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Voorwoord

In dit rapport wordt het afstudeerproject "Geautomatiseerd

booglassen m.b.v. een optische profielsensor" beschreven,

waaraan ik van mei 1989 tot februari 1990 gewerkt heb. Met het

schrijven hiervan wordt voor mij een periode afgesloten waarin

ik gewerkt heb op een gebied waar de elektrotechniek en de

werktuigbouwkunde nauw met elkaar verbonden zijn.

Om dit soort onderzoek tot een goed einde te kunnen

brengen is dan ook ondersteuning vanuit beide vakgebieden

noodzakelijk. Hierbij wil ik de mensen bedanken die mij deze

ondersteuning gegeven hebben. Naast de medewerkers en studenten

werkzaam in het FALe project betreft dit de volgende personen

in het bijzonder:

- prof. ir. F.J. Kylstra voor het mogelijk maken van dit onder

zoek,

- ir. N.G.M. Kouwenberg en W.J. Bogers voor hun begeleiding,

- B.H. Bokhorst voor zijn ondersteuning op lastechnisch gebied,

zowel in theorie alsook in de praktijk,

- R. Berkelrnans voor de bouw van de meet- en interface-eenheid

en zijn hulp bij allerlei voorkomende praktische zaken.



Samenvatting

Het automatiseren van een booglasbewerking is moeilijk in

verband met de onnauwkeurigheid van de naadvoorbewerking en het

vervormen van het werkstuk tijdens het lassen ten gevolge van

de warmte-inbreng. Toepassing van een optische profielsensor

waarmee deze maatafwijkingen kunnen worden waargenomen, kan

hierbij uitkomst bieden.

Voor een prakti jkprobleem Zl Jn de mogeli jkheden hiervan

onderzocht. Dit heeft geresulteerd in de realisatie van een

besturingssysteem waarmee de lasparameters op grond van de door

de sensor gemeten gegevens tijdens het lassen aangepast worden.

Hiermee is het mogelijk een V-naad met een variabele voorope

ning (0,2 - 1,4 mm) met een constante hoge kwaliteit te lassen.

Tijdens de ontwikkeling hiervan zijn vooral op lastech

nisch gebied een aantal problemen aan het licht gekomen. De

meeste hiervan zijn opgelost, maar er blijven nog voldoende

punten over die een nadere bestudering waard zijn. Hiermee kan

de besturing verbeterd en uitgebreid worden.

Abstract

Automation of the arcwelding process is hampered by the

inaccuracy of the seam preparation and the deformation of the

material caused by the heat-input of the welding process. The

use of an optical profile sensor that measures the actual

dimensions of the seam may contribute to solving this problem.

The possibilities of such a system have been examined for

a certain type of seam (V-groove). This has resulted in the

development of a controlsystem for on-line adjustment of the

welding parameters according to the measurements of the profile

sensor. With this system, a V-groove with a variable gap (0,2 

1,4 mm) can be welded without loss of quality.

A number of problems were encountered, mainly with respect

to welding technology. Most of these have been solved, but some

need a more comprehensive study. In this way the system can be

improved and expanded.
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1. Inleiding

Aan de TU Eindhoven wordt in een samenwerkingsverband tussen de

faculteiten Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde tezamen met

het ITP en DAF gewerkt aan de realisatie van een flexibele

assemblage- en lascel, het zogenaamde FALC project. Zoals de

naam al aangeeft, worden in deze cel produkten aangevoerd,

ondergaan één of meerdere lasbewerkingen en worden vervolgens

afgevoerd. Deze fabricagecel moet produkten van een constante

hoge kwali tei t afleveren en dient hierbi j zeer flexibel te

zijn in het omstellen voor vervaardiging van verschillende

produkttypen.

De FALC cel bestaat momenteel uit een lasrobot met manipu

lator, aangevuld met een transportbaan. Gewoonlijk wordt een

lasrobot eenmalig voor een bepaald produkt geprogrammeerd en

vervolgens wordt dit eindeloos herhaald. Om op deze manier een

goede laskwaliteit te kunnen garanderen, is het noodzakelijk

dat het te lassen produkt aan een aantal eisen voldoet. Zo

moeten de onderdelen uiteraard exact gepositioneerd worden en

ook ti jdens het lassen op de juiste plaats bli jven liggen.

Verder moet de lasnaad steeds identiek zijn, zodat hoge eisen

gesteld worden aan de maatnauwkeurigheid van de onderdelen.

Alleen dan is het mogelijk om de gewenste kwaliteit te halen

met een vast programma. De naadvoorbereiding wordt op deze

manier echter al snel erg duur.

Wanneer in de besturing van de robot echter de werkelijke

positie van de naad voortdurend bekend zou zijn en de bewe

gingen hierop aangepast zouden kunnen worden, zou al één van

beide problemen opgelost zlJn. Als ook nog de optredende

afwijkingen in de naadafmetingen waargenomen kunnen worden, kan

ook dit gecorrigeerd worden met een aanpassing van de laspa

rameters.

Deze problematiek heeft men al eerder onderkend en dit

heeft geresulteerd in het op de markt verschijnen van hulpmid

delen, waarmee de lasrobot deze waarnemingen kan uitvoeren. Zo

zijn er verschillende sensoren waarmee een lasnaad gezocht en
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vervolgens gevolgd kan worden, zoals bijvoorbeeld de boogsensor

die gebruik maakt van de optredende lasstroom. Sensoren die

(tijdens het lassen) gebruikt kunnen worden om de maatafwij

kingen van de lasnaad vast te stellen zijn echter moeilijker

verkrijgbaar [1,10].

Een succesvolle ontwikkeling is het Seampilot systeem. Dit

is een optische profiel sensor waarmee verschillende typen las

naden gezocht en gevolgd kunnen worden. Daarnaast berekent dit

systeem uit de meetgegevens ook informatie over de geometrie

van de naad, zodat een nauwkeurig beeld wordt verkregen van de

afmetingen van de doorsnede van de lasnaad. Met behulp van deze

informatie is het in principe mogelijk om een systeem te reali

seren waarbij de lasparameters afhankelijk van de gemeten

geometrie aangepast worden, zodat toch een goede kwaliteit

verkregen wordt en minder uitval zal ontstaan.

Hoewel in de oorspronkelijke opzet van het FALe project

bij het lassen geen sensoren ZlJn voorzien, wordt hiertoe wel

voorbereidend onderzoek gedaan. Het ontwikkelen van een bestu

ringssysteem dat de lasparameters aan de hand van door de

sensor gemeten gegevens aanpast, is het doel van dit onderzoek.

Het is de bedoeling dat aangetoond wordt dat met behulp van een

dergelijk systeem een grotere tolerantie van de onderdelen

toelaatbaar is dan met een vast robotprograrnrna mogelijk is. In

de eerste plaats gaat het dus om het gebruik van de geometrie

gegevens voor lasparameter aanpassing. Hoewel dit sensorsysteern

tegelijkertijd gebruikt kan worden voor baancorrectie, is ge

bruik hiervan geen eerste vereiste. Deze toepassing is namelijk

standaard voor dit systeem en werkt naar behoren op diverse

robotsystemen. Het tegelijkertijd toepassen van beide systemen

vormt het sluitstuk van dit afstudeeronderzoek.

Overigens dient vermeld te worden dat het niet tijdig

beschikbaar zijn van de lasrobot ertoe geleid heeft dat dit

onderzoek grotendeels is uitgevoerd op een eenvoudige lasma

chine zoals beschreven in hoofdstuk 6.
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2. Opzet van het onderzoek

Zoals beschreven gaat het er in dit onderzoek om dat de

variaties in de afmetingen van de doorsnede van de lasnaad

leiden tot een zodanige correctie van de lasparameters dat een

goede laskwaliteit wordt verkregen. Hiervoor is het uiteraard

noodzakelijk te weten welke parameteraanpassingen moeten worden

uitgevoerd wanneer een bepaalde geometrieverandering wordt

waargenomen. Een gedeelte van deze kennis kan worden verkregen

uit de vele literatuur die over lasprocessen geschreven is.

Hierdoor wordt inzicht verkregen over de invloed van de ver

schillende parameters op de kwaliteit en het uiterlijk van de

verkregen lasverbinding.

Meestal uit deze literatuur zich alleen in vergelijkende

bewoordingen en worden geen getallen genoemd. Dit is in deze

theoretische verhandelingen ook niet nodig. Wanneer een bepaal

de las gelegd moet worden, valt de lasser terug op de verza

meling tabellenboeken die in de laswereld gebruikt worden. Deze

tabellen bevatten gegevens over de in te stellen draadsnelheid

en spanning afhankelijk van de draaddiameter, materiaaldikte,

toortsstand e.d.

In het verleden is al geconstateerd dat deze tabellen voor

gemechaniseerd lassen niet zondermeer bruikbaar zijn. Deze zlJn

namelijk allemaal gebaseerd op ervaringen van handlassers.

Daarbij wordt niet voldoende rekening gehouden met de "mecha

nische" parameters als bijvoorbeeld de lassnelheid of de

toortshoogte (uitsteeklengte) . Deze parameters zijn bij mecha

nisatie van het grootste belang omdat deze vast ingesteld wor

den. De handlasser heeft echter juist enorme variatiemoge

lijkheden ten aanzien van deze parameters. Aan de hand van zijn

waarnemingen (gehoor, gezicht, gevoel in de hand) reageert hij

meestal met een verandering van de snelheid of toortshoogte .

Ook kan hi j overgaan op een pendelbeweging, een techniek die

gebruikt moet worden wanneer grote openingen overbrugd moeten

worden. Een handlasser zal zelden naar de lasbron teruggaan om

een andere instelling van de machine te kiezen.
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Een volgend probleem dat hierbij optreedt is dat iedere lasser

zi jn eigen sti j 1 heeft ontwikkeld. Zo komt het vaak voor dat

verschillende lassers op grond van hun ervaring voor hetzelfde

laswerkstuk een volledig andere instelling kiezen en anders

reageren op optredende veranderingen in de naadvorm dan hun

collega. Wanneer het lasproces geautomatiseerd moet worden, is

het noodzakelijk een eenduidige reactie te hebben op een

bepaalde geometrieverandering. Om te weten te komen wanneer en

op welke manier gereageerd moet worden, moeten experimenten

worden gedaan. Hiervoor is de volgende opzet bedacht.

Ten eerste moeten veranderingen in de naadgeometrie waar

neembaar zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt met behulp van een

profielsensor. Vervolgens moet gereageerd worden op deze ver

anderingen in de vorm van parameteraanpassingen. Om de kans op

succes te vergroten, wordt hiervoor een beroep gedaan op een

ervaren lasser. Hi j moet proberen een goede las te leggen

waarbij slechts een beperkte parameterset variabel is. Voor het

uitvoeren van deze experimenten is een opstelling gerealiseerd,

waarbij een werkstuk gelast wordt, terwijl de sensor metingen

verricht en de lasser tracht een goede lasverbinding te ver

krijgen.

De gemeten gegevens van het naadprofiel worden gere

gistreerd, tezamen met de door de lasser ingestelde parame

terwaarden. Verder wordt bijgehouden waar de sensor en de

toorts zich bevonden bij een bepaald meetpunt. Nadat de lasver

binding is verkregen, wordt de kwaliteit hiervan bepaald.

Sommige gedeelten zullen goed zijn, terwijl andere stukken

afgekeurd worden. Voor de goede gedeelten kan nu precies nage

gaan worden wat de sensor gemeten heeft en wat op dat moment de

instellingen waren.

Als dit voldoende vaak wordt herhaald, wordt een tabel

verkregen met aan de ene kant de gemeten geometrie en aan de

andere kant de bijbehorende parameterinstelling voor een goede

lasverbinding. Nu is dus een soort tabellenboek ontstaan op

basis van sensormetingen. Als tijdens een volgende lasbewerking

een identieke geometrie wordt gemeten, worden de bijbehorende
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parameters ingesteld en zal een goede laskwali tei t verkregen

worden.
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3. Beschrijving van het te lassen produkt

Om te voorkomen dat het project te ver van de werkelijkheid af

zou komen te staan, is besloten om niet een fictieve naadvorm

en bewerkingstoleranties als uitgangspunt te kiezen, maar om

een probleemstelling uit de laspraktijk te nemen. Hiermee wordt

bereikt dat de verkregen resultaten industrieel getoetst wor

den. Daarom is een beroep op DAF gedaan voor het verstrekken

van een naadvorm en de toleranties die hierin op kunnen treden,

met daarnaast de eisen waaraan de uiteindelijke lasverbinding

moet voldoen.

3.1. Bet werkstuk

Door DAF werd het volgende werkstuk aangeboden. Het gaat

hierbi j om een achterashuis van een truck. In het kader van

"lichter construeren" wil men dit huis uit dunner plaatstaal

gaan vervaardigen. Hierdoor moeten hogere eisen aan de lasver

binding gesteld worden. De gegeven naad lijkt voor dit

onderzoek goed bruikbaar, omdat het om een rechte naad gaat,

Fig. 3.1. Het achterashuis



-7-

waardoor geen problemen met betrekking tot naadvolgen zullen

optreden (Fig. 3.1). Verder is de naad 600 mm lang, waardoor er

inderdaad variaties ten gevolge van naadvoorbereiding en

warmte-inbreng zullen optreden, zodat hierbij de toepassing van

een sensor gestuurde regeling zinvol geacht wordt.

Het werkstuk wordt als volgt opgebouwd. Uit een staalplaat

ST 37/2 (Fe 360-2) met een dikte van 12 mm worden twee

U-profielen gevormd. Vervolgens worden deze in het midden

vervormd en dan tegen elkaar gedrukt, waardoor een banjo model

ontstaat. Om de twee profielen te verbinden moeten nu vier

identieke lassen gelegd worden en om deze lassen gaat het hier.

De naadvorm die na een aantal voorbewerkingen ontstaat is de

zogenaamde V-naad (Fig. 3.2). De maten hiervan zullen ongeveer

als volgt zijn:

ingesloten hoek Y: 36° ~ Y ~ 44°

vooropening G 0,1 mm ~ G ~ 1,7 mm

plaatdikte D 12 mm

Oorspronkelijk was er sprake van dat de naad voorzien zou

worden van een staande kant. Hiervoor werd een tweetal redenen

aangevoerd. Ten eerste zou dit noodzakelijk zlJn in verband met

de opspaninrichting die men wilde gaan gebruiken. Ten tweede

zou een staande kant voordelen bieden bi j het lassen. Later

bleek dat gekozen werd voor een andere methode van opspannen,

waarvoor geen staande kant vereist was.

Fig. 3.2. De V-naad
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Tevens is uit een aantal experimenten gebleken dat deze kant

voor het verkrijgen van een goede lasverbinding waarschijnlijk

niet nodig is. Dit heeft erin geresulteerd dat voorlopig uitge

gaan zal worden van naden zonder staande kant.

3.2. Eisen t.a.v. produktiemiddelen en laskwaliteit

Met een werkstuk alleen is nog niet alles gezegd. Daarnaast

worden nog eisen gesteld ten aanzien van de te gebruiken

produktiemiddelen en de kwaliteit van de lasverbinding.

De las dient gelegd te worden onder gebruikmaking van

lasdraad met een diameter van 1,2 mm en kwaliteit SG2. Het

beschermgas dat dient om het lasbad tegen zuurstof te bescher

men is een 80/20 Ar/CO menggas. Tenslotte moet getracht worden
2

de naad in maximaal drie lagen volledig te vullen.

De gewenste kwaliteit wordt gegeven als minimaal 80% door

lassing, maar minder dan 2 mm overdikte en een goede afvulling,

met ook weer een maximale overdikte van 2 mm (Fig. 3.3). Verder

moet de las lastechnisch goed zijn, dus geen randinkarteling

en/of bindingsfouten (Fig. 3.4). Ten aanzien van de lassnelheid

kan gesteld worden dat deze niet lager dan die van een handlas

ser mag zijn.

maK. dool"/o.s~/n1 2/n.m.

