig
werkwiJze
zijn:

met daarop de stekkerbussen. en de shunt kunnen
op een wIllekeIrige stroombron worden aangesloten. De

om oPtimale instellingen over te zetten kan als voIgt

* bepaal de optimale instellingen voor stroombron I en
registreer de gegevens die voor de overzetbaarheid
van belang zijn:

* stel stroombron II zodanig in dat deze geregistreerde
gegevens dezelfde waarden hebben als bij lasbron I.

Uit onderzoek moet blijken welke gegevens voor de overzetbaar
heid van belang zijn. Op de volgende pagina voIgt een opsonuning
van mogelijke van belangziJnde gegevens:
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'*

'*
'*
'*
'"
'*

effektIeve waarde stroom;
effektieve waarae lasspannlng (SpannIng
tussen contactbUIS en werkstuk) ;
kortsluittrekwentle:
grootte van de piekstromen;
quasi-stationalre stroomwaarae;
quasi-statlonaire spanningswaarde;
stijgtijd van quasI statIonalre- naar
piekstroom.

3.2.1 ExperImenteeropstelling

De experimenteeropsteillng bestond uit de volgende onderdelen:

'*
'"
'*

'loopkat' voor de toortsvoering;
stroombron;
draadaanvoereenheid;
zelfgebouwde effektIeve waarde meter met
een aantal apparaten daarop aangesloten.

De effektleve stroom en spanning werden door middel van
een tweekanaals x-t schrIjver geregistreerd. Het momentane
spanning- en stroomverloop werden OP een oscilloscoop zichtbaar
gemaakt. Met een kamera ziJn tiJdens het lassen polarOId's van
de osciloscoop-beelden gemaakt.

Het instellen van de lasspanning en draadsnelheld gebeurae door
externe spannlngen in het elektrlsche cIrcuit van de stroombron
toe te voeren. De reden voor deze omslachtige manler van
Instellen was het feit dat via het toetsenbord, aanwezig op het
voorpaneel van de stroombron. slechts bepaalde lasspannlng-
draadsnelheid combinaties in te voeren waren. De lasbron is een
analoog gestuurde sroombron (appendix B)

afbeelding isIn onderstaande
weergegeven.

meter
If r .~~
•

TA EL

werkstuk

de experimenteeropstelling

Iasa ar at

[a;]l2tiJ

o
0000

fig. 3.8 de experimenteeropsteillng
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Met deze opstelilng zljn slechts een Deper~t aantal wer~stuK~en

(20 stuks) gelast.

3.2.2 Resultaten

Het gereglstreerde stroomverloop tijdens het lassen. bij aIle
uitgevoerde experimenten. bleek een grillig karakter te hebben.
Het verschil tussen de minimale en maximale effektieve waarde
gedurende een lastraJekt was ongeveer 25 A. Dit IS enerzljds te
verklaren uit het niet konstant zijn van de kortsluitfrekwentie
en anderzijds uit het niet konstant zijn van de waarde van de
stroomPleken. Dp de polaroid's ziJn deze onregelmatigheden
duidellJk zlchtbaar (bijlage 6).

De volgende experimenten zijn met deze opstelling uitgevoerd:

*

*

registreren van een gerIng aantal pieken op
een polaroid;
variatie van de draadsnelheid;
variatie van de lasspanning.

Het registreren van een gering aantal pieken leverde een
duidelijk beeld over het verloop van stroom en spanning tijdens
een kortsluiting. In biJ lage 6 zljn de polaroid's afgedrukt. De
spannlng daalt biJ een kortslulting dlrekt tot ongeveer 2 V. De
stroom stijgt volgens een rechte tot een maximale waarde
(piekstroom). De richtingscoefficient. bepaald uit de polaroid.
bedraagt 70 A/ms. Het stijgen volgens een rechte lijn duidt op
een integrerende werking van de regelkring die in de stroombron
aanwezig is. Tijdens de kortsluiting stijgt de spannIng (gemeten
tussen contactbuis en werkstukl door toename van de stroom en
weerstand (temperatuurstijging van de toevoerdraad). Op de
polaroid's is duidelijk zichtbaar dat de spanning niet-lineair
stijgt. De spanning heeft sneller dan de stroom de quasl
stationaire waarde bereikt. wanneer de kortsluiting is
opgeheven. Ook is de tljdsduur van een stroompiek Ult de
polaroid's te bepalen. Voor een piek van 300 A bij een quasi
stationaire waarde van 100 A geldt dat de tijdsduur 10 ms is.

Het effekt van variatie van de draadsnelheid is in bijlage 6 te
zien. Wanneer de draadsnelheld toeneemt stijgt de effektieve
stroomwaarde eveneens. Om een meer specifiek verband tussen
draadsnelheid en effektieve stroomwaarde te achterhalen. dienen
verdere experimenten met variatie van de draadsnelheid worden
uitgevoerd. In de polaroid's is verder de toename van de
kortsluitfrekwentie bij toenemende draadsnelheid zichtbaar. Dit
is te verklaren uit het feit dat in een bepaald tijdsinterval
meer materiaal dan bij een lagere draadsnelheid afgesmolten dient
te worden. De quasi-stationaire waarde van de lasspannlng blijkt
nauwelijks te veranderen bij variatie van de draadsnelheid. Door
dat het aantal kortslultingen toeneemt treedt er dan ook een
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dallng van de erreKt1eve spann1ngswaarde op. Het gevolg van een
grotere effektieve stroomwaarde is een toename van de 1nbranding.
Aan de onderkant van ae lasnaad van het werkstuk lS dlt
zlchtbaar. Wanneer ae vooropening afneemt is een grotere
inbranding gewenst. Door het opvoeren van de draadsnelheld neemt
de effektleve waarde van de stroom toe en de inbranding neemt dus
ook toe. Hierbij treedt echter het dllemma op dat in een Kleiner
wordend naadvolume meer materiaal wordt gestopt.

De verwachting van het effekt van een toename van de effektieve
spanningswaarde lS eveneens een stiJging van de effektieve
stroomwaarde. Uit de uitgevoerde experimenten bliJkt echter
dat de effekti~ve stroomwaarde nagenoeg konstant blijft. De
quasi-stationalre stroomwaarde neemt weI toe lbijlage 0). Door
het afnemen van de kortsluitfrekwentie en de gemiddelde hoogte
van de pieken is het konstant bliJven van de effektieve
stroomwaarde te verklaren. In bijlage 7 zijn de volgende
grafieken weergegeven:

*

instelspanning
lasspanning
lasspanning
lasspanning

lasspanning;
frekwentie kortsluitingen;
hoogte stroompieken;
quasl-statlonaire stroomwaarden.

