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SAMENVATTING: LASNAADVOLGEN GEBRUIK MAKEND VAN EEN TWEEPUNTS

TEMPERATUURMEETMETHODE

In het kader van een onderzoekprogramma naar industrie-robots wordt een

onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van sensorsystemen ten behoeve van

het automatisch booglassen.

In dit verslag wordt een lasnaadvolgsysteem beschreven.

Met behulp van rekenmodellen wordt de mogelijkheid onderzocht om door

middel van het meten van de verschiltemperatuur tussen twee punten, aan

weerszijden van de toortsbaan, een lasnaadvolgsysteem te realiseren.

Met deze modellen kunnen uitspraken gedaan worden over de plaats waar de

temperatuur gemeten zou moeten worden.

Uit experimenten is gebleken dat de modellen geen geed beeld geven van de
praktijk, veroorzaakt door onder andere de temperatuurafhankelijkheid van
de materiaaleigenschappen.

De conclusie is dat een tweepunts-temperatuurmeting niet aantrekkelijk is

om als lasnaadvolgsensor te dienen voor een MIG/MAG-lasproces, vanwege

het kleine temperatuurverschil dat optreedt bij een baanafwijking.

SUMMARY: SEAM TRACKING USING TWIN POINT TEMPERATURE MEASUREMENTS

Research on development of sensor systems for automatic arc welding is
one of the activities as a part of a research program on industrial

robots.
This thesis describes a seam tracking method.

Mathematical models were used to investigate the possibility of realizing

a seam tracking method by measuring a differential temperature between

two points on both sides of the welding trajectory.
Using these models it is possible to indicate places were the temperature

should be measured.

Experiments show that reality considerably differs from the mathematical
models, partly caused by temperature dependant material properties.

It is concluded that using twin point measurements is not attractive as a

method for seam tracking in MIG/MAG welding, because of the small

differential temperature occurring on a tracking error.

P.M.C.M. v.d. Biggelaar

THE vakgroep ER.
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1.1 onderzoekprogramma industrie-robots

Het belang van mechanisering en automatisering in de produktie wordt meer

en meer onderkend in de Nederlandse industrie. Hierbij is vooral

interesse voor mechanisatiesystemen die gemakkelijk aanpasbaar zijn voor

variaties in het produktiepakket, de zogenaamde flexibele produktie

automatisering. Met name verwacht men veel van de introductie van

industrie-robots in het produktieproces.

De verwevenheid van de mechanische en elektrische aspecten vraagt een

interdisciplinaire aanpak., Hiertoe is een interafdelingswerkgroep

Industrie-robots opgezet van de vakgroep Produktietechnologie en

Bedrijfsmechanisatie (WPB) van de Afdeling der Werktuigbouwkunde en de.
vakgroep Maten en Regelen (ER) van de Afdeling der Elektrotechniek van de

Technische Hogeschool Eindhoven.

Een van de doelstellingen van het onderzoekprogramma binnen de vakgroep

ER is het ontwikkelen van functionele sensorsystemen (opnemers en

informatie-bewerking) om geschikte signalen te verkrijgen voor de

noodzakelijke terugkoppeling, speciaal ten behoeve van het automatisch

booglassen.
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1.2 lasnaadvolgsysteem voor een lasrobot

Een van de onderwerpen van onderzoek naar functionele sensoren is een

lasnaadvolgsysteem gebaseerd op een tweepunts-temperatuurmeting.

Een tweepunts-temperatuurmeting houdt in dat tijdens het lassen de

temperatuur van een werkstuk aan weerszijden van de lastoorts gemeten

wordt. Het temperatuurverschil is dan een maat voor de ligging van de

boog ten opzichte van de lasvoeg. Door terugkoppeling van dit verschil

signaal naar de robotbesturing kan een regeling gemaakt worden die zorgt

voor het volgen van de lasvoeg. Qmdat er een relatieve beweging is tussen

de lastoorts enhet werkstuk dient de verschiltemperatuur contactloos

gemeten te worden.