Fig. 3.3. De kwaliteitseisen in beeld
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Fig. 3.4. Voorbeelden van lastechnische fouten

3.3. Kwaliteitsbepaling

Of een bepaalde lasverbinding aan het in het voorgaande genoem

de pakket kwaliteitseisen voldoet, moet natuurlijk op een een

duidige manier vastgesteld kunnen worden.

De eisen ten aanzien van het uiterlijk van de verbinding

kunnen eenvoudig nagemeten worden. Ten aanzien van de bereikte

doorlassing wordt het moeilijk wanneer de 100% niet gehaald

wordt. Door de platen op een aantal plaatsen door te zagen kan

een visuele inspectie hier soms al uitsluitsel over geven,

evenals over het optreden van bindings fouten. Vaak is deze

inspectie echter niet voldoende en is een ultrasoon onderzoek

vereist. Bij DAF beschikt met over apparatuur waarmee deze

tests uitgevoerd kunnen worden.

Tenslotte kan nog een buigproef uitgevoerd worden op een

gedeelte van de las. Onder een pers wordt de lasverbinding dan

weer opengebroken. De kracht die hiervoor nodig is geeft een

eerste indruk van de kwaliteit van de las. Uit een visuele in

spectie van de opengebroken naad kan de doorlassing eenvoudig

beoordeeld worden. Voor deze proef kan gebruik gemaakt worden

van een bij de Centrale Technische Dienst opgestelde hydrauli

sche pers. Uiteraard kunnen dit soort proeven slechts steek

proefsgewijs genomen worden, aangezien het een destructieve

test is.
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4. De profielsensor

Om de variaties in de naadgeometrie zoals hiervoor beschreven

waar te nemen, wordt gebruik gemaakt van een optische profiel

sensor en wel de Seampilot van Oldelft [4,5,10,15]. Deze sensor

is speciaal ontworpen voor positiemetingen met betrekking tot

een lasnaad. De bediening van de sensor en het doorgeven van de

informatie over de gemeten geometrie (ook ti jdens het lassen)

geschiedt via een standaard RS232 interface.

Het is hierdoor mogelijk de sensor te verbinden met een PC

die de sensor dan kan bedienen en de gemeten gegevens kan

afbeelden op het beeldscherm, waardoor een grafische voorstel

ling van de waargenomen naad wordt verkregen. Daarnaast kan de

sensor op deze manier verbonden worden met de robotbesturing,

zodat deze de gemeten gegevens kan gebruiken voor het berekenen

en uitvoeren van baancorrecties.

De meetmethode is gebaseerd op het triangulatieprincipe :

met een laserstraal wordt het objekt aangestraald en het dif

fuus gereflecteerde licht wordt opgevangen door een lens die

onder een hoek is opgesteld. De plaats waar de spot wordt afge

beeld op een lineaire detector (CCD-array) is een maat voor de

afstand tot het objekt. Met behulp van een draaiende spiegel

wordt de lichtbundel heen en weer bewogen, zodat de straal

overgaat in een streep (Fig. 4.1).

MOtor

......."100' __--"

IMGIIl GefiKt.. INtrOl ----"

Fig. 4.1. Werkingsprincipe van de sensor
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Afhankelijk van de bevestiging bevindt de lichtstreep zich 20

tot 40 mm voor de lastoorts. In één heen- en weergaande

beweging worden bij de gekozen instelling 201 meetpunten ver

kregen. Hieruit wordt een profiel van de doorsnede berekend,

dat vervolgens vergeleken wordt met een door de gebruiker

opgegeven voorbeeldprofiel, de zogenaamde "template" . Indien

beide binnen de aangegeven nauwkeurigheid overeenstemmen worden

de coördinaten van een aantal karakteristieke punten in de naad

berekend (B-, C-, R-, 5- en T-punten, zie Fig. 4.2). Deze

punten kunnen gebruikt worden om de toortspositie bij te stel

len. Daarnaast wordt ook de oppervlakte van het trapezium Bl,

Rl, R2, B2 gemeten, waarvan gebruik kan worden gemaakt voor het

bijsturen van de lasapparatuur. De ligging van de punten Bl en

B2 kan vanuit de bediening zodanig beïnvloed worden, dat deze

identiek worden aan de punten 51 en 52, zodat de gehele te

vullen oppervlakte berekend wordt.

Fig. 4.2. De de V-naad
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s. Bet MIG/MAG-lasproces

Voordat gedacht kan worden over het automatiseren van een las

bewerking, moet eerst kennis vergaard worden over wat er alle

maal komt kijken bij het lassen. Hierbij blijkt dat voorname

li jk uitgegaan moet worden van de gegevens zoals die bekend

zijn uit de ervaringen van handlassers . Over geautomatiseerd

lassen in het algemeen is wel het een en ander geschreven, maar

over het toepassen van een profielsensor voor de parameter

aanpassing is nog niet zoveel bekend [8,11].

5.1. Apparatuur en principe

Bij het MIG/MAG lassen wordt gebruik gemaakt van een combinatie

van de volgende apparatuur (Fig. 5.1).

- lasbron

- draadtoevoereenheid

- beschermgas

- slangenpakket voor de aanvoer van draad, gas en

koelvloeistof voor de toorts

- lastoorts

Het lasproces ontstaat nu als volgt. De lasbron wordt kort

stondig kortgesloten door de draad het werkstuk te laten raken.

Hierdoor ontstaat een grote elektrische stroom in het circuit,

waardoor een elektrische boog ontstaat tussen het draaduiteinde

en het werkstukoppervlak. Door de hoge temperatuur ioniseert de

lucht hiertussen en vormt een geleidend plasma. De stroom zal

in stand blijven en zowel het werkstuk als de draad aan de uit

einden van de boog tot smelten brengen, waardoor het zogenaamde

smelt- of lasbad ontstaat (Fig. 5.2).

Nu . is het zaak dat deze boog blijft bestaan om te kunnen

lassen. Hiervoor is het noodzakelijk de draad continu toe te

voeren. Als dit niet gebeurt, smelt deze 0Pi de boog wordt

steeds groter en zal tenslotte doven. Aan de andere kant van de

boog smelt het werkstukmateriaal weg. Om te voorkomen dat hier



-13-

draadrol
aomrrJj

------.I~/Qn tl7
pCtk/(~t
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Fig. 5.2. Het toortsmondstuk en de lasboog

al het beschikbare materiaal wegsmelt moet de boog verplaatst

worden langs de naad tussen de beide delen van het werkstuk.
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Om dit proces in goede banen te leiden zodat uiteindelijk na

koeling een goede verbinding ontstaat, zlJn een aantal para

meters te onderscheiden waarmee verschillende optredende effec

ten beïnvloed kunnen worden. Deze parameters kunnen in twee

groepen verdeeld worden. Ten eerste zijn er de parameters die

het elektrisch gedrag (het werkpunt) van de lasbron bepalen, te

weten de lasspanning die direct ingesteld kan worden en de

stroomsterkte, die indirect door de instelling van draadsnel

heid bepaald wordt (primaire parameters). Daarnaast zijn er een

aantal mechanische (secundaire) parameters te onderscheiden zo

als de lassnelheid, de toortshoogte, de toortsstand enz. In het

volgende wordt de invloed van de belangrijkste parameters op

het proces en het uiteindelijke resultaat nagegaan [7,9,14,17].

5.2. Bepaling van het werkpunt m.b.v. draadsnelheid en

lasspanning

Deze beide parameters beïnvloeden direct het elektrisch gedrag

van de lasbron en daarmee ook de elektrische boog. Om de in

vloed hiervan op het lasresultaat te kunnen voorspellen is het

noodzakelijk verder in te gaan op de elektrische aspecten van

het lasproces.

5.2.1. Lasbron- en boogkarakteristiek

Voor het MIG/MAG lasproces wordt gebruik gemaakt van een las

bron die in de literatuur meestal aangeduid wordt met CP

stroombron, wat staat voor Constant Potential. Dit in tegen

stelling tot de CC-stroombron, wat staat voor Constant Current.

Dit laatste type bron wordt bij het electrode lassen toegepast.

In de elektrotechniek worden deze bronnen meestal aangeduid als

spannings- resp. stroombron. De stroom-spannings karakteristie

ken van beide typen lasbron zijn afgebeeld in figuur 5.3. Voor

de gebruikte CP-Iasbron geldt de volgende vergelijking voor de
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Fig. 5.3. De U-I karakteristiek van de CP- en de CC-Iasbron

spanning op de contactbuis:

v =V -I*R
1 1,0 1

(1)

Met R de som van de weerstand van de kabels en de inwendige
1

weerstand van de lasbron . Deze is constant voor een bepaalde

opstelling. De waarde van V , de openklemspanning, kan op de
1,0

lasbron ingesteld worden.

De stroom-spannings karakteristiek van de elektrische boog

kan in het werkgebied benaderd worden door een rechte lijn

(Fig. 5.4). Deze stroom-spannings karakteristiek kan als volgt

beschreven worden:

V =V +I*R
b b,O b

(2 )

Met R de "weerstand" van de boog. De waarde van R wordt
b b

constant verondersteld voor verschillende booglengtes . Hoewel

dit eigenlijk niet waar is, maakt een variabele R de be
b

schouwingen nodeloos ingewikkeld.
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De ligging van de lijn is afhankelijk van de waarde van V .
b, D

Deze wordt bepaald door de booglengte, waarbij een grotere

booglengte overeenkomt met een hogere waarde voor V
b,D

r
u

Fig. 5.4. De boogkarakteristiek

5.2.2. Bet lasstroomcircuit

--1.

Door de in het voorgaande beschreven apparatuur op de juiste

manier te verbinden ontstaat een elektrisch circuit volgens

figuur 5.5. De lasbron is met een kabel verbonden met de con

tactbuis . Hier wordt de stroom overgebracht op de lasdraad.

Vervolgens gaat deze door de boog, om tot slot weer via de

werkstukkabel naar de lasbron teruggevoerd te worden. De vol

gende vergelijkingen kunnen voor dit circuit opgesteld worden:

V = V + V (3)
1 b d

Waarbi j V staat voor de spanningsval over de draaduitsteek.
d
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Deze wordt gegeven door:

v = I * R
d d

Met R de weerstand van de draaduitsteek. De waarde
d

neemt toe met toenemende uitsteeklengte. Verkleining

draaddiameter heeft bij een zelfde uitsteeklengte een

waarde voor R tot gevolg.
d

Het werkpunt volgt nu uit:

V +I*R =V -I*R -I*R
b,O b 1,0 1 d

=> I * (R + R + R) = V - V
b 1 d 1,0 b,O

(4 )

van R
d

van de

grotere

(5 )

( 6)

Met behulp van (6) kan de invloed van de verschillende para

meters op de ligging van het werkpunt bepaald worden.

o~o,

u:-\.AL'L........."
l.oc-..t.:. ko.-w.L. :r

I .--l-

v.. [Rei lAb\oroV\ j
(c.f.'.\..o;1'~ ) U.,

"

~l

~ 'l b~
I 'I

~I-

1

Fig. 5.5. Schema van het lasstroomcircuit
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5.2.3. Invloed van de las spanning

Met de spanning wordt bij een constante draadsnelheid de boog

lengte bepaald (Fig. 5.6). Wordt uitgaande van het stabiele

werkpunt W1 de spanning verhoogd, dan wordt een hoger liggende

stroombronkarakteristiek gekozen, dus V wordt groter. Door
La

het grotere toegevoerde vermogen zal de draad sneller afsmel-

ten, zodat een grotere booglengte ontstaat en V groter
b,O

wordt. Tegeli jkerti jd wordt de uitsteek dan kleiner, waardoor

R afneemt. Dit heeft tot gevolg dat de helling van de lasbron
d

karakteristiek kleiner wordt.

, '

'"

, ,
/,' I' \ \ '.

, '
. I:" , " " ,

~
'liJ W1 'W2.

\lj.o. t

~.r,o, :t

'11,0.3

-x
Fig. 5.6. Invloed van de lasspanning op de smeltbadvorming
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Het resultaat hiervan is dan dat het nieuwe werkpunt gegeven

wordt door het snijpunt van de boogkarakteristiek bij een gro

tere lengte en de lasbron karakteristiek bij de hogere instel

ling en kleinere uitsteek (punt W2). Een langere boog waaiert

meer uit, zodat de boogwarmte over een grotere oppervlakte ver

spreid wordt. De warmte-inbreng per oppervlakte-eenheid zal

geringer zijn en er onstaat een breed en vlak smeltbad. Tevens

resulteert deze lagere warmte-inbreng in een kleinere inbran

dingsdiepte.

Verlaging van de lasspanning geeft een kortere booglengte

en een grotere draaduitsteek (punt W3). De draadsnelheid blijft

weer constant, zodat dezelfde hoeveelheid materiaal zich over

een kleinere oppervlakte verdeelt. Het smeltbad wordt smal en

bol. De inbrandingsdiepte zal weer lager zi jn dan in punt W1

omdat het vermogen in de boog kleiner is geworden.

5.2.4. Invloed van de draadsnelheid

De inbrandingsdiepte wordt voornamelijk beïnvloed door de

stroomsterkte. De stroomsterkte wordt op zijn beurt bepaald

door de draadsnelheid. Wanneer uigaande van het stabiele werk

punt Wl (Fig. 5. 7) de draadsnelheid verhoogd wordt, zal de

booglengte korter worden, dus V neemt af. Tegelijkertijd
b,O

wordt de draaduitsteeklengte dan groter, zodat R toeneemt. Het
d

nieuwe werkpunt wordt dan gegeven door punt W2. De hoeveelheid

neergesmolten materiaal neemt toe, maar moet over dezelfde op

pervlakte verdeeld worden, zodat de lasrups boller wordt. De

inbrandingsdiepte is groter geworden door de toename van de

stroomsterkte.

Bij verlaging van de draadsnelheid verschuift het werkpunt

van Wl naar W3. De stroom is nu lager geworden en de hoeveel

heid neergesmolten materiaal is ook minder. Dit resulteert in

een kleinere inbrandingsdiepte en een vlakkere lasrups.



-20-

, ,
, "

r
u

Wi

V:.t,o

:r
Fig. 5.7. Invloed van de draadsnelheid op de smeltbadvorming

5.2.5. Het zelfinstellend effect

Vooral voor de handlasser biedt de CP-stroombron een belangrijk

voordeel: ten gevolge van de vlakke karakteristiek bezit dit

type bron een zelfregelende werking. Hiermee wordt bedoeld dat

een verandering van de toortsafstand door trillingen in de hand

niet tot uiting komen in verandering van de booglengte, zodat

deze kleine veranderingen van de toortshoogte geen invloed op

het resultaat hebben.

Indien de booglengte toeneemt, verschuift het werkpunt naar

een boogkarakteristiek voor een grotere booglengte. Dit heeft

een grotere boogspanning bij een lagere stroom tot gevolg (zie
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Fig. 5.4). Hierdoor zal minder draad afsmelten, terwi j 1 de

draadaanvoersnelheid gelijk blijft. Dit resulteert dan in een

kortere boog zodat de origineel ingestelde booglengte weer be

reikt wordt. Wel is nu de uitsteeklengte veranderd, maar zolang

deze verandering maar klein en tijdelijk is, heeft dit geen

invloed op de kwaliteit van de lasverbinding. Wanneer de veran

dering echter te groot of niet tijdelijk is, ontstaat een ande

re toortsafstand en dat heeft wel degelijk invloed op het re

sultaat zoals beschreven wordt in 5.3.2.