Uit de grafieken valt het lineaire verband tussen lasspanning en
kortsluitfrekwentle op. Het verband tussen ingestelde externe
spannlng en lasspanning benadert een rechte lijn.
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4 Controle van de lask~al1teit

De gelaste werkstukken. verkregen Ult de experimenten beschreven
in hootdstuk 3. zlJn In eerste Instant1e aIleen VIsueel op de
laskwaliteit beoordeeld. Deze kwaliteitscontrole is door een
ervaren lasser ultgevoerd. Lastouten zoals onvoldoende inbranding
en randinkarteling zijn eenvoudig visueel waar te nemen b1j de
gelaste T-naden. Fouten zoals poreusheid (gasholtes In de las)
en zwaar metaallnslultsels zijn eehter vlsueel niet waar te
nemen. Om na te gaan of er deze touten aanwezig zlJn, 15 er
gebruik gemaakt van de volgende twee onderzoekmethoden:

."

."

micro-opname <destructief) ;
rontgenopnamen <niet-destructief)

In paragraaf 4.1 respectievelijk 4.2 worden de resultaten van
deze twee kwaliteitscontrole methoden toegelicht.

Het computerprogramma MAGDATA, van het WELDING INSTITUTE.
genereert lasparameters. In paragraaf 4.3 worden de mogelijkheden
van het programma besproken. Bovendien worden de parameter
waarden. behorende biJ de uitgevoerde experimenten, vergeleken
met de waarden die MAGDATA genereert.

4.1 Micro-opname

Uit een van de gelaste werkstukken is een stuk lasnaad + omgevlng
gezaagd. In onderstaande afbeelding is dit te zien.

---- .., ,,
, ,f J

fig. 4.1 gedeelte van de lasnaad bestemd voor micro-opname

Dit preparaat is vervolgens bewerkt en er ZlJn micro-opnames van
gemaakt. Op de volgende pagina is een foto van deze micro-opname
te zien.
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f19. 4.2 micro-opname van een preparaat

Op de foto is de llgglng van de las dU1del1jk te Zlen. De
vertikale lllnen markeren de temperatuurzone; tot hoever de
warmtelnbreng 1nvioed op het moedermaterlaal heeft gehad. Er ziJn
geen onregelmatigneden op de foto te Zlen; gasholten en zwaar
metaalinslultsels worden gekenmerkt door onregelmat19heden OP de
foto. Lasfouten komen dan ook n1et voor1n dit preparaat.

4.2 Rontgenopnamen

Van v1Jf werkstukken ziJn rontgenopnamen gemaakt. Deze opnames
zijn beoordeeld en de aangetrotfen fouten zljn OP een
beoordelingsrapport weergegeven. In bijlage 8 is het
beoordelingsrapport te vinden. Een overzicht van de
foutencodering van mogelijke lasfouten is in bljlage 9
weergegeven. De ciJters voor de laskwallteit op het beoordellngS
rapport hebben In het algemeen een waarde Ult het interval 1 tot
en met 5. Het cIJter 1 geeft aan dat de las excellent is. Voor
het ciJfer 5 geldt dat dit een slechte las is (afkeur). Op het
beoordelingsrapport zljn ZlJn aIleen de ciJfers 4 en 5 te vInden.
De reden hlervoor lS het aanloopstuk van de las. waar nog geen
sprake lS van voidoende Inbrandlng. De aangetrotfen lasfouten.
dle op het beoordellngSrapport staan, zijn volgens verwachting.

In onderstaande atbeelding zijn totoafdrukken van een goede las
en van een las met onvoldoende inbranding te zien.

goede las

fig. 4.3 rontgenfoto's van lassen
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4.3 Het computerprogramma MAGDATA

Het computerprogramma MAGDATA van net WELDING INSTITUTE genel'eert
lasparameter Insteliingen. De invoer vanhe't programma bestaat
uit:

1 de oppervlaKte van een lasdoorsnede;
2 toevoerdraaddiameter;
3 type lasproces:
4 neersmeltrendement.

ad 1
De oppervlakte van de lasdoorsnede bestaat uit de som van de twee
hieronderstaande oppervlakten:

1 naadoppervlakte voor de start van het lasproces;
2 toegevoerde materiaal dat zich OP en onder de

naad bevindt.

In onderstaande figuur is dit toegelicht. De In te voeren
oppervlakte is gearceerd .

• =

m= 2

fig. 4.4 oppervlakte voor de invoer van MAGDATA

ad 2
Bij het invoeren van het lasprocestype moet een keuze uit de twee
volgende procestypen gemaakt worden:

* kortsluitlassen;
* openbooglassen.

ad 3
Het neersmeltrendement is gedefinieerd als de verhouding tussen
de totale hoeveelheid toegevoerde materiaal en de hoeveelheid
materiaal dat daadwerkelijk in de las terecht komt. Verliezen
ontstaan door spatten en verdampen.
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Ais ultvoer genereert MAGDATA In eerste instantie:

..

.. minimale en maxlmale stroomwaarde:
minimale en maximale voortloopsnelheid;
minimaal en maXlmaal aantal lagen.

Onder het aantal lagen wordt verstaan het aantal keren dat
het werkstuk gelast moet worden.

Uit het Interval begrensd door de
stroomwaarde dient vervolgens een keuze
de gekozen stroomwaarde worden dan
parameterwaaraen bepaald:

minimale
gemaakt te

ondermeer

en maximale
worden. Voor
de volgende

.. lasspanning (tussen toorts en werkstukJ
.. draadsnelheid.

Het is niet duidelijk wat de lasspanning- en stroomwaarde
voorstellen: of dit effektieve of gemlddelde waarden zijn.

Om de parameterlnstellingen van MAGDATA met die van de
ultgevoerde experimenten te vergelijken. is een vooropening van
1.6 mm gekozen. TIJdens een van de experimenten hadden de
parameters de volgende waarden:

.. draadsnelheid 5 m/min:.. voortloopsnelheid 30 em/min;
1< effektive spannig 21.5 V;
1< effektive stroom 190 A.

Het resultaat van dlt experiment was een kwaiitatlef goede las.