Illegems (1983) heeft in zijn afstudeerproject een aanzet gegeven voor

een realisering van een tweepunts-temperatuurmeting.

De belangrijkste resultaten en conclusies van Illegems zijn:

- van de elektrische lasprocessen is MIG/MAG-lassen (onder

gasbescherming) bij uitstek geschikt voor automatisering.

- er is een rekenmodel opgesteld om het gedrag van een meetsysteem

gebaseerd op de tweepunts-temperatuurmeting te voorspellen.

- in een poging om het rekenmodel aan de praktijk te toetsen werd, uit

experimenten gedaan met en pyrometer (stralings-thermometer),

geconcludeerd dat de van de lasboog afkomstige straling een continue

contactloze temperatuurmeting onmogelijk maakt.



8

1.3 Doel van dit onderzoek

De resultaten en conclusies van het afstudeerwerk van Illegems zijn

uitgangspunt geweest voor verder onderzoek naar een lasnaadvolgsysteem

gebaseerd op de tweepunts-temperatuurmeting.

Het doel van dit onderzoek is de experimentele verificatie van het

rekenmodel en bepaling van de theoretische en praktische bruikbaarheid

van het principe van de tweepunts-temperatuurmeting.

In hoofdstuk 2 van dit verslag zal allereerst worden ingegaan op lasnaad

volgsystemen met temperatuursensoren in het algemeen. Hierbij wordt

aandacht besteed aan een aantal meetprincipes en sensoren voor het meten

van de temperatuur.

Op een van de meetprincipes, de tweepunts-temperatuurmeting, wordt in

hoofdstuk 3 uitgebreid ingegaan. Er wordt een rekenmodel afgeleid voor de

gevoeligheid van een tweepunts-temperatuurmeting voor een baanarwijking

van de lastoorts.

In hoofdstuk 4 komen metingen aan de orde die met een pyrometer en met

een thermografie camera zijn uitgevoerd aan een MIG!MAG-lasproces.

In hoofdstuk 5 tenslotte zijn een aantal opmerkingen met betrekking tot

de praktische bruikbaarheid en de conclusies verzameld. Tevens wordt een

aantal aanbevelingen voor verder vervolg-onderzoek gedaan.
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LASNAADVOLGSYSTEMEN MET BEHOLP VAN TEMPERA'l'UURSENSOREN

Voor het lassen van metalen platen van 1 mm tot 4 mm is een temperatuur

sensor mogelijk geschikt voor het detecteren van de lasnaad.

Het idee dat aan het gebruik van een temperatuursensor ten grondslag ligt

is het feit dat de temperatuurverdeling in het werkstuk symmetrisch is

ten opzicht van de naad, mits de lastoorts precies over het midden van de

voeg last. Dit geldt uiteraard aIleen wanneer beide te lassen plaat

helften dezelfde afmetingen hebben en even dik zijn.

Bij het lassen van platen dikker dan 4 mm worden de te lassen werkstuk

randen schuin afgezaagd of gefreesd, zodat een V-vormige voeg ontstaat.

Bij platen van 1 mm tot 4 mm blijft deze voegvoorbehandeling meestal

achterwege. Bij het lassen van deze relatief dunne platen worden de te

lassen platen meestal tegen elkaar gelegd zonder, of met een-kl~ine

vooropening. Dit heeft tot gevolg dat de voeg niet of slecht met een

aanrakingssensor of met een tv-camera gedetecteerd kan worden.

Het meten van asymmetrie van het temperatuurveld zou dan een mogelijke

oplossing kunnen zijn voor het realiseren van een lasvoegvolgsysteem.

In dit verslag wordt een onderscheid gemaakt tussen de termen (las)voeg

en (las)naad.

Een (las)voeg wordt hier gedefinieerd als de plaats waar twee stukken

metaal aan elkaar gehecht zullen worden.

En (las)naad wordt hier gedefinieerd als de plaats waar twee stukken

metaal aan elkaar gehecht zijn.