5.2.6. Het werkgebied en de grenzen hiervan

De instelling van de parameters zoals in het voorgaande be

schreven, geeft alleen dan een acceptabele laskwaliteit indien

de parameters binnen een bepaald gebied blijven, het zogenaamde

werkgebied. De boogkarakteristiek zorgt ervoor dat er grenzen

zijn aan het ver lagen en verhogen van de lasspanning en de

draadsnelheid. Een te lange boog zal uiteindelijk doven, even

als een te korte boog. De boog kan dus slechts binnen een afge-

J

%
Fig. 5.8. Het werkgebied
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bakend gebied bestaan en er kan dus ook alleen maar gelast

worden binnen dit gebied. Om het hele werkgebied te doorlopen,

moet zowel de spanning als de draadsnelheid gevariëerd worden

(Fig. 5.8).

Bij lage waarden van de lasspanning en de -stroom ontstaat

het zogenaamde kortsluitbooglassen. De materiaaloverdracht

vindt plaats ten gevolge van kortsluitingen, die ontstaan

doordat de draadaanvoersnelheid groter is dan de afsmelt

snelheid. Tijdens de kortsluiting ontstaat een grote stroom.

Hierdoor snoert de draad in, vloeit een druppel in het smeltbad

en komt de draad weer vri j van het smeltbad (Fig. 5.9). Door

het relatief kleine toegevoerde vermogen, komt weinig warmte

vrij, waardoor deze techniek zich goed leent voor bijvoorbeeld

het overbruggen van vooropeningen.

/ '.,' "
: " I' I \

\

\ \
\.

Fig. 5.9. Materiaaloverdracht tijdens kortsluitbooglassen

Een geheel andere materiaal overdracht vindt plaats wanneer een

hoge spanning in combinatie met een grote stroomsterkte wordt

ingesteld. Nu treedt het zogenaamde openbooglassen op. De

warmte in de boog is zo groot dat er sprake is van een vrije

druppelovergang, de draad maakt dus geen kortsluiting met het

werkstukmateriaal, maar de druppels smelten af voordat de draad

het lasbad heeft bereikt (Fig. 5.10). Dit proces is alleen

toepasbaar voor grotere plaatdikten in verband met het grote

smel tbad en de hoge temperatuur hiervan. Voordelen van deze

techniek zijn het gladde uiterlijk van de las en de grote in

brandingsdiepte, maar vooral ook het grote neersmeI trendement

maakt deze techniek goed bruikbaar voor het opvullen van brede

lasnaden.



-23-

Fig. 5.10. Materiaaloverdracht bij openbooglassen

5.3. De mechanische parameters

Zoals gezegd zijn er naast de tot dusver beschreven parameters

voor de werkpuntsbepaling, nog een aantal andere parameters te

onderscheiden die hier met de term "mechanische parameters"

worden aangeduid. Hiermee worden o.a. de lassnelheid, de

toortshoogte en de stand van de toorts bedoeld. De invloed van

een aantal van deze parameters op het lasproces en het eind

resultaat wordt in het volgende beschreven.

5.3.1. Lassne1heid

Met de lassnelheid kan bij een vaste instelling van de las

spanning en draadsnelheid de warmte-inbreng per lengte-eenheid

veranderd worden. Een lagere snelheid resulteert in een hogere

warmte- inbreng per lengte-eenheid en hiermee in een grotere

inbrandingsdiepte. Indien de lassnelheid echter te laag wordt

ingesteld, ontstaat naast het gevaar van doorbranding de moge

lijkheid dat het lasbad voor de toorts gaat uitlopen. Het ge

volg hiervan is het optreden van bindingsfouten (Fig. 5.11).

Een te hoge lassnelheid heeft echter een te geringe in

brandingsdiepte tot gevolg, wat ook niet gewenst is. De ideale
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snelheid is die waarbij de boog gericht is op de overgang van

het smeltbad en de te verbinden materialen (Fig. 5.12).

, I, \

, 1 \ '
1 J, I, , I ,, ' ,

, I· I \

• I"

ff~.1iW&
Fig. 5.11. Vooruitlopen van het smeltbad bij een te lage las

snelheid
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Fig. 5.12. De juiste lassnelheid

5.3.2. Toortshooqte

Een zeer belangrijke mechanische parameter is de hoogte van de

toorts. Hierdoor wordt namelijk de uitsteeklengte van de draad

bepaald (Fig. 5.13). Deze uitsteeklengte vormt de belangrijkste

weerstand in het lasstroomcircuit en bepaalt dan ook in hoge

mate de lasstroom.
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Fig. 5.13. De invloed van de draaduitsteek op de ligging van

het werkpunt

Bij een vaste booglengte zal de uitsteek bij een toenemende

toortshoogte ook toenemen, waardoor de weerstand (R) groter
cl

wordt en de stroom dus kleiner. Als gevolg van de afnemende

stroom neemt de inbrandingsdiepte ook af. Dit betekent dat de

in tabellenboeken opgegeven stroomsterkten slechts als richt

waarden kunnen worden gezien. Temeer aangezien deze tabel

waarden slechts bij één bepaalde draaddiameter gelden. De weer

stand in de uitsteek neemt af indien een draad met een grotere

diameter wordt gebruikt. Hierdoor onstaat een hogere stroom

sterkte en neemt de inbrandingsdiepte toe. Een kleinere diame

ter heeft het tegengestelde effect.
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5.4. Keuze van de regelgrootheden

Ui t het voorgaande zal gebleken zi jn dat het lasproces vele

parameters kent, die van invloed zijn op het resultaat. Wanneer

het proces geautomatiseerd moet worden, moeten in principe al

deze parameters geregeld worden. De kans is dan echter groot

dat er helemaal niets van terecht komt, omdat het overzicht

verloren gaat. Daarom is besloten om zoveel mogelijk parameters

constant te houden en slechts een klein aantal variabel te

maken. Indien mocht blijken dat hiermee niet de gewenste resul

taten te behalen zijn, kunnen alsnog bepaalde parameters varia

bel gemaakt worden en in de regeling worden opgenomen.

Nu moet nog bepaald worden welke parameters vast worden

ingesteld en welke variabel worden gekozen. De elektrische

parameters kunnen eenvoudig tijdens het lassen bijgesteld wor

den, aangezien deze parameters op iedere lasbron instelbaar

zlJn. De mechanische parameters zijn alleen variabel te kiezen

indien gebruik kan worden gemaakt van een manipulator waarmee

onder meer de voortbewegingssnelheid en de hoogte van de toorts

tijdens de beweging bijgesteld kunnen worden. Een robot biedt

hiervoor de meest uitgebreide mogelijkheden mits de besturing

hiervoor uitgerust is.

Omdat een geschikte lasrobot pas in de allerlaatste fase

van het onderzoek beschikbaar was, is besloten om te kiezen

voor een eenvoudige manipulator, waarmee de lasnaad gevolgd kan

worden, terwijl de mechanische parameters dan constant blijven.

Als regelgrootheden worden dan de spanning en draadsnelheid

gekozen.
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6. De meetopstelling

Zoals beschreven in hoofdstuk 2, is de opzet van het onderzoek

zodanig dat nu geëxperimenteerd moet gaan worden met verschil

lende instellingen van de parameters, afhankelijk van de naad

geometrie. Om dit efficiënt te kunnen doen moeten de belang

rijkste parameters tijdens de experimenten gemeten en geregis

treerd kunnen worden. Deze parameters zijn:

- de effectieve waarde van de lasspanning,

- de effectieve waarde van de lasstroom,

- de gemiddelde waarde van het toegevoerde vermogen,

- de lassnelheid,

- de waarde van de stuurspanningen voor de instelling van

de draadsnelheid en de lasspanning.

Deze gegevens moeten dus alle tijdens het lassen geregistreerd

worden. Nadien moeten de gemeten gegevens uiteraard opgevraagd

kunnen worden. Daartoe kan een tabel waarin deze staan als

functie van de verplaatsing volstaan, maar het fraaiste is een

grafische presentatie van het verloop van deze parameters tegen

de positie. Wanneer vervolgens de positie dan op ware grootte

kan worden afgebeeld, is een terugkoppeling naar het werkstuk

eenvoudig te maken. Met een Personal Computer zijn dit soort

afbeeldingen eenvoudig te maken en kunnen later met behulp van

een printer ook op papier afgedrukt worden. Via een uitbrei

dingskaart met I la functies, kunnen de te meten parameters

ingelezen en verwerkt worden.

Dit heeft geleid tot de realisatie van een meetopstelling,

bestaande uit de volgende onderdelen:

- Lasbron (incl. slangenpakket, toorts, beschermgas, etc.)

- Een lastafel met mogelijkheden voor de inklemming van de

werkstukken

Een rechtlijnig verplaatsingssysteem (een zogenaamde

"loopkat") met een instelbare snelheid voorzien van een

positiemetingssysteem.

- Een profielsensor

- Een Personal Computer
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- Een LabMaster uitbreidingskaart voor de PC, voorzien van

16 analoge ingangen (12-bit), twee analoge uitgangen

(l2-bit), 24 digitale in- of uitgangen en een vijftal

tellers

- Een voor deze toepassing ontwikkelde meet- en interface

eenheid, waarmee de effectieve waarden van de lasspan

ning en -stroom, benevens het gemiddelde vermogen be

paald worden. Daarnaast z'Orgt deze interface voor de

(galvanisch gescheiden) koppeling van de PC en de las

apparatuur

De combinatie van deze afzonderlijke delen tot een complete

meetopstelling is weergegeven in figuur 6.1.

.------1 sensor lucht
systeeM

koeling I,-----------1 sensor

l'leet- en]
interfuce-
eenheid

RS 232

LQbMuster DMA
110 koort

o

\
Fig. 6.1. Schema van de meetopstelling
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7. Besturingssoftware

Naast de benodigde apparatuur is een besturingsprogramma nodig

om de PC in de eerste plaats registraties te laten maken van

wat de sensor gemeten heeft in combinatie met hoe de parameters

daarbij ingesteld werden. In een later stadium moet deze soft

ware daarnaast ook zorgen voor het aansturen van de lasbron met

deze parameters op grond van de informatie die van de sensor

verkregen wordt, zonder tussenkomst van een lasser.

7.1. Software t.b.v. registratietaken

De registratiesoftware was in een eerder stadium van dit

onderzoek al gerealiseerd [3]. In de loop van het onderzoek

zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste is

dat nu ook de regel spanningen die de lasbron ingestuurd worden,

voor het verkrijgen van de juiste instelling, geregistreerd

worden. Dit heeft geresulteerd in een wijziging in de data

structuur van de meetdata files, waardoor oude files met de

nieuwe versie software niet meer ingelezen kunnen worden.

De mogelijkheden voor de grafische representatie van de

meetresultaten zijn behouden (zie Bijlage 6). Wel is een wijzi

ging doorgevoerd met de betrekking tot het naar keuze in te

schakelen filteren van de meetgegevens. In het verleden is

gebleken dat in verband met storingssignalen de li jn in de

grafieken nogal eens onnodig verstoord werd door uitschieters

in de gegevens. Vooral de oppervlakte meting vertoont soms

uitschieters als gevolg van spatten die in beeldveld van de

sensor komen.

Hiervoor was een oplossing bedacht in de vorm van een

lopend gemiddelde filter, welke niet alleen zorgt voor het

elimineren van deze uitschieters maar ook de gemiddelde waarde

over een bepaald gebied rond de exacte meetlocatie bepaalt,

waardoor een rustiger beeld verkregen wordt. Deze methode mag

toegepast worden, omdat het lasproces relatief langzaam ver-
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loopt, waardoor er over een kleine verplaatsing van de toorts

buiten toevallige meetfouten, geen grote variaties in de geme

ten signalen zullen optreden.

Het lopende gemiddelde filter is gekozen, omdat het "zich

instelt" op langzame variaties. Een nadeel ervan is dat meet

fouten bijdragen aan het resultaat, terwijl bekend is dat uit

schieters niet kunnen optreden en dus geëlimineerd moeten wor

den.

Het filter kent twee parameters, waarmee het resultaat

beïnvloed kan worden. Ten eerste moet opgegeven worden hoeveel

meetpunten bij het filteren in beschouwing moeten worden geno

men. Om de uitschieters te elimineren moet vervolgens aange

geven worden hoeveel een naburige meting mag afwijken van de

huidige om in de berekening van het gemiddelde meegenomen te

worden. Vooral ten gevolge van deze parameter bleek toepassing

van dit filter niet ideaal: de grafiek ontaardt al snel in een

vlakke curve; de dynamiek van het lasproces wordt vrijwel

volledig onderdrukt, met als gevolg dat de gegevens verkeerd

geïnterpreteerd kunnen worden.

Besloten is daarom een meer gebruikelijke filtermethode te

implementeren. Dit is het zogenaamde mediaan filter. Ieder

meetpunt wordt met een aantal metingen direct hieraan vooraf

gaand en hierop volgend gesorteerd van hoog naar laag. Vervol

gens wordt de middelste waarde gekozen. Dit filter kent maar

één parameter. Hiermee wordt aangegeven hoeveel voorgaande en

volgende metingen betrokken moeten worden bij het sorteren. Zo

blijft het dynamisch gedrag beter behouden en worden alleen de

echte (korte) stoorpieken uitgefilterd.

Naast wijzigingen heeft de software ook uitbreidingen

ondergaan. Zo zi jn meer "ontsnappingsmogeli jkheden" ingebouwd

voor wanneer per ongeluk een verkeerde keuze wordt gedaan. Om

de meetgegevens nauwkeurig te kunnen bestuderen is de weergave

in tabelvorm hiervan sterk verbeterd. Het is nu mogelijk om

heen en weer te bladeren door de gegevens, waardoor vergelijken

van de waarden op verschillende posities eenvoudig is.
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Door op een inventieve manier gebruik te maken van de in de

software ingebouwde mogelijkheden, is het mogelijk gebleken de

grafieken met meetresul taten als functie van de positie af te

drukken met de afstandschaal op ware grootte, waardoor de

terugkoppeling naar het werkstuk eenvoudiger wordt.

7.2. Software t.b.v. de aansturing van de lasapparatuur

Om de software ook voor sturing van de lasbron geschikt te

maken, is naast een aantal toevoegingen ook een principieel

verschil doorgevoerd in de methode waarop de sensorgegevens

verwerkt worden.

Tot nu toe werd na het voltooien van een bepaalde verplaat

sing een set sensor metingen opgevraagd. Gebleken is echter dat

in dit geval geen goede bepaling mogelijk is van de locatie

waarbij deze meetgegevens gezien zlJn door de sensor en de

plaats waar de toorts zich nu bevindt. Deze kennis is echter

essentïeel om een betrouwbare besturing te kunnen ontwikkelen.

De juiste parameters moeten worden ingesteld als de toorts zich

op de betreffende plaats bevindt. Iedere afwijking hierin,

zowel een te vroege als een te late aansturing, kan resulteren

in een onvoldoende laskwaliteit.

In plaats van dat de sensorgegevens door de besturing

opgevraagd worden, kan echter ook een andere benadering gekozen

worden. De sensor kan geïnstrueerd worden met een vaste fre

kwentie de gemeten gegevens aan de besturing door te geven. Nu

is het tijdsverschil tussen 2 berichten bekend. Tijdens het

lassen verplaatst de toorts zich met een constante snelheid

zodat ook het positieverschil bekend is. Op basis van deze

gegevens is het mogelijk om de naar de besturing gestuurde

berichten te verwerken tot parametercorrecties en deze vervol

gens op het juiste moment naar de lasbron te sturen.