Voor MAGDATA zi)n de volgende gegevens ingevoerd:

1
2
3
4

oppervlakte
draaddlameter
procestype
neersmeltrendement

= 14 mm Cnaadoppervlakte
1. 0 mm;
kortsluitlassen:

"" 95%.

+ 100%)

..

..

.. '" 6.1 m/min;
32.5 em/min;
16 V;
130 A.

de gegenereerde
een selectie

draadsnelheid
voortloopsnelheid
lasspanning
lasstroom

is een eompleet overzicht van
te vinden. Hieronder is

1<

In bijlage 10
parameterwaarden
weergegeven.

De parameterwaarden hi] de experImenten verschillen sterk van de
parameterwaarden verkregen met MAGDATA. Door onduidelljkheden en
onnauwkeurigheden In MAGDATA moet niet te veel waarde aan deze
gegevens geheeht worden. Een voorbeeld van een onnauwkeurigheid
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is het felt dat de afstand van toorts tot werkstuk niet Ingevoerd
kan worden. Een voorbeeld van een ondUldellJkhe1d lS aa~ nlet 1S
aan gegeYeD of ~tr9Qm ~n spann~ng effekt~~v~ ot gemiddelde
waarden zijn. De parameterwaaraen dle door MAGDATA gegenereerd
worden Z1Jn slechts als rlcntwaarden te beschouwen.
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ConclUSles en Aanbevelingen

Aan de hand van een literatuuronderzoek is nagegaan In hoeverre
expert systemen ZIJn toegepast en toe te passen ziJn OP het
gebied van automatlsch MIG/MAG-lassen. Er bleken geen
toepassingen te ziJn waar expert systemen gebrulkt ziJn.
In publlcatles wordt deze benamIng echter ten onrechte gebruikt;
het genoemde expert systeem blijkt een conventloneel programma te
zUn.
Het bijstellen van parameters tiJdens het lasproces is een real
time proces. De naadgegevens kunnen signifIcant afwijken of gaan
afwijken in een nlet voorspelbare mate. Zij moeten daarom real
time gemeten en verwerkt worden. Omdat de verwerkingstijd van
een expert systeem In het algemeen nlet aan te geven is. wordt
voor een conventloneel programma gekozen.
Voor het off-line instellen van de parameters voor het lasproces
IS gebruik van een expert systeem een mogelijkheid. Van belang
hierbij is de grootte van het toepassingsgebied; de verschelden
heid aan produkten die gelast moet worden en de eisen die aan de
laskwaliteit gesteld worden.

Uit experimenten is de sample-frekwentie van de adaptieve
ingangen van het RCM2 robotbesturlngSSysteem bepaald.
De herhalingstljd hiervan bedraagt 40 ms. Wanneer een signaal
op een adaptieve ingang wordt gezet. kan er dus een
tijdsonnauwkeurigheid van 80 ms ontstaan.

De haalbaarheid voor het maken van een geometrle databank.
bestemd voor automatlsch MIG/MAG-lassen. is onderzocht. Hierbij
is uitgegaan van T-naden dle in het kortslult- en halfopenboog
gebied gelast worden. De volgende punten ziJn van belang:

1 het vinden van optlmale instellingen;
2 reproduceerbaarheid op een en dezelfde lasbron;
3 overdraagbaarheld naar andere lasbronnen.

De twee eerstgenoemde punten zijn reeds qereallseerd. Om het
derde punt te onderzoeken IS een meet instrument gebouwd. dat de
effektleve lasspanning (tussen contactbuis en werkstukl en stroom
kan meten. Dit meetlnstrument is in cornbinatie met een meetshunt
OP een willekeurige stroombron aan te sluiten.
Er dient verder onderzoek verricht te worden op het gebled van
het registreren van gegevens dIe bij de overdraagbaarheid van
belang zijn. Het registreren van stroom en spanning als funktIe
van de tijd gedUrende een compleet lastrajekt. met behulp van
een computer. wordt als zinvol hierbij aanbevolen. De analyse
levert belangrijke gegevens over de stationariteit en over de
karakteristieken van de lasbron en het lasproces.
Een belangriJke aanbeveling bij de voortzetting van dit onderzoek
is het gebruik van profielmeter tijdens het lasproces.
OPtredende veranderingen in de geometrie tijdens het lasproces
kunnen dan zichtbaar gemaakt worden.
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Het toepasslngsgeblea van pulserend lassen is uItgebreId en In ae
nanIje toekomst zal het een grote rol gaan spelen. De oPtimale
instelllngen ziJn waarschijnlljk eenvoUdlger tussen de
verschillende strQQ~~rQnn~~ over te dragen. Het spanning- en
stroomverloop hebben namelijk een regelmatlg karakter en kunnen
door slechts enkele parameters beschreven worden.
Het is daarom zinvol om onderzoek op het gebied van pulserend
lassen te verrichten.
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Het begrip expert systeem

De toepassing van expert systemen vIndt plaats In het geniea van
de vaag omschreven problemen. Bij het oplossen spelen zaken als
intuitie en ervaring een rol. Deze methode van probleem oplossen
wordt heuristisch genoemd. Een tweetal toepassingen zijn bijv.
diagnose op het gebied van Infektieziekten (MYCIN) en analyse van
kontlnue spraak (HEARSAY). Een belangrijk punt is de mogeliJkheid
om op basIs van zekerheld en waarschiJnllJkheld te werKen.

Een expert systeem bestaat uit de volgende onderdelen: knowledge
base. inferentiemechanlsme. gebruikersInterface en knowledge
acquIsitIe facilitelten. De knowledgebase bevat de benodigde
kennis in de v~rm van ondermeer teiten en relaties regels. Het
inferentiemechanisme is een algoritme dat de verschillende
activiteiten gericht OP het oplossen van problemen coordineert en
bestuurt. De gebruikersinterface verzorgt de communicatie tussen
het expert system en de gebruiker. Hierbij behoren ook eventuele
verklarIngsfaciliteiten. zodat de gebruiker om toelichting kan
vragen. De knowledge-aCqUlsltie taciliteiten dlenen om de
knowledgebase aan te vullen of deze te wijzigen.