In verband met de beperkte geheugencapaciteit van de PC is

een berichtenfrekwentie van 5 Hz de hoogste waarde waarbij nog

over een gehele plaatlengte gemeten kan worden.
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8. Bepaling van de structuur van de tabel

Voordat uitgebreide lasproeven gedaan kunnen worden om een

tabel te verkrijgen die het verband tussen sensormetingen (de

ingang) en in te stellen parameterwaarden (de uitgangen) geeft,

moet eerst bepaald worden wat precies in die tabel moet worden

opgenomen.

8.1. Uitgangen van de tabel

Het staat al vast dat alleen de parameters lasspanning en

draadsnelheid variabel zijn. Deze vormen de zogenaamde uitgan

gen van de tabel. Hiertoe moeten ze dus op de één of andere

manier in de tabel worden vastgelegd. Een probleem dat zich nu

voordoet is dat de draadsnelheid aangestuurd moet worden, maar

dat deze niet direct wordt gemeten. De optredende lasstroom

wordt echter wel geregistreerd. Hoewel de draadsnelheid de

stroom bepaalt, is het niet bekend wat dit verband precies is,

zodat dit geen oplossing biedt.

Om de tabel in te kunnen vullen, is het echter helemaal

niet noodzakelijk de werkelijk optredende draadsnelheid en

spanning te weten. Het volstaat als bekend is welke

stuurspanningen aan de lasapparatuur moet worden aangeboden.

Deze stuurspanningen worden door de handlasser tijdens de

lasproeven geregeld en kunnen eenvoudig gemeten worden. Dit

betekent dus dat de tabel als uitgangen een tweetal

stuurspanningen levert, één voor instelling van de spanning en

één voor instelling van de draadsnelheid.

Gevolg hiervan is dat deze tabel in principe maar op één

lasbron goede resultaten levert, omdat verschillende lasbronnen

over het algemeen niet een identieke stroom-spannings karakte

ristiek bezitten. Van de meeste lasbronnen is het verband

tussen aangeboden stuurspanning en de verkregen draadsnelheid

bekend, of kan dit gemeten worden, zodat de stuurspanning

hiervoor omgerekend kan worden. Voor de lasspanning geldt dit
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in principe ook, maar hierbij moet rekening gehouden worden met

de weerstanden in het lasstroomcircuit. Niet elke lasbron heeft

dezelfde inwendige weerstand, maar ook de weerstand van de

laskabels kan verschillen, waardoor de op de contactbuis ver

kregen lasspanning kan afwijken van de verwachte waarde. Om de

tabel dus op een andere lasopstelling te kunnen gebruiken, zul

len dus weer een aantal experimenten uitgevoerd moeten worden

om de omrekeningsfactor voor de lasspanningsturing te bepalen.

8.2. De ingang van de tabel

Nu moet nog bepaald worden welke sensorgegevens precies als

ingangen voor de tabel worden gekozen. In voorafgaande onder

zoeken werd gesteld dat de combinatie van vooropening en ope

ningshoek (Fig. 8.1) een goed uitgangspunt zou zijn. Toch werd

toen al getwijfeld of de nauwkeurigheid van de sensor hiervoor

voldoende zou zijn, vooral in het geval dat de naad bijna ge

sloten is.

Voo""'~""""'9

Fig. 8.1. Definitie van vooropening en openingshoek

Daarom zijn eerst een aantal metingen verricht, om de nauwkeu

righeid van de sensor in de praktijk voor deze toepassing na te

gaan. Hierbij is de instelling van de sensor van groot belang;

met name de ingestelde gevoeligheid en bundelgrootte (scanhoek)

hebben merkbaar invloed op het resultaat.

Ook nu bleek weer dat kleine vooropeningen niet voldoende

nauwkeurig te bepalen zijn. De karakteristieke punten R, S, T,
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B en C worden bepaald met een nauwkeurigheid van 0,2 mm. De

vooropening kan berekend worden als R1(y) - R2(y), maar dan kan

de fout oplopen tot 0,4 mmo In de praktijk bleek de fout iets

minder, namelijk 0,3 mm, maar dat is niet toelaatbaar als de

maximale opening 2 mm bedraagt.

Vervolgens zlJn pogingen gedaan deze onnauwkeurigheid

kleiner te maken door de punten 51 en 52 te gebruiken. Deze

punten zijn beter waarneembaar voor de sensor en zijn in de

praktijk dus nauwkeuriger dan de punten onderin de naad. Nu kan

de vooropening met behulp van eenvoudige goniometrie uit deze

punten bepaald worden, indien de openingshoek bekend is. Hoewel

deze openingshoek in principe variabel is, kan eventueel voor

lopig uitgegaan worden van een vaste hoek. Een variabele hoek

kan altijd later nog verwerkt worden. Maar ook dan blijft het

berekende resultaat te onnauwkeurig.

Gevolg van dit alles is dat geen gebruik gemaakt kan

worden van de karakteristieke punten in de naad. Getracht moet

worden om uit te gaan van de afzonderlijke gemeten punten. Per

scan beweging kan dit aantal punten oplopen tot maximaal 201.

Nu zou de beeldverwerking plaats moeten gaan vinden in de pc.
Dit legt echter een grote druk op de capaciteit van de pc omdat

dit alles wel in real-time moet gebeuren.

Er is echter nog een andere oplossing. Naast de karakte

ristieke punten levert de sensor ook informatie over het te

vullen oppervlak in de doorsnede. Bij de bepaling hiervan wordt

volgens de fabrikant gebruik gemaakt van de afzonderlijke meet

punten, waardoor deze meting vrij nauwkeurig zou moeten zijn.

Hoe nauwkeurig dit precies is, kon men echter niet zeggen,

zodat dit bepaald moest worden.

Om de nauwkeurigheid van de oppervlaktemeting van de sen

sor na te kunnen gaan, moet wel eerst op een andere manier

bepaald worden wat het oppervlak van de doorsnede van naad is.

De hiervoor toegepaste manier is om de vooropening op te meten

en hieruit vervolgens de oppervlakte te berekenen door gebruik

te maken van een bekende openingshoek . Het is in de praktijk

echter nogal lastig om een vooropening nauwkeurig te meten en
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vervolgens hieruit het oppervlakte te berekenen. Daarom is een

hulpstuk gebouwd waarmee een bepaalde vooropening reproduceer

baar en afleesbaar ingesteld kan worden (Fig. 8.2) De ingestel

de opening kan gemeten worden met behulp van voelermaatjes.

---~~\o\t"OCol'-~

Fig. 8.2. Hulpinstrument voor controle van de oppervlaktemeting

door de sensor

Met behulp van dit instrument zlJn een aantal metingen verricht

bij vooropeningen van 0 tot 1,5 mm, wat bij de gegeven V-naad
2overeenkomt met een oppervlakte tussen 52 en 70 mm . De resul-

taten van de sensormetingen en de berekeningen op grond van de

gemeten vooropening weken minder dan 1 mm2 van elkaar af. Dit

komt erop neer dat de vooropening met een nauwkeurigheid van

1/12 mm uit de gemeten oppervlakte berekend kan worden. Hierbij

is dan wel een vaste, bekende openingshoek vereist.

Deze nauwkeurigheid wordt alleen bereikt bij een relatief

kleine scanhoek (10°, 14° of 20°). De grotere scanhoeken van

30° en 40° geven grotere afwijkingen. Het gebruik van een

kleine scanhoek heeft echter als nadeel dat het gelijktijdig

gebruik van de sensor voor naadvolgen alleen mogelijk is voor

naden waarin geen al te scherpe krommingen zitten. Het werkstuk

dat in dit onderzoek gebruikt wordt, heeft een rechte naad,

zodat het combineren van beide taken in dit geval in principe

wel mogelijk is.
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Dus onder de voorwaarde dat de sensor op een kleine scanhoek

wordt ingesteld, kan de gemeten oppervlakte worden gebruikt als

ingang van de tabel. Verder moet dan ook een beperking opgelegd

worden aan de variatie in de naadvorm: hoewel opgegeven is dat

de openingshoek voor in de produktie gefabriceerde achteras

huizen varieert van 36
0

tot 44
0

, moet deze nu een constante

waarde hebben. Besloten wordt deze beperking voorlopig te ac

cepteren. Afhankelijk van de bereikte resultaten kan later een

variabele openingshoek toegelaten worden.

8.3. Beschrijving van de tabelstructuur

Nu bekend is wat de tabel moet bevatten, moet deze opgebouwd en

ingevuld gaan worden. De tabel heeft in eerste instantie be

trekking op de eerste laag, zodat alle oppervlakten behorende

bij een vooropening tussen 0 en maximaal zo' n I, 7 rnrn voor

kunnen komen. Dit komt overeen met een oppervlakte van 50 tot
273 rnrn. Vervolgens moet bepaald worden, wat het oppervlakte-

verschil moet zijn tussen 2 tabelwaarden. Indien deze afstand

te groot wordt gekozen, wordt de regeling te grof, waardoor de

kwaliteitsbeheersing moeilijk wordt. Anderzijds betekent een

kleine stapgrootte een grote tabel, wat meer geheugenruimte

vraagt. Tenslotte is bekend dat de onnauwkeurigheid van de

sensor ± lrnrn2 bedraagt, zodat een kleinere stapgrootte geen nut

heeft. Besloten wordt dan ook om een stapgrootte van 1 rnrn2 te

kiezen.

Nu moet de resolutie van de uitgangen van de tabel nog

bepaald worden. Ook nu moet bij de bepaling hiervan weer reke

ning gehouden worden met de apparatuur. Ten eerste reageert de

lasbron nauwelijks op hele kleine veranderingen in de stuursig

nalen. Ten tweede is een tabelwaarde een getal, dat door de DAC

op de LabMaster kaart omgezet moet worden in een analoge span

ning. In principe legt de resolutie van deze DAC dus beperkin

gen op aan de resolutie van de tabelwaarden.
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Tijdens de experimenten is gebleken dat een stap van 0,1 V in

sommige gevallen net iets te groot is, zodat gekozen wordt voor

een resolutie van 0,01 V, zowel voor de stuurspanning voor de

draadsnelheid als die voor de lasspanning . In beide gevallen

loopt het bereik van ° tot 1° V, zodat hiervoor minstens een

la-bits DAC vereist is. De gebruikte LabMaster kaart beschikt

over 12-bits DAC's, zodat geen problemen te verwachten zijn.

In het besturingsprogramma is de tabel in twee gedeelten

gesplitst. Eén tabel geeft de stuurspanning voor de lasspan

ningsinstelling als functie van de las laag en de gemeten opper

vlakte; de tweede tabel geeft de stuurspanning voor de draad

snelheidsinstelling, eveneens als functie van de oppervlakte.

In Pascal zijn deze als volgt geïmplementeerd (globale variabe

len) :

Lasspanningtabel,

Draadsnelheidtabel: array[1 .. 3,0 .. 75] of integer;

Door het nummer van de laag (1, 2 of 3) als eerste en de geme

ten oppervlakte als tweede index te gebruiken, wordt de juiste

stuurspanning in 0,01 V verkregen (zie ook bijlage 4).
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9. Metingen voor de invulling van de tabel

Met de beschreven meetopstelling moet een groot aantal platen

gelast worden om een betrouwbare tabel te verkrijgen die het

verband tussen de door de sensor gemeten oppervlakte en de in

te stellen regelspanningen voor de lasspanning en draadsnelheid

geeft, waarbij een lasverbinding verkregen wordt die aan de

gestelde kwaliteitseisen voldoet.

9.1. Inste11ing van de constante parameters

Het MIG/MAG lasproces kent een groot aantal variabelen die in

meer of minder grote mate het eindresultaat beïnvloeden. In de

tabel komen echter slechts twee variabelen voor. Dit heeft tot

gevolg dat de andere parameters constant gehouden moeten wor

den. Dat klinkt eenvoudig, maar is het zeker niet. Want deze

constante waarden moeten wel zodanig gekozen worden dat het

mogelijk wordt de optredende variaties in de naadgeometrie vol

ledig te kunnen compenseren met aanpassing van de variabele

parameters. Dit betekent dus dat eerst uitgezocht moet worden,

hoe deze constanten gekozen moeten worden, opdat de hierdoor

geïntroduceerde beperkingen zo minimaal mogelijk zijn.

Voor het werkstuk geldt een soortgelijk verhaal. Hier

wordt voorlopig alleen een variabele vooropening toegelaten. De

openingshoek moet constant zijn. Dit stelt niet alleen eisen

aan de bewerkingsnauwkeurigheid van de onderdelen, maar ook de

manier waarop het werkstuk ingespannen en gehecht wordt, is van

grote invloed hierop.

Voordat de juiste waarden gevonden zijn voor de constante

instellingen en een methode is bedacht om het werkstuk goed in

te spannen, zijn al ettelijke lasproeven verricht, waarbij voor

het verkrijgen van inzicht in het resultaat de hulp van een

ervaren lasser onmisbaar is. Een extra probleem bij het vinden

van deze constante instellingen is dat het aantal mogeli jke

combinaties enorm uitgebreid is, zodat op een bepaald moment
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besloten moet worden het met een bepaalde combinatie te probe

ren. Later zal dan misschien blijken dat een andere keuze in de

praktijk beter bruikbaar is. Dit is momenteel echter minder

belangrijk, het gaat erom dat een bruikbare tabel wordt verkre

gen, dit hoeft niet de ideale tabel te zijn.

Na een aantal experimenten is voor het lassen van de

grondlaag gekozen voor de volgende vaste instellingen:

- lassnelheid :

- toortshoogte:

- gastoevoer

- openingshoek:

4 mm/s

16 mm t.o.v. onderzijde plaat

12 I/min (niet kritisch)

40°

9.2. Bepalen van de tabelwaarden

Om de tabel te vullen worden nu platen gelast met een variabele

vooropening. Hierbij zijn in theorie twee benaderingen moge

lijk. Ten eerste kan voor iedere opening een las van de

volledige lengte gelegd worden. Dit kost echter veel materiaal

en is in de praktijk niet haalbaar gebleken [6]. De tweede

mogeli jkheid is om de platen zodanig in te spannen dat de

vooropening verloopt over de laslengte. De handlasser kan dan

proberen deze geleidelijke verandering met correctie van de

parameters op te vangen. Wanneer dit lukt, worden met één las

meerdere punten van de tabel gevonden, zodat deze benadering

minder materiaal kost.

Overigens is voor het succesvol toepassen van deze methode

wel een registratiesysteem zoals eerder beschreven noodzake

lijk. Nu kan na het lassen namelijk nagegaan worden welke

combinatie van gemeten oppervlakte en ingestelde parameters

opgetreden is en welke kwaliteit dit tot gevolg had. Zonder

zo' n registratiesysteem is niet meer na te gaan wat op de

verschillende momenten de vooropening was en hoe de lasbron

ingesteld was, zodat naderhand vrijwel niets met het resultaat

gedaan kan worden.
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Resumerend, is de beste oplossing dus om eerst bij een zo min

mogelijke verlopende opening een juiste instelling te vinden en

van hieruit de tabel verder uit te breiden, waarbij de moge

lijkheden van het registratiesysteem volledig benut kunnen

worden. Deze strategie is toegepast om de tabelwaarden te ver

krijgen.

9.3. Problemen bij het invullen van de tabel

Om de waarden van de constante parameters te bepalen, is eerst

gezocht naar een goede instelling bij een opening van ongeveer

0, 9 mm. Dit is het gemiddelde van de optredende vooropeningen

en het lijkt verstandig deze waarde te kiezen, zodat uitbrei

ding naar twee kanten mogelijk is.

Dit bleek echter geen gouden greep te zlJn. Weliswaar kon

deze opening probleemloos goed gelast worden, maar uitgaande

van de gevonden instelling bleek uitbreiding naar een kleine

opening niet mogelijk. De verklaring hiervoor is eenvoudig. Om

in een vrijwel gesloten naad een doorlassing te realiseren is

het noodzakelijk een naar verhouding groot gedeelte van de

platen weg te branden (Fig. 9.1). Het hiervoor benodigde grote

vermogen is alleen te verkrijgen door een combinatie van een

hoge spanning en een hoge stroom in te stellen.

Een hoge stroom betekent echter dat de draadsnelheid hoog

moet zijn, waardoor veel materiaal in de naad wordt gegoten. En

dat is dan ook wat gebeurt: het vloeibare materiaal vult de

Fig. 9.1. Doorlassing bij een kleine vooropening
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naad volledig op, waardoor het snel afkoelt, vanwege het grote

contactoppervlak met het werkstuk. Gevolg is dus een goed

gevulde naad, maar geen doorlassing (Fig. 9.2). Dit probleem is

op te lossen door de snelheid bij kleine openingen te verhogen,

maar dat kan niet, want deze is constant gekozen.

Fig. 9.2. Resultaat bij combinatie van een hoge draad- en een

lage lassnelheid

Toch moet een bijna gesloten naad goed gelast kunnen worden,

zodat dus voor een andere snelheid gekozen moet worden. De las

snelheid is daarom van de aanvankelijk gekozen 4 mm/s verhoogd

naar 5 rom/Se Nu kan deze vooropening goed gelast worden, maar

het tabelpunt dat bi j de opening van 0, 9 mm was gevonden kan

niet meer gebruikt worden en hiervoor moet dus een nieuwe in

stelling gezocht worden.

Dat blijkt geen probleem te Z1Jn en ook de grotere ope

ningen zijn nog redelijk te lassen. Om de laskwaliteit bij deze

grote openingen te verbeteren moet eigenlijk een pendelbeweging

loodrecht op de lasrichting toegevoegd worden, aangezien de

vooropening aanzienlijk groter is dan de draaddiameter, zodat

een druppel ongehinderd door de opening kan vallen en er geen

smeltbad opgebouwd wordt.

9.4. Resultaten

De tabel zoals die uiteindelijk verkregen is, is bruikbaar voor

vooropeningen van 0,2 mm tot 1,4 mmo Hierbij moet wel bedacht

worden dat dit alleen geldt voor de eerder bescheven lasnaad en
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produktiemiddelen. Wanneer hieraan niet voldaan wordt, dus als

bijvoorbeeld een andere naadvorm of andere apparatuur gekozen

wordt, zal de tabel niet (zondermeer) bruikbaar zijn.

Na een aantal ultrasoontesten en buigproeven bleken alleen

lasverbindingen die een doorlassing van minstens 100% haalden

te voldoen aan de gestelde eisen. De eisen werden vervolgens in

overleg aangepast. In het vervolg is een las alleen dan goed

wanneer de doorlassing minstens 100% bedraagt (maximaal 2 rnm

overdikte) en een buigproef goed wordt doorstaan (dit duidt op

de afwezigheid van bindingsfouten) . Alleen lassen die aan deze

eisen voldeden zijn gebruikt bij het samenstellen van de tabel.

Figuur 9.3 is een grafische weergave van het verband

tussen de regel spanningen voor de draadsnelheid- en lasspan

ningaansturing bij een aantal gemeten oppervlaktenwaarden. Ver

volgens is een vloeiende lijn door deze punten getrokken, zodat

hiermee de regelspanningen bij andere oppervlaktewaarden be-
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Fig. 9.3. De experimenteel verkregen stuurkarakteristiek
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paald konden worden. Hoewel het exacte verloop van deze karak

teristiek niet te voorzien was, is de bij toenemende oppervlak

te aflopende lijn in beide stuursignalen wel te verklaren.

Zoals eerder uiteengezet, moet bij een kleine oppervlakte

(kleine vooropening) een groot vermogen toegevoerd worden om

een doorbranding te forceren. Bij toenemende openingen, wordt

de hoeveelheid weg te smelten materiaal kleiner, zodat het toe

gevoerde vermogen gereduceerd moet worden. Naast het feit dat

er minder materiaal weg te smelten is, komt het smeltbad tege

lijkertijd dieper in de naad te liggen (Fig. 9.4). Hierdoor

wordt het koelend oppervlak kleiner, zodat dit ook een reden is

om het vermogen te verminderen. Deze twee effecten versterken

elkaar, waardoor verklaard wordt dat op een bepaald moment de

stuursignalen sterker veranderen bij een kleine variatie van de

oppervlakte dan daarvoor.

Vervolgens kan weer tijdelijk volstaan worden met een

vlakker verloop van de parameters, totdat beide genoemde effec

ten elkaar weer teveel versterken, enz. In principe is het

mogelijk de verkregen grafiek op een dergelijke manier uit te

breiden, maar op een bepaald moment bereiken de stroom en span

ning zulke lage waarden dat het werkstukmateriaal niet meer tot

smelten gebracht kan worden, waardoor lassen onmogelijk wordt.

In de grafiek komt duidelijk naar voren dat geprobeerd is

om de oppervlakteverandering vooral met een aanpassing van de

Fig. 9.4. Invloed van de vooropening op de in te stellen para

meters
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draadsnelheid te corrigeren. Indien de lasspanning dan niet

veranderd wordt, ontstaat een instelling buiten het werkgebied.

Om een goede laskwaliteit te houden moet op een gegeven moment

dus ook de spanning veranderd worden.

9.5. Gevolgen van de resultaten voor de rest van het onderzoek

Een gevolg van deze karakteristiek is dat bij een toenemende

oppervlakte steeds minder materiaal wordt toegevoegd. Dit bete

kent dat de naad steeds minder gevuld wordt. In de volgende

laag moet dit opgevangen worden, want uiteindelijk moet een

egaal afgevulde lasverbinding verkregen zijn. Dit is echter een

paradoxaal probleem: bij het toevoegen van veel materiaal komt

een groot vermogen vri j, zodat de eerste laag stevig genoeg

moet zijn om niet opnieuw te smelten, waardoor er gaten kunnen

ontstaan. Juist op die plaatsen waar veel materiaal toegevoegd

moet worden is de eerste laag erg dun. Het blijkt dan ook niet

mogeli jk om de naad bi j deze grote openingen in twee lagen

volledig te vullen.

Hiervoor zijn een tweetal oplossingen mogelijk. Ten eerste

kan getracht worden de eerste laag dikker te maken, maar dan

moet worden overgegaan op een pendelbeweging bij de grotere

openingen. De tweede mogelijkheid is om de naad in drie lagen

te vullen. De tweede laag dient dan om de vulling zo veel

mogelijk te egaliseren, waarna de derde laag de naad afvult.

Dit is de mooiste oplossing, omdat dit veel eenvoudiger reali

seerbaar is. Daarnaast hoeft de lasbron ook niet zo' n groot

vermogen te kunnen leveren, wat weer ten goede komt aan de

levensduur van de onderdelen.

Nadeel van deze oplossing is echter dat een derde laag een

toename van de lastijd betekent. Voor dit onderzoek is dat niet

zo'n probleem, maar in de produktie omgeving uiteraard wel. Dit

onderzoek wil echter alleen maar aantonen dat het toepassen van

een sensor voor een kwaliteitsverbetering kan zorgen. De tot nu

toe gebruikte snelheid van 5 romls is ook al veel te laag voor
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een produktielijn. Daarom wordt besloten voorlopig uit te gaan

van drie lagen in plaats van twee, zoals oorspronkelijk de

bedoeling was.
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10. Problemen m.b.t. de reproduceerbaarheid van de resultaten

Tijdens het samenstellen van de tabel is gebleken dat het

moeilijk is om reproduceerbaar te werken. Dit wordt enerzijds

veroorzaakt door het tijdens de experimenten veranderen van de

werkomgeving; anderzijds worden de werkstukken tijdens het las

sen door de grote warmte-inbreng vervormd, waardoor het nauwe

lijks mogelijk is een werkstuk op een van tevoren bepaalde

vooropening te hechten.

10.1. Variaties in de werkomgeving

De tabel bevat slechts twee variabele parameters. De overige

van belang zi jnde parameters worden constant gekozen. Het is

dan echter wel zaak dat deze ook constant blijven gedurende het

onderzoek.

Toortshoogte

Enkele belangrijke parameters hadden nogal eens de neiging te

variëren tijdens de verschillende experimenten. Zo bleek dat de

toortshoogte voor elk experiment opnieuw ingesteld moest worden

omdat deze anders niet betrouwbaar was, waardoor de eerder

gevonden instellingen uit de tabel niet meer golden. De veran

dering van de toortshoogte heeft verschillende oorzaken.

Eén hiervan was dat de platen niet allemaal even vlak wa

ren, zodat een zeker hoogteverschil kon optreden tussen twee

achtereenvolgende werkstukken. Ook kan de toortshoogte verande

ren, ten gevolge van het kromtrekken van de platen tijdens het

lassen.

Draadslip

Vooral tijdens het kortsluitlassen dreigt de toorts omhoogge

drukt te worden doordat de met een constante snelheid aange

voerde draad wordt "tegengehouden" door het werkstuk. Om te

voorkomen dat in dit geval de krachten op de draad te groot
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worden, waardoor deze kan torderen en zo onderweg in het slan

genpakket klem komt te zitten, is een slipsysteem ingebouwd in

de draadaanvoereenheid (Fig. 10.1). De draad wordt tussen twee

wiel t jes door aangedreven. Het ene wiel wordt door een motor

aangedreven, dit is de zogenaamde aandrijfrol (1). Het tweede

wiel, de zogenaamde drukrol (2), drukt de draad tegen het

draaiende wiel en zorgt zo dat de wrijvingskracht tussen dit

wiel en de draad voldoende groot is, opdat de draad met een

regelmatige snelheid voortbewogen wordt. De draadsnelheid is nu

evenredig met het toerental van de motor.

Fig. 10.1. Het draadaanvoer-mechanisme

De aandrukkracht van de drukrol op de draad is met de hand

instelbaar. Als deze kracht klein is, wordt de draad nauwelijks

meegenomen door de aandrijfrol, zodat de draadaanvoer onregel

matig wordt en de snelheid lager ligt dan normaal bij dit

toerental van de motor; de draad heeft een grote "slip". Wordt

de aandrukkracht echter te hoog ingesteld, dan is de slip

minimaal, zodat de draadsnelheid hoger wordt en de draad gewoon

doorgedrukt wordt wanneer het uiteinde wordt tegengehouden,

zodat de draad zich in het slangenpakket gaat ophopen en dit

verstopt raakt.
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Voor een storingsvrije werking moet de slip optimaal ingesteld

worden. Deze optimale instelling is echter voor iedere lasser

weer anders. Verder wordt deze kracht "op gevoel" met de hand

ingesteld en niet op basis van een objectieve meting. Dit alles

hoeft geen enkel probleem te zijn, zolang de aandrukkracht

constant blijft. Maar er komt een moment waarop de rol draad op

is. Om een nieuwe rol te installeren moet de aandrukkracht op

nieuw ingesteld worden. Dit was dan ook het moment waarop de

invloed van deze parameter op de reproduceerbaarheid ontdekt

werd.

Een grotere aandrukkracht heeft namelijk tot gevolg dat

bij dezelfde stuurspanning een grotere hoeveelheid draad wordt

toegevoerd dan de bedoeling was. Een lagere aandrukkracht heeft

het omgekeerde effect. Vooral bij een kritisch tabelpunt komt

een veranderde slipinstelling tot uiting in het lasresultaat.

Contactbuis

Behalve dat de reproduceerbaarheid beïnvloed wordt door deze

afwijkingen in de ingestelde parameters, zijn er nog andere

oorzaken hiervoor aan te wijzen. Een grote bron van ergernis

voor de lasser is altijd al de contactbuis geweest. Ook tijdens

gemechaniseerd lassen blijven dezelfde problemen optreden.

Doordat de contactbuis de hoge lasstroom van de lasbron

doorgeeft aan de bewegende lasdraad, brandt deze langzaam in.

Hierdoor wordt het contact tussen de draad en de contactbuis

nog slechter, waardoor een grotere weerstand in het circuit

ontstaat. Dit heeft tot gevolg dat de lasspanning afneemt, zo

dat een bepaalde stuurspanning niet meer het gewenste resultaat

oplevert.

Voor dit probleem bestaat geen oplossing. Het regelmatig

vervangen van de contactbuis is de enige manier om ernstige

problemen te voorkomen.
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10.2. Vervorming van het werkstuk

Een andere oorzaak voor de reproduceerbaarheidsproblemen is dat

het vrijwel onmogelijk is om een werkstuk zodanig te hechten

dat een van tevoren gewenste vooropening ook inderdaad verkre

gen wordt. Dit betekent dat het niet mogelijk is om een speci

fiek punt van de tabel snel even te controleren. De naadvorm

zal altijd iets anders zijn. De oorzaak hiervan is dat warmte

inbreng die het lasproces veroorzaakt, zorgt voor het vervormen

van de naad. Dit zijn de zogenaamde "krimpverschijnselen" [2,

12,13,16].

Er bestaat een aantal vormen van vervorming. Deze vormen

ZlJn afzonderlijk nog wel te analyseren, maar in de praktijk

komen ze allemaal tegelijkertijd voor, waardoor analyse hiervan

erg moeilijk wordt. Enig inzicht in deze verschijnselen is

echter wel noodzakelijk, om te kunnen voorzien hoe een werkstuk

gehecht en ingespannen moet worden, opdat de invloed van de

vervorming minimaal is. Een beschrijving van de meest voorko

mende krimpverschijnselen is opgenomen in Bijlage 1.
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11. Testen van de sturing

Met behulp van een groot aantal experimenten is een tabel ver

kregen met stuursignalen die indien deze op het juiste moment

aan de lasbron worden aangeboden, voor een goede kwaliteit van

de lasverbinding moeten zorgen. Nu wordt het tijd om uit te

proberen of het ook inderdaad werkt zoals verwacht.

11.1. Testmethode

Om de bruikbaarheid van de tabel na te gaan, moeten weer expe

rimenten uitgevoerd worden. Deze verschillen niet veel van die

welke uitgevoerd zijn om de tabel te vullen. Een werkstuk wordt

met een over de lengte veranderende vooropening gehecht en moet

vervolgens goed doorgelast worden.

Nu moet het systeem op grond van de sensormetingen en de

opgebouwde tabel ervoor zorgen dat inderdaad een doorlassing

wordt verkregen die aan de gestelde eisen voldoet. Evenals bij

het vullen van de tabel, wordt ook nu weer gebruik gemaakt van

het registratiesysteem, zodat later precies nagegaan kan wor

den, wat op een bepaalde plaats de sensor gemeten heeft en hoe

de sturing hierop gereageerd heeft. Met behulp hiervan kan

eenvoudig geconstateerd worden welke punten in de tabel een

aanpassing behoeven. De PC vervult nu dus twee taken tegelij

kertijd: zowel de besturing van de lasbron als het registreren

van alle belangrijke grootheden. Hiervoor is naast een aanpas

sing in de software ook een uitbreiding van de meet- en inter

face-eenheid nodig geweest.

11.2. Resultaten

Met de tabel zoals die verkregen is, zlJn verscheidende werk

stukken automatisch gelast, dus zonder menselijke tussenkomst.

Ook nu kwamen de problemen ten aanzien van het constant houden
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van de vast ingestelde parameters duideli jk naar voren. Dit

maakte dat sommige tabelwaarden niet altijd de resultaten gaven

zoals verwacht. Indien echter voldoende zorg wordt besteed aan

het instellen van de constante parameters, is het mogelijk met

de combinatie van sensor en tabel een goede kwaliteit te berei

ken. Wel moesten enkele te kritische punten bijgesteld worden,

zodat de tabel hier en daar iets gewijzigd is (Fig. 11.1).