.............. • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • t • • • • • • • • • •

__----------~ gebLuikeLs 1nfeLBnti~

[gebLUikeL ]<----:-> int~~~ace <-) L-_m_B_C_h_a_n_i_s_rn_e-.o

veLklaLings-
faciliteiten

knowledge <--~--~:--> knowledge-
engineeL acquisitie- <~)

faciliteiten
~

v

knowledge
base

: ....... ...... ..............................
EXPERTSYSTEEM

fig. 4 de verschillende onderdelen in een expert system

De belangrijkste verschIllen tussen expert
conventionele (algoritmische) programma's zijn:

systemen en

* bij conventionele programma's zijn data en algoritmen met
elkaar verweven. terwijl bij expert systemen een scheiding
tussen kennis (knowledgebase) en algoritme (inferentie
mechanisme) ligt

* bij conventionele programma's zijn verklaringsfaciliteiten
moeilijk te construeren. terwijl bij expert systemen deze
vaak standaard aanwezig zijn
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* verwerklngstlJd van een expert systeem. In vergellJKing met
een convent. i oneal prograrruna. is vriJomvangriJk

Het inferentiemechanlsme k~n uit bekende feiten en regels
waarden voor onbekende feiten afleiden. Dit kan op twee manieren
te weten: forward chaining of backward chainIng. Forward chaining
IS een strategie waarbij van bekende feiten wordt uitgegaan. Door
nu in een voorgeschreven volgorde met deze bekende feiten de
regels te evalueren. kunnen waarden voor onbekende feiten worden
afge1eld. Met behulp van deze nieuw verkregen felten zijn de
regels wederom te evalueren. Dit proces gaat door totdat geen
nieuwe feiten meer zijn af te lelden. Backward chaIning IS een
strategie waarbij een onbekend feit tot doel wordt gesteld. Ver
volgens worden de regels met dit feit als doel in voorgeschreven
volgorde afgezocht. totdat er een regel wordt gevonden die een
waarde voor het teit zou kunnen at1eiden. Deze wordt dan geevalu
eerd. waarna de volgende drie mogelijkheden zijn:

1 een van de voorwaarden voldoet niet (regel faaltl
2 de voorwaarden vo1doen (feit is afgeleid)
3 niet aIle feiten zljn bekend om de regel te eva1ueren

Bij punt 3 dient opgemerkt te worden dat het onbekende feit als
subdoe1 wordt gesteld. De waarde voor dit subdoel wordt dan op
deze1fde manier als het doel afgeleid. Wanneer de waarde bekend
is. kan verder worden gegaan met het oorspronkelijke doel.

Voor de implementatie van een expert systeem zijn de twee voor de
hand liggende methoden: gebruik maken van een AI-taal IbljV. LISP
of PROLOGl of gebruik maken van een expert shell. Een expert
shell 1S te beschouwen als een 1eeg expert system. in de zin dat
de kennis nog in de knowledgebase gebracht moet worden. Het
inferentiemechanisme en de knowledge-acquisitie facl1iteiten
zijn reeds aanwezig in de shell. Wanneer voor de implementatie
met behulp van een AI-taal wordt gekozen. dienen laatstgenoemde
onderdelen ook gelmplementeerd te worden. Het grote voordeel van
het gebruik van een shell is de tijdsbesparing die ontstaat ten
opzichte van het gebruik van een AI-taal. Een nadeel is het
minder flexibele karakter.

De performance van een expert systeem wordt voor een belangrijk
deel bepaald door de knowledgebase. Om tot een goed funktioneer
ende knowledgebase te komen is een proces nodig. bekendstaand als
knowledge-acquisition. Dit proces bestaat uit een aantal stappen.
Ais eerste stap dient het probleemgebied afgebakend te worden.
Vervolgens moet een keuze voor het type inferentiemechanisme
gemaakt worden. waarbij een combinatie van zowel backward als
forward chaining ook mogelijk is. Afhankelijk van de vorige
stappen moet er nu uit de expert shell of een AI-taal gekozen
worden. Hierna voIgt de fase van kennis achterhalen aan de hand
van literatuur en interviews met experts. Tenslotte vindt dan de
implementatie plaats, waarna de uitgebreide testfase begint. Deze
testfase houdt ondermeer in dat de kennis van het expert systeem
aan die van de menselijke expert getoetst wordt. Dit kan bijvoor
beeld gebeuren door het expert systeem oplossingen te laten
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vinden voor een serle prob1emen dle in het verleden ooor
mense1lJke experts zijn opgelost en vervolgens de resultaten te
verge 1iJKen.
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Overzicht van lasstroombronnen

Een lasstroombron bepaalt de warmte inbreng tljdens het
lasproces. Dit moet op zodanlge wiJze gebeuren. dat er een
stablel proces ontstaat. Er ZlJn verschillende typen stroom
bronnen op de markt. Hleronder voIgt een opsomrrllng:

1 conventionele stroombron;
2 transductorgestuurde stroombron;
3 thyristorgestuurde stroombron;
4 analoge translstorgestuurde Btroombron:
5 hoog frekwente stroombronnen.

ad 1
De conventionele stroombron bevat een transformator. gelijkricht
eenheid en een of meerdere smoorspoelen. De transformator brengt
de netspanning naar het gewenste nivo terug. Dit gebeurt door het
schakelen van verschillende aantallen primaire en secundaire
windingen. De spanning kan dus aIleen stapsgewijs Ingesteld
worden. De gelijkrichter verandert vervolgens de wisselspanning
in een gelijkspannlng. De smoorspoel heeft de funktie om stroom
veranderingen loptredend bij kortslulting en ontsteking van de
boog) af te vlakken. Wanneer de stroomveranderingen namelijk te
abrupt plaatsvinden. kan een druppel uit de boog worden gestoten.
Hieronder is een blokschema van de opbouw van de conventionele
stroombron gegeven.

~I
~ 'If H-t>t H--I :i
Nlll 61~

fig. B.1 opbouw van de conventionele stroombron

De statische spannings-stroom karakteristiek van dit type
stroombron is vlak met een afval van 2 tot 5V per lOOA. De
dynamische eigenschappen worden bepaald door de transformator en
de smoorspoel. De dynamische eigenschappen zijn van belang in het
kortsluit- en half-openbooggebied. Het tijdsverloop van stroom
en spanning, in het kortsluitgebied, is in figuur B.2 weer
gegeven. Tijdens een kortsluiting vindt de druppelafsplitsing
plaats. De spanning daalt tot de waarde U die bepaald wordt
door:

inwendige weerstand van de stroombron;
weerstand van de toevoerkabels;
contactspanningen (bijv. tussen aardklem en werkstuk) .
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Door de aanweZlge inductivitelt in de sroombron. stiJgt de stroom

~----

I

~

fig. B.2 spanning- en stroomverloop tijdens de kortsluiting

geleideliJk tot de kortsluitwaarde. Na de kortsluiting onstaat
bij een doorslagspanning wederom een elektrische boog. De
spanning en stroom kriJgen dan na enige tiJd de quasi-stationaire
waarden.