\/~(.~~r€r- :"'9 \rr.rn)
+ Sp~C'r"C'ç~LI-;Mg

Fig. 11.1. De aangepaste stuurkarakteristiek

11.3. Opgetreden problemen bij automatisch bedrijf

Ti jdens het volledig automatisch lassen komen zaken aan het

licht die eerder niet opvielen, maar nu tot grote problemen

kunnen leiden. Zo bleek het verschil te maken of de vooropening

van groot naar klein of van klein naar groot verliep. Voor dit

verschijnsel zijn meerdere oorzaken aanwijsbaar. Ten eerste is
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het moeilijk om een lasbad op te bouwen indien de vooropening

even groot is als de draaddiameter, aangezien deze dan gemakke

lijk door de opening gaat en slechts contact maakt op de uiter

ste punten van de platen, waardoor deze snel wegsmelten en de

opening dus nog groter wordt. Dit kan enigzins opgelost worden

door het lasproces te starten op een hechtlas, zodat het uit

einde van de lasdraad op het lasbad blijft lopen.

Een tweede oorzaak is gelegen in de warmtehuishouding in

het werkstuk. Indien gestart wordt bij een grote vooropening,

wordt weinig energie toegevoerd, om te voorkomen dat het werk

stuk teveel wegsmelt. Dit betekent dat het werkstuk dan ook

minder verwarmd wordt en minder vervorming vertoond. Indien

echter gestart wordt bij een kleine opening, wordt direct een

groot vermogen toegevoerd om voldoende inbranding te verkrij

gen. Hierdoor wordt het werkstuk meer verwarmt en zal meer

vervormen. Het feit dat het materiaal warmer wordt, betekent

dat minder warmte hoeft te worden toegevoerd om het materiaal

tot smelten te brengen. Dit betekent dus dat indien de tabel is

opgebouwd door van een kleine naar een grote vooropening te

lassen, te weining energie zal worden toegevoerd wanneer van

groot naar klein wordt gelast, zodat de doorlassing minder

wordt.

Een ander gevolg van de warmtehuishouding in het werkstuk

is dat bij het lassen van een werkstuk waarvan de vooropening

in het begin klein is, pas na enige tijd de gewenste doorlas

sing verkregen wordt. Dit komt omdat de tabel zodaning is

opgebouwd dat de kans op doorbranding klein is. Dit resulteert

erin dat het toegevoerde vermogen voldoende is, maar niet meer

dan dat. Indien dan op een koud werkstuk gestart wordt met een

minimale vooropening, heeft dit tot gevolg dat de bijbehorende

tabelwaarde niet direct een doorlassing veroorzaakt, omdat het

werkstuk eerst opgewarmd moet worden.

Indien de tabel niet op deze manier opgebouwd is, maar

gebaseerd zou zijn op een koud werkstuk, dan heeft dit bij een

ander werkstuk, waarbij deze vooropening ergens halverwege de

plaat optreedt, tot gevolg dat direct een doorbranding ont-
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staat, aangezien de plaat al warm is en hierdoor minder extra

warmte nodig heeft om een doorlassing te verkrijgen.

Om toch direct een doorlassing te verkrijgen op een koude

plaat kan een mechanisme in de sturing gebouwd worden dat

gedurende een bepaalde tijd na het starten van het lasproces de

stuursignalen procentueel verhoogd, totdat het werkstuk vol

doende is opgewarmd. Hoelang deze tijd moet zlJn en hoeveel de

verhoging moet bedragen zal wederom experimenteel bepaald moe

ten worden.

Overigens kan bij het doorlassen van een (vrijwel) geslo

ten naad een probleem ten aanzien van de gasbescherming optre

den. Het beschermgas wordt via het slangenpakket naar de toorts

gevoerd en beschermd zo het smeltbad van boven af. Indien de

naadopening minimaal is, zal het gas de onderkant van de plaat

niet bereiken. Wanneer dan een doorlassing ontstaat, is er geen

gas aanwezig onder het smeltbad om dit tegen de inwerking van

de lucht te beschermen. Dit kan dan resulteren in poreusheid

van de lasverbinding. Mocht dit inderdaad een probleem gaan

vormen, dan kan dit effect voorkomen worden door gebruik te

maken van "backing-gas". Zoals de naam al zegt, wordt nu via

een extra leiding gas onder de lasnaad geblazen, zodat het

smeltbad ook aan de onderkant altijd beschermd wordt.

Andere problemen zijn bijvoorbeeld de in de naad aanwezige

hechtlassen . De sensor meet hier een kleine oppervlakte, wat

voor de sturing gelijk staat met een kleine vooropening. Dan

wordt dus een hoog vermogen ingesteld, waardoor de hechtlas

weer smelt en omdat deze aanzienlijk hoger ligt dan de onder

kant van de naad resulteert dit in vele spatten, welke maar al

te makkelijk tegen de contactbuis komen en dan een draadstoring

kunnen veroorzaken doordat de draad aan de contactbuis worden

gehecht (Fig. 11.2).

Dit probleem kan opgelost worden door ervoor te zorgen dat

de hechtlassen door de sturing gedetecteerd kunnen worden. Dit

is te realiseren door te zorgen dat een hechtlas zodanige afme

tingen heeft, dat de door de sensor gemeten overblijvende

oppervlakte kleiner is dan welke gemeten zou worden bi j een
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volledig gesloten naad (vooropening = 0 mrn). In dit geval kan

de sturing dan voor een afwijkende instelling kiezen, waarmee

voorkomen wordt dat het passeren van de hecht resulteert in een

fontein van vloeibaar metaal.

- - -

Fig. 11.2. Het ontstaan van een draadstoring ten gevolge van

het passeren van een hechtlas
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12. Conclusies en aanbevelingen

Op grond van de in het voorgaande beschreven resultaten kunnen

een aantal conclusies getrokken worden. Het feit dat een V-naad

met een verlopende vooropening van 0,2 tot 1,4 mm met dit

systeem goed kan worden gelast, terwijl dit met een vast

ingestelde lasbron niet haalbaar is, rechtvaardigt de volgende

conclusie. De toelaatbare maattolerantie van te lassen onderde

len kan vergroot worden met behoud van de laskwaliteit, door

een beperkte set lasparameters variabel te kiezen en de instel

ling hiervan af te stemmen op de werkelijke afmetingen van het

werkstuk, in plaats van het tot nu toe gebruikeli jke eenmalig

vast instellen van de lasbron . De overtuiging bestaat dat op

deze wijze het gebruik van een zogenaamde "backing-strip" voor

het stuiten van het vloeibaar materiaal vermeden kan worden.

Ten tweede blijkt het mogelijk dat het instellen op de

juiste waarde van deze parameters volledig automatisch kan

plaatsvinden door gebruik te maken van een optische geometrie

sensor en een experimenteel verkregen verband tussen de meet

resultaten hiervan en de in te stellen parameters.

Voor een bepaald praktijkprobleem is deze mogelijkheid

aangetoond, maar dit betekent niet dat iedere lasbewerking op

deze manier geautomatiseerd kan worden. Ook nu is weer gebleken

dat de gebruikte sensor (nog) niet in staat is om moeilijker

naadvormen, zoals bijvoorbeeld een V-naad met staande kant, met

de voor deze toepassing vereiste nauwkeurigheid waar te nemen.

Overigens moet wel gezegd worden dat de doorlassing van een

V-naad ook voor de handlasser één van de moeilijkste lasnaad

vormen is.

Daarnaast is gebleken dat het lasproces een enorm aantal

parameters kent die de uiteindelijke kwaliteit van de lasver

binding bepalen. Het constant houden van de meeste hiervan

vereenvoudigt het probleem, maar legt ook beperkingen op aan de

toelaatbare werkstuktoleranties . Iedere extra variabele geeft

meer mogelijkheden, maar tegelijkertijd ook een grotere kans op

een mislukking, doordat door de bomen het bos niet meer gezien
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wordt. De hulp van een ervaren lasser, die de invloed van de

verschillende parameters kent, is dan ook onmisbaar.

Wanneer bepaalde parameters constant worden gekozen, moet

er zorg voor worden gedragen dat deze inderdaad constant zijn

gedurende de experimenten. Ten gevolge van krimpverschijnselen

in de werkstukken is dit niet altijd te realiseren en zal de

toortspositie ten opzichte van de naad wel eens variëren, zowel

in hoogte alsook ten aanzien van het zich midden boven de naad

bevinden. Indien gebruik gemaakt wordt van een robot is het

echter mogelijk deze variaties te elimineren door de sensor

tegelijkertijd te gebruiken voor baancorrectie.

Hoewel het doel van dit onderzoek is behaald, nameli jk

aantonen dat door toepassing van een sensorgestuurde lasparame

tersturing minder eisen aan de maatvastheid van de te lassen

onderdelen hoeven te worden gesteld, is het gevonden verband

tussen de sensormetingen en de in te stellen parameters niet

direct geschikt voor toepassing in een praktijksituatie. Zo is

de lassnelheid hiervoor veel te laag, temeer daar een drietal

lagen vereist zi jn om de naad af te vullen. Alleen voor de

eerste laag is een tabel samengesteld. Ook is slechts één

variatie in de naadgeometrie toegelaten, namelijk de voorope

ning mag een waarde tussen 0,2 en 1,4 mm hebben. Met het onder

zoek is echter wel aangegeven hoe een soortgelijke tabel samen

gesteld kan worden voor praktijktoepassingen. Naast de vereiste

tijd om de experimenten uit te voeren, is een registratiesys

teem zoals beschreven onmisbaar om efficiënt te kunnen werken.

Overigens is gebleken dat de vereiste kwaliteit alleen

gegarandeerd kan worden indien de doorlassing minstens 100%

bedraagt in plaats van de oorspronkelijk gevraagde 80%. Om de

kwaliteit van de lasverbinding te bepalen is de buigproef de

meest geschikte methode. Bindingsfouten worden hiermee feilloos

gedetecteerd. Het feit dat dit een destructieve test is mag in

dit geval helemaal geen probleem zijn, omdat het er juist om

gaat een _reproduceerbare lasverbinding af te leveren.

Een aantal optredende problemen Zl Jn wel geconstateerd

maar nog niet opgelost. Bijvoorbeeld het probleem van de koude
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start. Het zou zeker de moeite waard zlJn om te proberen dit

effect te compenseren ("Hot-Start"). De aanwezigheid van de

hechtlassen is minder problematisch, temeer daar deze bij het

lassen van het achterashuis niet voorkomen. Het werkstuk wordt

dan namelijk naar buiten gedrukt, om de juiste buitenmaat te

verkrijgen. De voornaamste taak van de hechtlassen, het voorko

men dat de las uit elkaar trekt, vervalt hiermee. Andere werk

stukken worden echter wel gehecht, zodat het voor de algemeen

heid toch nuttig zou zijn als het systeem kan werken met hecht

lassen.

Verder kan het invoeren van een pendelbeweging van de las

toorts loodrecht op de lasrichting, het toepassingsbereik aan

zienlijk vergroten. Dan kunnen ten eerste grotere vooropeningen

overbrugd worden. Ten tweede kan op deze manier een steviger

eerste laag worden verkregen, zonder het gevaar van doorbran

den. Ook kan op deze manier meer materiaal worden toegevoerd

worden in de tweede laag. Deze beide effecten kunnen er gezame

1 i jk voor zorgen dat de noodzaak van een derde laag vervalt,

zodat bespaard wordt op de produktietijd en -kosten.

Het invoeren van een pendelbeweging introduceert echter

weer hele andere problemen. Afhankelijk van de bevestigings

methode van de sensor zal deze meebewegen met de pendelbeweging

van de toorts. In hoeverre de oppervlakte- en correctiegegevens

die de sensor berekend in dit geval nog bruikbaar zijn, zal

door een nadere bestudering aan het licht moeten worden ge

bracht.
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Bijlage 1. Krimpverschijnselen

Wanneer een metaal wordt verhit zal het in alle richtingen

uitzetten~ mits het daarin niet wordt gehinderd. Evenzo zal het

metaal weer krimpen als het wordt afgekoeld.

Afhankelijk van de vrijheid die het materiaal heeft om uit

te kunnen zetten en weer te krimpen zijn een drietal varianten

te onderscheiden:

1. Vrij krimpen en uitzetten

Alle vrije delen die gelijkmatig verwarmd worden, zetten uit en

houden hierbij hun vorm. Bij afkoeling krimpen ze weer terug

naar de originele afmetingen. Het krimpen en uitzetten zi jn

volledig omkeerbaar (Fig. 1.1).

,
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Fig. 1.1. Vrij krimpen en uitzetten

2. Begrensd uitzetten, vrij krimpen

Tijdens het verwarmen van deel B (Fig. 1.2) zal dit uitzetten.

Deel A (C-vorm) wordt niet verwarmd, zodat de uitzetting van

deel B in verticale richting beperkt wordt en het blok ver

vormt. Indien het blok voldoende verwarmd wordt, is de vervor

ming plastisch~ waardoor bij afkoeling de nieuwe vorm behouden

blijft. Na koeling zijn de afmetingen in alle richtingen ver

kleind/ zodat het blok los komt te liggen van de C-vorm.
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Fig. 1.2. Begrensd uitzetten, vrij krimpen

3. Begrensd uitzetten en krimpen

Wanneer deel B deel uitmaakt van A (Fig. 1.3), treedt bij ver

warming van alleen deel B hetzelfde effect op. Tijdens het koe

len trekt het zojuist verwarmde deel samen, waardoor het blok

vervormt en er interne spanningen ontstaan. Wanneer deel B

doorgezaagd wordt, komen deze krachten vrij, waardoor weer een

C-vorm ontstaat.

B

v

Fig. 1.3. Begrensd uitzetten en krimpen
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Tijdens het lassen treedt vervorming ten gevolge van krimp op

in drie richtingen (Fig. 1.4), te weten:

- langs- of lengtekrimp (1)

- dwarskrimp (2)

- diktekrimp (3)

Fig. 1.4. De drie krimprichtingen

Voor de eenvoud worden deze drie richtingen afzonderlijk beke

ken. In de praktijk treden ze echter tegelijkertijd op, waar

door analyse hiervan ingewikkeld wordt.

Een extra moeili jkheid hierbi j is dat bi j het lasproces

niet gesproken kan worden van een egale verwarming en afkoe

ling. Doordat het smeltbad wordt omgeven door niet-vloeibaar

werkstukmateriaal met een lagere temperatuur, zal er altijd

sprake zijn van grote temperatuursverschillen. Daarnaast is het

zo dat ten gevolge van het verplaatsen van het smeltbad in de

naad, sommige delen van de las al gereed en afgekoeld kunnen

zijn, terwijl een ander gedeelte nog gelast moet worden. Ook

dit heeft tot gevolg dat er tijdens het lassen geen sprake kan

zijn van een gelijkmatige temperatuurverdeling in het werkstuk.

Langskrimp

Na het lassen verhinderen de koude plaatdelen naast de las het

krimpen van het werkstuk in lengterichting. De las zelf zal

echter wel krimpen, waardoor het werkstuk kromgetrokken wordt

(Fig. 1.S). Dit effect treedt vooral op tijdens het lassen van
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Tijdens het lassen treedt vervorming ten gevolge van krimp op

in drie richtingen (Fig. 1.4), te weten:

- langs- of lengtekrimp (1)

- dwarskrimp (2)

- diktekrimp (3)

Fig. 1.4. De drie krimprichtingen

Voor de eenvoud worden deze drie richtingen afzonderlijk beke

ken. In de praktijk treden ze echter tegelijkertijd op, waar

door analyse hiervan ingewikkeld wordt.

Een extra moeilijkheid hierbij is dat bij het lasproces

niet gesproken kan worden van een egale verwarming en afkoe

ling. Doordat het smeltbad wordt omgeven door niet-vloeibaar

werkstukmateriaal met een lagere temperatuur, zal er altijd

sprake zijn van grote temperatuursverschillen. Daarnaast is het

zo dat ten gevolge van het verplaatsen van het smeltbad in de

naad, sommige delen van de las al gereed en afgekoeld kunnen

zijn, terwijl een ander gedeelte nog gelast moet worden. Ook

dit heeft tot gevolg dat er tijdens het lassen geen sprake kan

zijn van een gelijkmatige temperatuurverdeling in het werkstuk.

Langskrimp

Na het lassen verhinderen de koude plaatdelen naast de las het

krimpen van het werkstuk in lengterichting. De las zelf zal

echter wel krimpen, waardoor het werkstuk kromgetrokken wordt

(Fig. 1.5). Dit effect treedt vooral op tijdens het lassen van
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Fig. 1.5. Langskrimp

de vullaag, omdat dan veel warmte wordt toegevoerd in combina

tie met veel materiaal.

Dwarskrimp

Wanneer een V-naad in één laag gelast wordt, zullen de platen

naar elkaar komen, omdat het toegevoegde lasmateriaal bij af

koelen krimpt (Fig. 1.6). Daarnaast zal echter ook een kleine

hoekverdraaiing ontstaan: de naad is aan de bovenzijde breder

dan aan de onderzijde waardoor het krimpeffect aan de bovenzij

de groter is (Fig. 1.6).

Dit verschijnsel wordt nadrukkelijker naarmate het aantal

lagen toeneemt. Bij het lassen van een volgende laag zullen de

eerdere lagen niet toelaten dat de platen naar elkaar toebewe-

~
Fig. 1.6. Dwarskrimp en hoekverdraaiing
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gen. Hierdoor gedragen deze lagen zich als scharnier, zodat de

hoekverdraaiing groter wordt.

De hoekverdraaiing kan beperkt worden door de eerdere la

gen niet te veel af te laten koelen, dus door de lagen zo snel

mogelijk na elkaar te lassen.

Diktekrimp

In figuur 1.7 is een V-naad afgebeeld waarvan de doorlassing al

is gelast. Bi j het afkoelen hiervan zal deze laag de vorm

volgens lijn 1 aan willen nemen. Dit wordt echter gedeeltelijk

verhinderd door het koude materiaal naast de las. De krimp

wordt tegengehouden en de uiteindelijke vorm is die volgens

lijn 2. Op deze manier ontstaat een krimpspanning en een kleine

diktevermindering. Dit geldt ook voor alle volgende lagen. De

door diktekrimp veroorzaakte spanningen en diktevermindering

kunnen in de praktijk echter meestal verwaarloosd worden.

Fig. 1.7. Diktekrimp

Schaarwerking

Wanneer een V-naad gelast wordt, zal het materiaal achter de

toorts weer afkoelen. Hierdoor treedt krimp op, waardoor de

platen naar elkaar toe worden getrokken. Deze toestand treedt

op in alle punten van de naad die al gelast zijn. Gevolg hier

van is dat de vooropening kleiner wordt en uiteindelijk ver

dwijnt, wanneer de platen over elkaar heen gaan schuiven. Dit

is de zogenaamde schaarwerking (Fig. 1.8).

Door de platen niet evenwijdig aan elkaar te leggen, maar

de vooropening in de lasrichting te laten toenemen, kunnen de
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problemen die ontstaan door het optreden van dit effect, voor

komen worden.

Hl -

ttf

Fig. 1.8. Schaarwerking

Overigens moet al tijdens het hechten van de naad rekening

gehouden worden met de schaarwerking. Ook nu worden de platen

aan een kant verder uit elkaar gelegd dan uiteindelijk de

bedoeling is. De hechten worden nu naar de richting van deze

grote opening gelast. Om de juiste opening te verkrijgen moet

meestal een extra hulpmiddel gebruikt worden, omdat de schaar

werking niet de verwachte invloed heeft. Indien de opening te

groot dreigt te worden, kan deze met hamerslagen verkleind

worden. Wanneer de opening echter te klein wordt, kan deze op

maat gehouden worden met stalen wiggen.

Het aanbrengen van hechtlassen dient ervoor de schaarwer

king tegen te gaan. De oorzaak hiervan wordt op deze manier

echter niet weggenomen. Ook bij de aanwezigheid van hechtlassen

zullen krimpkrachten optreden, alleen het effect hiervan is nu

anders (Fig. 1.9). In de V-naad zijn een drietal hechten aange

bracht. Ti jdens het lassen van het eerste deel van de naad

zullen de platen krachten naar elkaar toe uitoefenen (schaar

werking) . Ten gevolge van de middelste hecht las kunnen de

platen echter niet naar elkaar toe, zodat dit niet gebeurt.

Tegelijkertijd werken deze krimpkrachten via een hefboom,

met de middelste hecht als scharnier, op de hechtlas aan het

einde van de naad en proberen de naad hier verder uit elkaar te

trekken. Indien deze laatste hecht niet sterk genoeg is, zal

deze scheuren en de vooropening wordt groter dan gewenst. Het

is dus zaak de hechten en vooral de laatste voldoende sterk te

maken.
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Fig. 1.9. Schaarwerking gaat over in hefboomwerking
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Bijlage 2. Sensor setup en template

Setup parameters

Scan width SW

Scan rate SR

Center offset CO

Measurement unit MU

Warning intensity level WL

Error intensity level EL

Camera mounting dir CM

Fitted data mode MF

Fitted data rate RF

Filtered data mode FM

Filtered data rate FR

Sensitivity S

Template parameters

14°

10 scansis
0°

rnrn

0%

0%

backward

fi tted mes.

5 mess./s

no data

5 mess./s

high

Zie Fig. 2.1 voor definitie van het template . Een * betekent

dat de betreffende waarde default is.

Template side S * left

Seam selection SS * last

Tracking range T

Depth D

Shift distance H

Orientation 0 * 0° ± 45°

Length of bevel P1

Idem, part 2 P2

Minimum side clearance V1 1. 00 rnrn

Idem, part 2 v2 1. 00 rnrn

Seam width W * 26.00 ± 24.00 rnrn
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Angle top-face Xl

Idem, part 2 X2

Included angle y 80° ± 70°

Angle top-plates Z * 180° ± 50°

Edge preparation E * 5.00 mm

Surface finish F 0.59 mm

O~

!
z

)

ç I

I

\./1

'ti I
I

T,i \1 1

Fig. 2.1. De V-naad template

'D
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Bijlage 3. Structuur van de meetdata files

Om de gemeten gegevens in de PC op te kunnen slaan is een

nieuwe datastructuur opgesteld, omdat de tot nu gebruikte

structuur geen ruimte bood voor de toegevoegde gegevens. De

nieuwe structuur is in Pascal als volgt:

Const

SamplesMax = 930;

Type

Data = record

Year

Month

Day

Hour

Minute

TMX Error Cnt

RCV Error Cnt

Data Mode

Samples

Distance

Begin_Pos

Comment

Geometrie

PCTijd

Positie

Spanning

Stroom

Vermogen

SpanningReg

DraadReg

end;

word;

word;

word;

word;

word;

integer;

integer;

byte;

integer;

integer;

integer;

string[255];

array[1 .. Samples_Max,1 .. 15] of byte;

array[l .. Samples_Max] of real;

array[l .. Samples_Max] of integer;

array[l .. Samples_Max] of integer;

array[l .. Samples_Max] of integer;

array[l .. Samples_Max] of integer;

array[l .. Samples_Max] of integer;

array[l .. Samples_Max] of integer;
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Deze structuur bestaat uit een algemeen deel en een deel met de

tijdens het lassen gemeten gegevens. Het algemene deel bevat de

volgende gegevens:

- de datum en het tijdstip waarop de meting verricht is,

- het aantal communicatiefouten bij het zenden naar (TMX) en

ontvangen (RCV) van berichten van de sensor. (Deze worden

echter niet meer gebruikt, vanwege de veranderde opzet van de

meetcyclus),

- het soort data dat van de sensor opgevraagd is. Tot nu toe

wordt altijd gebruik gemaakt van "Fitted data" met de code

143,

- het aantal metingen dat in deze sessie zijn verricht, maxi

maal gelijk aan Samples_Max,

- de voorloopafstand van de sensor t.o.v. de sensor in mm. Dit

is van belang om de positie correct te kunnen bepalen,

- de positie waarop de naad voor het eerst door de sensor her

kend werd (naadbegin gedetecteerd),

- commentaar dat is toegevoegd voor het wegschrijven van de ge

gevens.

Het tweede gedeelte bevat de meetresultaten afhankelijk van het

samplenummer in 8 array's. De inhoud hiervan is als volgt:

PCTijd bevat de tijd waarop de sensor de meting verricht

heeft. Dit is gerelateerd aan de in de sensor ingebouwde

klok. Het tijdstip wordt bepaald wanneer de betreffende

scanbeweging halverwege is.

- Positie bevat de positie waarop de meting verricht werd. Dit

wordt bepaald aan de hand van de incrementele as-encoder die

gekoppeld is aan de loopkat.

- Spanning bevat de effectieve waarde van de gemeten lasspan

ning in 0,1 V.

- Stroom bevat de effectieve waarde van de gemeten lasstroom in

0,1 A.

Vermogen bevat de gemiddelde waarde van het toegevoerde

vermogen in 0,1 kW.
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zich op de naad. Dit

als de sensor de baan-

Rl (y) - R2 (y) in

idem, high order

51 (y) - Rl (y) in

idem, high order

51 (z) - Rl (z) in

idem, high order

52 (y) - R2 (y) in

idem, high order

52 (z) - R2 (z) in

idem, high order

treedt alleen op

sturing verzorgt

2: oppervlakte in 1/1024 mm2
, minst significante byte

3: idem, tweede byte,

idem, derde byte,

idem, meest significante byte.

1/32 mm, low order byte,

byte.

1/32 mm, low order byte,

byte.

1/32 mm, low order byte,

byte.

1/32 mm, low orde byte,

byte.

1/32 mm, low order byte,

byte.

4 :

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

12:

13:

14:

15:

5panningReg bevat de waarde van de stuurspanning voor de

lasspanningsturing.

DraadReg bevat de waarde van de stuurspanning voor de

draadsnelheidsturing.

- Geometrie[s,i] bevat voor ieder sample s de volgende gegevens

afhankelijk van de index i:

1: view-status = 0: geen data beschikbaar

1: geen object binnen gezichtsveld

2: object zichtbaar maar geen match

4: match

8: toorts bevindt

Deze geometriegegevens zijn alleen geldig indien de view-status

gelijk is aan 4 of 8.
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Bijlage 4. De meetcyclus

Zoals vermeld in hoofdstuk 7 is de in voorgaand onderzoek

ontwikkelde software niet alleen aangepast, maar is deze ook

uitgebreid voor het sturen van de lasapparatuur op basis van de

sensor metingen. Deze bijlage beschrijft "de meetcyclus". Dit

is het centrale gedeelte in het programma waar de meetgegevens

van lasapparatuur en sensor worden geregistreerd en de stuur

spanningen aangepast worden. Deze software is ontwikkeld in

Turbo Pascal 5.0 en bevindt zich in de units "METING2" en

"TABEL2".

In het kort zit de meetcyclus als volgt in elkaar. De sensor

stuurt met een frekwentie van 5 Hz de gegevens over

naadgeometrie naar de PC. Vervolgens wordt deze

verwerkt en worden de volgende grootheden gemeten:

- effectieve waarde lasspanning,

- effectieve waarde lasstroom,

- gemiddelde waarde toegevoerde vermogen,

- waarde stuurspanning draadsnelheid,

- waarde stuurspanning lasspanning,

- positie,

- tijd

Op grond van de gemeten geometrie worden nu de nieuwe stuur

spanningen bepaald. Vanwege het positieverschil tussen de sen

sor en de toorts worden deze niet direct ingesteld, maar in een

buffer opgeslagen, totdat de toorts de positie bereikt heeft,

waar de sensor zich nu bevindt.

Vervolgens worden de bij deze toortspositie behorende

waarden voor de stuurspanningen uit de buffer gehaald en naar

de lasapparatuur gestuurd. Tenslotte wordt het samplenumrner

verhoogd en wordt op de volgende sensormeting gewacht, waarna

dezelfde procedure weer wordt uitgevoerd.

Deze cyclus kan op twee manieren gestopt worden. Ten

eerste met de hand via het toetsenbord van de PC en ten tweede
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automatisch wanneer het maximaal aantal samples gegeven door

Samples_Max overschreden wordt.

Na dit globale overzicht van de werking van de meetcyclus, kan

nu verder ingegaan worden op de details van de implementatie

hiervan. Hiervoor wordt de meetcyclus in drie gedeelten ge

splitst. Het eerste deel registreert de meetgegevens. Het twee

de gedeelte schrijft de gemeten oppervlakte op de juiste plaats

in de buffer. Het derde gedeelte leest het buffer uit en stuurt

de lasapparatuur aan.

Deel 1. Inlezen en registreren van de meetgegevens

Na de initialisatie van de verschillende variabelen wordt ge

wacht op de ontvangst van het eerste sensorbericht. Deze gege

vens worden op interruptbasis in de PC ontvangen en door de

interrupthandIer (zie hiervoor de unit RS232_2) in de variabele

rcv buf.data geschreven. Wanneer een compleet bericht is ont

vangen wordt de variabele rcv_buf.status gezet en de ontvangst

interrupt disabled, zodat geen volgend bericht ontvangen kan

worden. Hiermee wordt voorkomen dat een volgend bericht de

inhoud van rcv buf.data overschrijft, voordat deze gegevens

verwerkt zijn.

Om te detecteren of een bericht ontvangen is, begint de

meetcyclus met een wachtlus waarin de variabele rcv buf.status

geëvalueerd wordt. Pas als deze True wordt (een bericht is

ontvangen), wordt deze lus verlaten en het samplenummer aange

past. Vervolgens wordt de momentane sensorpos i tie uitgelezen.

Om te voorkomen dat de ontvangst van berichten te lang komt

stil te liggen, waardoor berichten verloren kunnen gaan, wordt

de inhoud van rcv_buf.status naar de variabele Message_from_SPC

gekopiëerd. Dan wordt de ontvangst interrupt weer enabled, zo

dat een volgend bericht ontvangen kan worden, terwijl de meet

cyclus verder gaat met de verwerking van het vorige.
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Deze verwerking gaat dan als volgt. De gemeten positie wordt op

het beeldscherm weergegeven, zodat de gebruiker kan zien dat de

registratie bezig is. Nu worden de lasparameters ingelezen,

tezamen met de waarden van de stuurspanningen. Vervolgens wordt

de inhoud van de sensormeting omgerekend en in de datastructuur

opgeborgen. Hiermee is de taak van deel 1 volbracht.

Deel 2. Vullen van de buffer

Aangezien de sturing gebaseerd is op de door de sensor gemeten

oppervlakte van de doorsnede van de naad, moet nu deze opper

vlakte bepaald worden. De sensor geeft deze mee in het bericht

in vier bytes (zie Bijlage 5). Alleen wanneer de sensor de naad

heeft herkend (match) zijn deze vier bytes geldig en in dat

geval worden ze omgerekend tot een variabele van het type realo

Indien geen match is verkregen wordt de oppervlakte nul ge

steld.

Met nadruk wordt er op gewezen dat deze laatste oplossing

een keuze is. Wanneer tijdens het lassen veel mismatches optre

den, bijvoorbeeld ten gevolge van spatten in het beeldveld van

de sensor, kan deze keuze een nadelige invloed hebben op het

gedrag van de sturing en daarmee op het bereikte lasresultaat.