De beweging van het werkpunt (spanning-stroom combinatie op een
bepaald tijdstip) als funktie van de tiJd verloopt niet volgens
de statische karakteristiek. In onderstaande figuur is het
verloop weergegeven; de statische karakteristiek is eveneens te
zien.

I,Q
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fig. B.3 het verloop van het werkpunt bij een kortsluiting
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De quasi-stationalre toestand komt overeen met net meest linkse
snijpunt van de statische karakteristiek en het werkpunt verloop.
Indien er een kortsluiting optreedt. daalt de spannlng sprongs
gewiJs. Vervolgens stijgen spanning en stroom zodanig tot de
doorslagwaarden berelkt zljn. Bij het ontstaan treedt er een
spanningssprong op; de spanning bereikt de grootste waarde in de
cyclus. In het laatste deel nemen spannlng en stroom geleidelijk
af. tot de quasi-stationaire toestand bereikt is.

ad 2
De transductor gestuurde stroombron bestaat uit een transductor.
transformator en een gelijkrichteenheid. Een transductor is een
inductieve weerstand die met behulp van een gelijkstroom instel
baar is. De transductor wordt direct achter de transformator
geplaatst en heett invloed op het magnetische veld aan de
secundaire kant. Een continue spanningsinstelling is mogelijk. In
de meeste gevallen bevat de transformator een gering aantal
aftakkingen. zodat het spanningsbereik in enkele gebieden wordt
opgedeeld.

ad 3
De thyristorgestuurde stroombron bestaat Ult een transformator.
gelijkrichteenheid en smoorspoelen. De gelijkrichteenheid bevat
thyristoren. die door fase aansnijding voor continue spannings
insteillng zorgen. De transformator bevat in de meeste gevallen
een gering aantal attakkingen. waardoor het spanningsberelk in
een aantal gebieden opgedeeld kan worden. Binnen deze gebieden is
traplose spanningsinstelling met behulp van de thYristoren
mogelijk.

ad 4
Een transistorgestuurde sroombron maakt gebruik van transistoren
voor de spanningsinstelling. De transistoren hebben de funktie
van stuurbare weerstand. Een transformator en gelijkrichtcel
zorgen voor een gelijkspanning. die aan een transistortrap wordt
aangeboden. Door variatie van de stuurstromen van de transistoren
wordt de spanningsval over de transistoren geregeld.Het verschil
tusen in- en uitgangsvermogen van de transistortrap wordt ge
dissipeerd. Het gevolg is dat de stroombron veel vermogen op
neemt. De spanning is traploos instelbaar. Het is bovendien
mogelijk om pulserend te lassen met dit type stroombron.
Op de volgende pagina is in figuur B.4 een blokschema van de
opbouw te zien.

De statische spanning-stroom karakteristiek bezit een vlak of
zuiver horizontaal karakter met een stroombegrenzing. Wanneer het
werkpunt van de statische karakterlstiek afwijkt. vindt er een
bijsturing plaats. Dit gebeurt door middel van wijzigen van de
stuurstromen van de transistoren. Een regeleenheid bepaalt in
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fig. B.4 opbouw van een analoge transistorgestuurde bron

hoeverre het werkpunt zich over de statische karakteristiek
beweegt. ReactietlJden liggen In de grootte-orde van 50 s.
In flguur B.5 is schematisch weergegeven op welke manier de
regellng plaats vindt. Een voorbeeld van het effekt van een
mogelijke regeling (lit 4) voIgt hieronder. Deze regeling
bezit de volgende kenmerken. In het kortsluitgebied ligt het
Quasi-statlonaire werkpunt op de horizontale as (constante
spannning). Tijdens de kortsluiting bevindt het werkpunt zich
op het liJnsLuk met constante stroom (er treedt stroombegrenzing
op). Het stroomverloop als funktie van de tijd wordt gekenmerkt
door een constante waarde tijdens de kortsluiting; de stijging
van quasi-stationalre waarde naar kortsluitwaarde is zeer snel.
In figuur B.6 IS het stroom- en spanningsverloop als funktie van
de tijd weergegeven.

LASBRON

fig. B.5 het regelprlncipe van een analoge bron
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fig. B.6 stroom- en spanningsverloop bij een analoge bron

Het is mogelijk om pulserend te lassen met dit type stroombron.
Hierbij zorgt een constante stroom voor het instand houden van
de boog. Met een bepaalde instelbare frekwentie worden
hierop spanningspulsen gesuperponeerd. Deze pulsen zorgen voor
de druppelafsplitsing. In het ideale geval zijn breedte en hoogte
van een puIs zodanig Ingesteld, zodat er per puIs een druppel
wordt afgesplitst.

ad 5
Er zijn twee typen hoog frekwente sroombronnen: de secundair
geschakelde en primair geschakelde stroombron.

5a
De secundair geschakelde stroombron bestaat uit een transforma
tor, geliJkrichter, transistortrap en smoorspoel. De door het net
aangeboden spanning wordt in een gelijkspanning omgezet. De
hierop volgende transistortrap zet de bijbehorende gelijkstroom
in een pulsvormlge stroom om; de transistoren werken als schake
laars. De spoel vlakt het pulsvormige verloop vervolgens af tot
een gelijkstroom of een pulsvormige stroom met een lagere
frekwentie (geschikt voor pulserend lassen). Indien de aan/uit
verhouding van de transistoren niet konstant is, kan er pulserend
gelast worden. In het geval van niet pulserend lassen wordt de
lasspanning door middel van variatie van de schakelfrekwentie
(tussen 1 en 20 Khz) ingesteld. In figuur B.7 is een blokschema
van de secundalre lasbron weergegeven.
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fig. B.7 opbouw van de secundaire sroombron

5b
De primair geschakelde bron bevat dezelfde componenten als de
secundair geschakelde bron. De transistortrap bevindt zich echter
direct achter de gelijkrichter. De gelijkstroom wordt door deze
trap in positieve en negatieve pulsen omgezet. Vervolgens
verandert een transtormator dit signaal in een wisselstroom. Een
extra gelijkrichter in combinatie met een spoel zorgt voor het
gewenste uitgangssignaal. De instelling van de lasspanning
respectievelijk pulsparameters wordt dus gerealiseerd door de
transistortrap. De schakeltrekwentie ligt in de grootte orde van
20Khz. Hieronder is het blokschema te zien.

~ .......~

© ]I[ 1----1 -{)i- 1------1~1-----1
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fig. B.8 opbouw van de prlmaire stroombron

Ten opzichte van de analoog gestuurde bron hebben hoog frekwente
bronnen de volgende voordelen:

* gering aantal transistoren zijn nodig;
* vermogensdissipatie 1S gering.
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Het nadeel IS de reactleti)d dIe een faktor 10 hoger lig~ ten
opzichte van de analoog gestuurde bron (lit. 8).
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De Keuze voor een vorm van M1g/Mag lasrobotisering

Lasrobotiserlng 1S net automatlseren van het lasproces met behulp
van een of meerdere robots. Deze vorm van automatlsering kan
ondermeer de vOlgende voordelen bieaen:

*
betere en meer konstante kwalitelt van het lasprodukt;
toename van de produktiesnelheid:
toename van de produktiecapaciteit.

Ten oPzlchte van 'starre' lasautomatisering (in plaats van een
robot wordt bijv. een manipulator voor de toortsvoering gebruikt)
geldt dat lasrobotisering een flexibeler karakter heeft. Het
grote voordeel is dat in een Korte tijdsperiode een breed scala
van produkten gelast kan worden.

De robots in een applicatie kunnen met externe sensoren ZlJn
uitgerust. Sensoren kunnen optredende veranderingen slgnaleren,
zodat hlerop gereageerd kan worden. Dit heeft als doel: het
behouden van een goede laskwaliteit. Een voorbeeld van een
oPtredende verandering is thermische vervorming (bijv. krom
trekken van platen). In lit. [12J is een overzicht van gebrulkte
sensoren bij robot lassen te vinden. De meest voorkomende typen
sensoren zljn:

* boogstroomsensor;
geOmetrIe sensor.

Geometrie sensoren Z1Jn over het algemeen oPtische sensoren of
visIon systemen. De sensor wordt aan de robot bevestigd en
observeert de situat1e in het smeltbad of vlak ervoor. Het 1S ook
mOgelljk dat lastoorts en sensor tot een geheel geintegreerd
zijn. De afstand tussen sensor en lastoorts wordt de voortloop
afstand genoemd. Met behulp van de lassnelheid (voortbewegings
snelheid van de toorts) is te berekenen wanneer de toorts deze
afstand overbrugd heeft. De informatie die uit een geometrie
sensor komt. maakt adaptieve processturlng mOgellJk.
Lasparameters zoals spanning en draadsnelheid zijn namelijk
sensorgestuurd in te stellen. Ook behoort het naadzoeken.
naadvolgen en einde naaddetectle tot de mogelijkheden. Het
gebruik van geometrie sensoren bledt de mogelijkheid om op een
passende manier op veranderingen te reageren. Nadelen van het
gebruik van deze sensoren zijn:

* toortsbereik neemt af;
* duur in aanschaf;
* robuustheid is niet groot.

Een boogstroomsensor gebruikt de lasstroom om gegevens over de
lasnaad te verkrijgen. Door pendelend lassen zal. afhankelijk van
de afstand tussen draaduiteinde en werkstuk, de boogstroom
varleren. Wanneer de lasnaad symmetrisch is, kan uit verloop van
de stroom het midden van de lasnaad bepaald worden. Dit type
sensor maakt dus naadzoeken en naadvolgen mogelijk. De voordelen
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ten opzichte van geometrie sensoren zljn:
geringer aanschafpriJs.

groter toortsberelk en

De nadelen van een systeem ultgerust met een boogsensor ziJn:

*
*

lage lassnelheden zijn aIleen mogelijk;
beperkt aantal lasnaden zijn sensorgestuurd te lassen;
er moet pendelend gelast worden;
adaptieve sturlng van lasparameters zoals spannlng en
draadsnelheid lS niet mog~lijk.

Configuraties uitgerust met geometrie sensoren bieden de meeste
mogelijkheden om een oPtimale laskwaliteit te verkrljgen.· Hier
tegenover staat de hoge aanschafprlJs. Configuratles zonder
sensoren hebben een gunstlge aanschafprijs, maar zijn 'blind' ten
opzichte van de omgeving. Systemen uitgerust met een boogsensor
bieden de mogelijkheid tot naadzoeken en naadvolgen. De
aanschafpriJs llgt tussen beide eerder genoemde configuratles In.

Om succesvol lasrobotlserlng in een bedriJf toe te passen, moet
aan een aantal voorwaarden voldaan ziJn. Zowel de materlaal
aanvoer als de produktafvoer moet goed gestructureerd zijn. De
tijd dat de robot inact1ef is, wordt hier mede door bepaald. Voor
het instellen van de lasparameters. zoals spanning en
draadsnelhe1d. is laskenn1s nodig. Deze laskennis 1S aIleen
aanwezig bij menselijke experts. Hetgeen dat vastgelegd is
bestaat nameliJk aIleen uit richtwaarden en vuistregels. Tabellen
met exacte instelwaarden zljn niet in omloop. Door de robot wordt
over het algemeen onderhands gelast. Met behulp van een
manipulator. eventueel aangedreven door de lasrobotbesturing, kan
het werkstuk in een onderhandse positie gebracht worden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 goed gestructureerde materiaal aanvoer
2 goed gesructureerde produkt afvoer
3 laskennis is aanwezig
4 laspositie is onderhands

fig. C.l de algemene voorwaarden bij lasrobotisering

Wanneer aan de algemene voorwaarden voldaan is, wordt door de
volgende faktoren de keuze voor een configuratie bepaald;

* economische faktor;
* produkt eigenschappen;
* serie grootte en aantal produktvarianten;
* beoogde laskwaliteit.
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De economlsche tak~or omvat ondermeer de financiele positle van
het bedri]!. Ook de toekoms~verwachtlngen. me~ betrekkIng ~ot de
afzet van de lasproduk~en. valt hieronder.

De lasprodukt elgenschappen die van belang ZlJn. volgen hier
onder:

*

*
*

soort materiaal waaruit het produkt bestaat:
afmetingen:
massa;
lasnaden d1e in het produkt voorkomen:
toleranties.