Een andere mogelijkheid is om in het geval van een mismatch

gebruik te maken van voorgaande resultaten en deze te middelen

of te extrapoleren voor het huidige sample.

Wel moet dan rekening gehouden worden met het feit dat het

optreden van een mismatch niet altijd een meetfout betekent,

maar dat inderdaad het einde van de naad bereikt kan zijn.

Hiertoe kan een teller bijgehouden worden die het aantal ach

tereenvolgende mismatches telt. Vervolgens wordt een bovengrens

aan de waarde van deze teller gesteld. Bij overschrijding hier

van wordt "einde naad" geconcludeerd. Wanneer deze grens echter

niet bereikt wordt, doordat weer een match verkregen wordt,

wordt de teller op nul terug gezet en wordt geconcludeerd dat

het een "meetfout" was.
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Nu is een waarde voor de oppervlakte behorend bij de huidige

sensorpositie bekend. De lastoorts bevindt zich echter op een

bepaalde afstand achter de sensor, zodat de bij deze oppervlak

te behorende stuurspanningen nog niet uitgestuurd mogen worden,

maar moeten worden vastgehouden totdat de toorts deze voorloop

afstand heeft afgelegd. Wanneer de voorloopafstand bekend is,

kan in principe berekend worden hoelang deze gegevens in de

buffer moeten blijven (bij een constante lassnelheid) .

Naast de voorloopafstand is er echter nog een andere fac

tor die deze tijd mede bepaalt. Wanneer de sensor een bericht

met meetgegevens verstuurd, zijn dit niet de gegevens van de

scan die op dat moment uitgevoerd wordt. Dit is niet haalbaar

aangez ien de verwerking van een scan tot een kant en klaar

bericht tijd kost. Volgens opgave van Oldelft duurt het 300 ms

voordat de gegevens van een bepaalde scan aan de uitgang van

het systeem beschikbaar zijn. Daarna moet het bericht nog

seriëel naar de PC verstuurd worden en daar op interruptbasis

naar een variabele geschreven worden.

Experimenteel is bepaald dat de tijd die verloopt tussen

het verrichten van de scanbeweging en het zetten van de varia

bele rcv buf.status voor dit bericht ongeveer 400 ms bedraagt

bij 9600 baud. Dit betekent dus dat het in deel 1 ontvangen

bericht niet gemeten is op de plaats die door de positiemeting

verkregen wordt, maar dat dit behoorde bij de positie waar de

sensor zich 0,4 s daarvoor bevond. Daarmee moet rekening ge

houden worden bij het aansturen van de lasbron. De op grond van

de voorloopafstand en lassnelheid bepaalde vertragingstijd moet

dus verminderd worden met 0,4 s. Aan de hand van Fig. 4.1 kan

dit eenvoudig berekend worden. Hierbij zijn de volgende defini

ties van toepassing:

x = toortspositie x == sensorpositie
t s

t = tijdstip waarop sensor meting i verricht
i

t = vertragingstijd tussen het verrichten van meting i en
d

de ontvangst van deze gegevens in de PC

t = tijd benodigd de voorloopafstand x -x af te leggen
v s t
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De tijd die een bepaalde meting in de buffer moet blijven, de

zogenaamde buffertijd wordt dan gegeven door:

bufferti jd = t -t .
v d
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Fig. 4.1. Bepalen van de buffertijd

In de huidige versie software wordt de vertraging ten gevolge

van de reken- en cornmunicatietijd verwerkt tijdens het vullen

van de buffer. De voorloopafstand wordt pas verrekend bij het

uitlezen van de buffer. Deze buffer is cyclisch opgebouwd en

bevat 256 plaatsen. Ieder sample wordt op een volgende plaats

geschreven. Aangezien de sensor met een frekwentie van 5 Hz de

berichten verstuurt en de PC ze dus ook met deze frekwentie

ontvangt en verwerkt, bedraagt de tijd tussen 2 bufferplaatsen

0,2 s. De vertragingstijd kan nu eenvoudig weggewerkt worden

door de gegevens behorend bij sample i niet op plaats i mod 256

te schrijven, maar op de plaats (i - vertraging) mod 256, waar

bij vertraging gegeven wordt door de vertragingstijd in 0,2 s.

De waarde van vertraging is gedefiniëerd als een constante in

de unit "VARLIST2" en kan eenvoudig veranderd worden, bijvoor

beeld wanneer op een andere baudrate overgeschakeld wordt. Voor

de gebruikte baudrate is de juiste waarde dus 2.
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Deel 3. Uitlezen van de buffer

De meest recent gemeten gegevens worden dus op plaats (sample 

vertraging) mod 256 in de buffer geplaatst. Nu moet bepaald

worden welke plaats uitgelezen moet worden om de juiste waarden

van de regel spanningen te verkrijgen. De enige complicatie

hierbij is het bestaan van de voorloopafstand van de sensor.

Het is bekend dat de afstand tussen 2 bufferplaatsen 0,2 s

bedraagt. Hiermee kan dan bepaald worden welke bufferplaats

uitgelezen moet worden, mits de lassnelheid bekend is. Wanneer

deze plaats aangewezen wordt door BufferUit mod 256 dan wordt

deze bepaald volgens:

BufferUit = sample - vertraging - voorloopafstand/lassnelheid

Dit betekent echter dat niet alleen de voorloopafstand, maar

ook de lassnelheid bekend moet zJ.]n. De voorloopafstand is

constant voor een bepaalde opstelling en wordt gegeven door de

constante Distance in de unit "VARLIST2". De lassnelheid is

tijdens het lassen wel constant, maar afhankelijk van of het om

een sluitlaag of een doorlassing gaat, kunnen deze constante

waarden wel verschillen. Dit zou dan betekenen dat deze waarde

steeds opnieuw moet worden ingegeven, wat de efficiëntie niet

bevorderd.

Het is daarom beter een andere manier te vinden, waarvoor

geen invoer van de gebruiker noodzakelijk is. Hiervoor is de

volgende oplossing bedacht. De variabele Begin_Positie wordt

geïntroduceerd. Hierin wordt de positie onthouden waar de

eerste match werd gemeten. Wanneer de eerste match optreedt bij

sample i, wordt Begin_positie gegeven door:

Begin_Positie = Positie [i-vertraging]

Deze waarde wordt ook opgeslagen in de datastructuur om later

in de grafieken de positie-as correct te kunnen weergeven. Dit
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betekent dat de bijbehorende bufferlocatie die als eerste uit

gelezen moet worden, aangewezen wordt door:

BufferUit = i - vertraging

Deze waarde moet uitgelezen worden wanneer de toorts op de

Begin Positie is. Door gebruik te maken van de bekende voor

loopafstand (Distance) volgt nu wanneer deze bufferlocatie uit

gelezen moet worden: dat is namelijk wanneer de zojuist gemeten

positie (Positie[sample]) voldoet aan de volgende voorwaarde:

Positie [sample] - Begin_Positie ~ Distance

Nadat hieraan voor de eerste keer is voldaan wordt BufferUit

steeds met 1 verhoogd, waardoor een constant verschil tussen

BufferUit en sample is verkregen.

Om de juiste stuurspanningen te verkrijgen wordt vervol

gens de procedure Draadsnelheid aangeroepen met BufferUit als

parameter. Deze procedure is opgenomen in de unit "TABEL2" en

zorgt voor de aansturing van zowel de draadsnelheid alsook de

lasspanning. In principe kan deze procedure met de oppervlakte

waarde gevonden in de buffer op de plaats aangewezen door

BufferUit (= Buffer[BufferUit]) de tabellen voor Lasspanning en

Draadsnelheid indexeren en de bi jbehorende waarden instellen.

In de praktijk gaat het echter iets anders.

In verband met de te verwachten storingen in de opper

vlaktemetingen is standaard een mediaanfilter ingebouwd voor

het bepalen van de te gebruiken oppervlakte. Dus in plaats dat

de oppervlakte op de plaats BufferUit uit het buffer gebruikt

wordt, wordt nu gefilterd van BufferUit - FilterK tot en met

BufferUit + FilterK.

De waarde van de constante FilterK staat standaard op 1,

maar kan veranderd worden (unit "TABEL2"). Verhogen van deze

waarde betekent een verhoging van de benodigde rekentijd, wat

problemen kan geven in verband met het vereiste real-time

gedrag van de sturing.
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De na filtering gevonden oppervlaktewaarde wordt vervolgens ge

bruikt om de tabellen met stuurspanningen te indexeren. De op

deze manier gevonden waarden worden vervolgens met behulp van

een aantal extra procedures ingesteld via de LabMaster DMA

kaart.

De meetcyclus is in Pascal als volgt geïmplementeerd:

while (NOT Stop) do

begin

while (NOT rcv_buf.status) do

;

sample .- sample + 1;

Positie_Meting(Data_Buffer.Positie[sample]) i

Message_from_SPC := rcv_buf.datai

rcv buf.status := Falsei

rcv buf.count := 0;

Enable RCV;

GoToXY (l0, 6) ;

Write(Data_Buffer.Positie[sample]/10:5:1);

Lasparameters(Data_Buffer.Spanning[sample],

Data_Buffer.Stroom[sample],

Data_Buffer.Vermogen[sample],

Data_Buffer.SpanningReg[sample],

Data_Buffer.DraadReg[sample],

Manual) i

Data_Buffer.PCTijd[sample] := Real_Value(Message_from_SPC[4]

OR (Message_from_SPC[5] SHL 8), Message_from_SPC[2]

OR (Message_from_SPC[3] SHL 8));

Data_Buffer. Geometrie [sample, 1] := Message_from_SPC[9];

Data_Buffer. Geometrie [sample, 2] := Message_from_SPC[12];

Data_Buffer. Geometrie [sample,3] := Message_from_SPC[13] i

Data_Buffer. Geometrie [sample, 4] := Message_from_SPC[14];

Data_Buffer. Geometrie [sample, 5] := Message_from_SPC[15];
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Hulp .- Abs«Message frorn_SPC[32] OR

(Message_frorn_SpC[33] SHL 8)) - (Message_frorn_SPC[44]

OR (Message_frorn_SpC[45] SHL 8)));

Data_Buffer. Geornetrie[sarnpIe,7] := Trunc(Hulp/256);

Data_Buffer. Geornetrie[sarnpIe,6] :=

Round(Hulp-256* Data_Buffer.Geornetrie[sarnple,7]);

Hulp := Abs«Message_frorn_SPC[36] OR

(Message_frorn_SpC[37] SHL 8)) - (Message_frorn_SPC[32]

OR (Message_frorn_SpC[33] SHL 8)));

Data_Buffer. Geornetrie[sarnpIe,9] := Trunc(Hulp/256);

Data_Buffer. Geornetrie[sarnpIe,8] :=

Round(Hulp-256* Data_Buffer.Geornetrie[sarnple,9]);

Hulp := Abs«Message_frorn_SPC[38] OR

(Message_frorn_SpC[39] SHL 8)) - (Message_frorn_SpC[34]

OR (Message_frorn_SPC[35] SHL 8)));

Data_Buffer.Geornetrie[sarnple,ll] := Trunc(Hulp/256);

Data_Buffer. Geornetrie [sarnple, 10] :=

Round(Hulp-256* Data_Buffer.Geornetrie[sarnple,ll]);

Hulp := Abs«Message_frorn_SpC[48] OR

(Message_frorn_SPC[49] SHL 8)) - (Message_frorn_SPC[44]

OR (Message_frorn_SPC[45] SHL 8)));

Data_Buffer. Geornetrie [sarnple, 13] := Trunc(Hulp/256);

Data_Buffer.Geornetrie[sarnple,12] :=

Round(Hulp-256* Data_Buffer.Geornetrie[sarnple,13]);

Hulp := Abs«Message_frorn_SPC[50] OR

(Message_frorn_SPC[51] SHL 8)) - (Message_frorn_SPC[46]

OR (Message_frorn_SPC[47] SHL 8)));

Data_Buffer. Geornetrie [sarnple, 15] := Trunc(Hulp/256);

Data_Buffer. Geornetrie [sarnple, 14] :=

Round(Hulp-256* Data_Buffer.Geornetrie[sarnple,15]);

if (sarnple >= vertraging) then

begin

if Message_frorn_SPC[9] = 4 then

x := Real_Value(Message_frorn_SpC[14] OR

Message_frorn_SPC[15] SHL 8, Message_frorn SPC[12]

OR Message_frorn_SpC[13] SHL 8)/1024
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else

x : = Oi

Buffer [ (sample - vertraging) AND 255] := Xi

endi

if (NOT Begin_Gevonden) AND (Message_from_SPC[9] = 4) then

begin

Begin_positie := Data Buffer.Positie[sample - vertraging];

Data_Buffer.Begin_Pos := Begin_Positiei

BufferUit := sample - vertragingi

Begin_Gevonden := Truei

endi

if (Begin_Gevonden) AND

«Data_Buffer.Positie[sample] - Begin_Positie) >= Distance)

AND (NOT Manual) then

begin

Draadsnelheid(BufferUit) i

BufferUit := BufferUit + 1i

end;

if KeyPressed then

begin

kar := ReadKeYi

if (kar = 'q') OR (kar = 'Q') then

Stop := Truei

endi

if sample = Samples_Max then

Stop := True;

end;
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Bijlage 5. De opbouw van een sensorbericht

De sensor is zodanig ingesteld dat iedere 0,2 s een nieuw

meetresultaat wordt doorgegeven. Dit gebeurt in een bericht met

code 143 wat een totale lengte van 56 bytes heeft. Hieronder

wordt de volledige inhoud van zo'n sensor bericht weergegeven,

zoals dat uiteindelijk tijdelijk wordt opgeslagen in de varia

bele Message_from_SPC. Dit wordt in de meet cyclus verder ver

werkt en uiteindelijk worden deze gegevens gedeeltelijk gere

gistreerd in de variabele Data_Buffer. Geometrie [sample, 1 .. 15]

(zie Bijlagen 3 en 4).

Byte Inhoud Byte Inhoud

0 length 16 Centroid y LSB

1 type code 17 Centroid y MSB

2 LSB

] time

18 Centroid Z LSB

3 19 Centroid Z MSB

4 20-23 y LSB, Y MSB, Z LSB, Z MSB B1

5 MSB 24-27 y LSB, Y MSB, Z LSB, Z MSB B2

6
] debug 28-31 y LSB, Y MSB, Z LSB, Z MSB C

7 32-35 y LSB, Y MSB, Z LSB, Z MSB Rl

8 template label 36-39 y LSB, Y MSB, Z LSB, Z MSB Sl

9 view status 40-43 y LSB, Y MSB, Z LSB, Z MSB Tl

10 gap status 44-47 y LSB, Y MSB, Z LSB, Z MSB R2

11 filler (parity) 48-51 y LSB, Y MSB, Z LSB, Z MSB S2

12
LSB ]

52-55 y LSB, Y MSB, Z LSB, Z MSB T2

13 area
14

15 MSB
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Bijlage 6. Grafieken van meetresultaten

Zoals beschreven, worden tijdens de lasexperimenten een aantal

parameters gemeten en geregistreerd als functie van de positie.

Deze gegevens kunnen vervolgens weergegeven worden in de vorm

van een grafiek. In het volgende zijn deze grafieken gegeven

voor een bepaald lasexperiment . Achtereenvolgens betreft dit:

- de gemeten oppervlakte

- de effectieve waarde van de gemeten lasspanning

- de effectieve waarde van de gemeten lasstroom

- de gemiddelde waarde van het toegevoerde vermogen

- de waarde van de regelspanning voor instelling van de las-

spanning

de waarde van de regel spanning voor instelling van de

draadsnelheid
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Gemiddelde waarde lasvermogen (kW) versus positie (mm)
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