Het soort materiaal. de atmetlngen. en de lasnaden bepalen de
begininstelling'van de iasparameters. Door toleranties in de
aanvoermaterlalen en In de positionering daarvan. kan de optimale
1nstelling veranderen. Met behulp van sensoren kan. tijdens het
1asproces . hi erop gereageerd worden. In 1it. [5] wordt een
maximale tolerantie aangegeven. wanneer lasrobotisering zinvol
is. Deze grenswaarde llgt blJ 1 rom en voor dunne platen geldt 20%
van de plaatdlkte. HierbiJ worden waarschijnliJk systemen
bedoeld. waarln de robots niet met sensoren zijn uitgerust. In
lit. {13J lS een systeem beschreven. waarin de robot met een
geometrie sensor is uitgerust. Voor de maxlmale toierantle dle
het systeem toelaat. geldt:

* 0.3 rom zonder sensor:
* 2 rom met sensor.

De serie grootte en het aantal varianten van een lasprodukt zijn
van invloed op de flexibiliteit dat een lassysteem moet bezitten.
Indien de serles kleIn ZlJn en het aantal varianten van een
produkt groot ziJn. dan moet het systeem een flexibel karakter
bezitten. Er zal namelijk vaak van lasparameter1nstelling
veranderd moeten worden. BiJ grote serles en weinig produkt
varianten. worden er mInder hoge elsen aan de flex1bil1tei~

gesteld. Een manipulator in plaats van een robot voor de
toortsvoer1ng. is in soromige gevallen mogelijk. In lit. [5]
worden grenswaarden voor een serie grootte genoemd. wanneer
automatiseren zinvol is. Voor Minder dan 5 stuks geldt volgens
het artikel dat automatiseren niet zlnvol is. In het geval van
een serle grootte tussen de 5 en 50 stuks geldt dat er bij
invoering van automatisring de nodige maatregelen genomen moeten
worden. Er wordt echter niet vermeldt wat deze maatregelen
inhouden.

De laskwalitelt heett betrekking op enerziJds de sterkte van de
verbinding en anderzijds op de vorm en afmeting van de las. Voor
de diverse lasprodukten gelden verschlilende kwaliteltseisen.
Wanneer het lasprodukt bIJV. een hogedrukketel voor lndustrieel
gebruik is. zljn de eisen voor de sterkte van de gelegde lassen
hoog. De vorm en de afmetlngen van de las zijn Minder van belang.
Indien het lasprodukt een bumper van een auto 1S. worden aan de
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sterkte minder hoge eisen gesteld. Het visuele aspect van de las.
de vorm en afmetingen. IS in dit geval belangrijk. Om aan de
gewenste kwaliteltseisen te voldoen ZIJn ondermeer de volgende
faktoren van belang:

* de voorbewerklng van de toevoermaterialen:
geavanceerdheid van het systeem.

Geavanceerde systemen zijn gekenmerkt door de aanwezigheld van
sensoren. Bij deze systemen zijn grotere toleranties toegestaan
dan bij systemen zonder sensoren. Het opspannen van het werkstuk
hoeft ook minder nauwkeurig te gebeuren.

In lit. [4. 8. 11] zijn voorbeelden van gekozen lasconfiguratles
in diverse bedrfjfssituaties beschreven.
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BIJLAGE 1

Robotprogramrna gebruikt bl"J" dOe RCM'.J
~ experimenterl

PROGRAMMA LIJSTROBOT CONTROL M BLZ 1-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
HOOFDPROGRAMMA 2
----------------------------------------------~-------------

1 nEF HP2
2 SNH ALL 30 SNELHEID ALLE ASSEN ~

3 PTP X-227.3 Y+1389.9 Z+966.8 POINT TO POINT BEWEGING } I
A-180.000B+59.990 C+90.00S

4 HLT VW
5 SNH BAN 0.600 BAANSNELHEID }

6 LIN X-227.3 Y+1390.0 Z+B12.3 CONTINUOUS PATH BEWEGING
A-179.977B+60.000 C+B9.975

7 OND IN Bl LH SPG ADHI
8 SF IN 1
9 LIN X+I047.7 Y+1384.2 Z+815.5

A-179.839B+59.933 C+89.817
10 SF UIT 1
11 OND UIT Bl
12 LIN X+I047.7 Y+1384.2 Z+937.7

A-179.833B+59.934 C+89.810
13 SNH BAN 10.000
14 LIN X-134.5 Y+1384.3 Z+937.7

A-179.S25B+59.935 C+89.803
15 SPG AD2
16 DEF ADI
17 TXT FOUTGRENS , I I

18 HLT OW
19 DEF AD2
20 END HP2

SENSORFU~~TIE 1
-----------------------------------------------------~------

1 DEF SF1 HP2
2 BKB NI +0.000 BI +1.000 11 12

NII+1.000 Bll+0.000 13 14
FGR +20.0 B1

3 END SF1 HP2 '<,



BIJLAGE 2

Geregistreerde metlngen bl] de RCM2 experlmenten
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BIJLAGE 3

Robotpr'ogramma gebru ikt bij CLDOS experimenten

CF:or1AC ClODS Robot Maste~ Cont~oller VerS1Dn 1.3

ProgrammaSENSOR2 van de Robot bEsturingl

0: LIST

F'aoina: 1

~': END
4: @F'O PA
5: GF F(2~3!,$1)

6: GF P(4~$(J)

7: GF P(2.3.~1)

8: GF F' (5~ '!(J)

<;': GF F' ( 1)
1(I: END

GA NAAR PUNT 2. PUNT 3. START LASPROCES
GA NAAR PUNT 4. STOP LASPROCES }

66



BIJLAGE 4

Lasparameterwaaraen blj experlmenten

materiaalsoort
materiaaldikte
type lasnaad

FE360
4.2 rom
T-naad

afstand toorts werkstuk
gassoort
gasstroomsnelheld
lassnelheid
toevoerdraaddiameter
laspositie
toortshoeken
draadsnelheid
lasspannlng

10 rom
80% argon en 20% C02
10 I/min
30 em/min
1. 0 rom

: onderhands
:fl, = 900 en pJ.= 90°

variabel
: variabel
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BIJLAGE 5

Blokschema van de effektleve w~arde meter

U

~'-----

LASBRON
~

+ t :\....L I /
CONTACT- - ~CE.AAR BUIS-

-
- t:J I I I II I /l

~SHUNT WERKSTUK

~

I las Ulas
,,

METER

[> I [>

las't1~!1Ilas
vrn5TER- VERSTER-
KER KER

•ERNE STURING

~
]~C ]~C

OPTO- OPTO-
muPLER COJPLER

MENTANE
~ARDE Ulas

I

~ ~>t::
X~ (H>L~m:

RMS
rkJblIldt

RMS
METER METER

OMENTANE
~ARDE Ilas

I

I

I
I LILII~ I /I I,' 1/ I /I 'fI,l

I 1 ILI.LI.L/ ",-,/-/.,-, I'-~'-UI

UITLEZING UITLEZING UITLEZING
STROOM rvrntvoGEN SPANNING

'- l-
I

JJ LASSTRCX)M VERMOGEN LASSPANNING

MO
W

M
Wi
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BIJLAGl:; 6

Gereglstreerae me~lngen met de 'zelfgebOUwde' conflgUratie

REGISTRATIE VAN GERlNG AANTAL PIEKEN
vooropening = 1.6 mm
v_draad 5 m/mln
lassnelheid 30 em/min
instelspan. 5.9 V

F IlE K.~&NT I'e ~o-'T~~u;riN &e~

"" ..~ ~O ....~.

lo~

~~. ~'·fJ~r=:2 =-i: f= ~::j ::..:~ '=~o.~ :,;i~
:~ ':-'~,c::-E ;':~E ~t=f-7--:.:ct==~r~

:~:~:t~ :;~= ~c.c-: cc=·-=. "~-:~;;E1
:~ :~:E~~~ =--r-:-~:~;~~
:c.: rc.;:-: _':"=4:-:c: ..:~ ::...--: .-':~ .=f3':~---::83

'- ::::'- :S:=:f~~-:-::- :cc., ::::,L=.=F::t==- ::=:1
. :.c:. =--7+..=J~: ~~~ 3:-=:=-r-_-~ :.:-:1
~ :::: : : : ,YCc~:c :.. c.:= :':"'~'i=--=-~ :

.£ ;:~t~~~t;::::'~I-"-- ..--._-

I . •

• ':!.:' •... ::''-j..::::;-:':"''·e·

2E~~1t :~ :~::::f-:'~': ~=c2>='::-::';

2:~ffi ~/=.. ;,"'!~.:--::; ~ ::~~ ::-~:~ :

!iifc~E~~.
i~ :::-: :}:; ;h::2 :fu~~ ::~: :~~ ~n:~: .. ~
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VARIATIE DRAADSNELHEID
vooropening = 1,6 mm
lassnelheld 30 cm/ffilD
lnstelsp. 5,9 V

2.0__

)ooA
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VARIATIE SPANNING
vooropening 1.3 rom
v dread 5 m/min
lassnelheld 30 em/min

F"'Ek.we~Ti.E t(,o"-TsLuir;",6Et..t
It..= '00 H'1..

t=:
t .

..~ ....

'1

~} ~~~. ~~~ j~j ~~1; ;~ ~;~ ~~~~! ~~~ ~~; :<'
•.•• "jl .... ,.. •• ·h1 ......· ,.. 1 .•• 1 I'" ·JI•••• , ....

... ,;: :::~ITtJ T~-=:J .::.

71



. .,.;.,..c -- .

•

. JC=
_.- '-'--:1

. I===:
- .- -::j

15' ~~.::..,' =.. -
:--- - :::;.... -- - ==. _--::

72



BJJLAGE 7

GrafJeken behorende bi] experimenten met de 'zelfgebouwde'
configuratie

Instelspanning - Lasspanning (V_las)

tVt.)eUt-
Lv] 2b

- ').'i

V

'2.0

..

:;/0
-to .

1N 571= L5 PANNIN{,
LV]

Lasspanning (V las) - Frekwentie kortsluitingen (8~)
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Lasspanning (V_las) - Hoogte stroompieken

- ---_ .. ~ --_ .. _.-_ .. -~.

<j
.. - .. -_. - .-.

,
-_.... _- .. __ ._ ... _. --_.---.-').6;- ._- - ,

I.~O

2 (,,,

210

7.lD

,.
J8

HOOc,TE' t'"
PtEKHI

[AJ. :£i"

Lasspanning (V las) - Quasi-stationaire stroomwaarden

q,.UAS i-Sf: t
WAAP-Oe -

[AJ -/I.fQ

-- 11

Jt! ),0

: .' " .._._... - ..__._.-.. ~_.- , .. --_.--- ... __ .

i

~. .
.. . ._-;. .. ; .. --" -.-' ----;---\.·-----·--.---;·c··--·: .
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bLJLAGE 9

Lasfoutencodering voar r5ntgenapnamen

1 Aalporeusheid (gashot ten)

2 Ab gaskanalen
2 Ba slakinsluitsel s

3 Bb slakkenbanen
Be zwaaifouten
Bd uithakfouten

Be 'fouten bij Ede'ktrodenwisseling
Bf outen bij naadaansl uitingen

4 ( bindingsf outen

3 0 oorlasfouten

5 Ea langsscheuren

Eb dwarsscheuren
2 F randinkar teting

2 G luxinsluitsels
2 H waarmetaalinstuitsels

3 J Qxyde insl uitsels
4 K kraterinzakking
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BIJLAGE 10

Lasparameters gegenereerd door MAGDATA

--M-A-~G-D-A-T-.A- -------- - =====M=I=G=/=M=A=G=W=E=:D=D=A=T=A=G=E=~=E=;'=~1=9;'=D

8
' R7-"~---J'==

Th~ W~1di~g I~~tit~t~

MIG/MAG DATA SHEET

r<eference :
T.U. EINDHOVEN

)ate entered: 06-06-1988

Weld cross-sectional area (mm2)

Wire diameter (mm)

Metal transfer mode

Deposition efficiency (Yo)

Current (Amps)

Approximate Voltage (Volts)

Travel speed (mm/min)

Arc energy (kJ/mm)

Wire feed speed (m/min)

Number of runs

Duty cycle (Yo)

Arc time/metre (min)

Indirect time/metre (min)

Total weld time/metre (min)
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I

14.0
I=

= 1.0

= Dip

= 95

= 130

= 16.0

= 325

= 0.4

= 6.1

= 1

= 50

= 3.08

= 3.08

= 6.15

=
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