Voor de toorts vormen de aan elkaar te lassen metaalranden dus een voeg.

Achter de toorts vormt de lasrups een naad.

Bij deze definitie is het onjuist om te spreken van een lasnaadvolg

systeem, want er wordt geen naad gevolgd; de naad voIgt de lastoorts

vanzelf. Er dient dus niet gesproken te worden van een lasnaadvolg

systeem, maar van een lasvoegvolgsysteem. Een andere mogelijkheid is te

spreken van een lasnaadstuursysteem; de naad wordt zodanig gestuurd dat

de lasrups op de voeg komt te liggen.
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Qmdat de term lasnaadvolgsysteem een in de praktijk veel gebruikte term

is zullen in dit verslag beide termen, lasnaadvolgsysteem en lasvoegvolg

systeem, als synoniem gebruikt worden.

2.1 temperatuurveld tijdens het lassen

Stel dat twee, vlakke even dikke platen tegen elkaar aan liggen en die aan

elkaar vastgelast moeten worden.

Als coordinatenstelsel wordt een meebewegend assenstelsel gekozen,

waarbij de x-as op de lasvoeg ligt. Het assenstelsel beweegt met

eenparige lassnelheid in de positieve x-richting. De y-as staat loodrecht

op de lasvoeg. Door de warmtetoevoer ontstaat een temperatuurveld dat

door de lastoorts meegesleept wordt. In het beschreven coordinatenstelsel

is het temperatuurveld stationair, behoudens "inschakel"- en

"uitschakel"-verschijnselen (begin en eind van de las). Wanneer'de toorts

in het midden over de voeg last is het temperatuurveld symmetrisch ten

opzichte van de naad, zie figuur 2.1.

y

LASRICHTING

VOEG

SMELTBAO

figuur 2.1: Isothermen bij het lassen over het midden

van de voeg.

Qmdat in deze situatie de temperatuurverdeling symmetrisch is ten

opzichte van de naad vindt er geen warmteoverdracht plaats van de ene

plaat naar de andere. De twee te lassen platen mogen dan beschouwd worden

als zijnde een plaat zonder voeg.
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Wanneer de lastoorts zich echter zijdelings verplaatst ten opzichte van

de voeg, dan heeft de voeg weI invloed op het temperatuurveld. De voeg

vormt een relatief grote warmteweerstand tussen de twee gedeeltelijk aan

elkaar gelaste platen, en daardoor zal wanneer in de ene plaat meer

warmte wordt toegevoerd dan in de andere er een discontinuiteit optreden

in het temperatuurveld bij de voeg. Zie figuur 2.2.

y

ISOTHERM-------
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// ,
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-{(a:«£C{(t(E.CE(EQ t:::::::;:i:::::::::::=+==~~
~... ;' ,YI \

\ / VOEG" .,-........ -'----.,

figuur 2.2: Isotherm bij een zijdelingse verplaatsing van

het smeltbad ten opzichte van de voeg.

.
De verwachting is dat door het meten van de asymmetrie van het

temperatuurveld met een geschikt sensorsysteem een regelsignaal

gegenereerd kan worden waarmee de lastoorts naar het midden van de voeg

gestuurd kan worden.

Qmdat de aanwezigheid van een lasvoeg, die een barriere vormt voor het

warmtetransport, essentieel is voor het ontstaan van asymmetrie in het

temperatuurveld, kan een lasnaadvolgsysteem dat hierop gebaseerd is

aIleen gebruikt worden voor het lassen van platen die met een laslaag aan

elkaar gelast worden. Zo'n enkele lasbeweging wordt een T-las genoemd.

Bij werkstukken waarbij de voeg van twee kanten wordt dichtgelast, een

zogenaamde I-las, is de hiervoor beschreven methode niet bruikbaar.
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Werkstukken met een V-vormige voeg worden in de regel volgelast met

minimaa12 laslagen (Aichele ea., 1975). Ook hiervoor is de beschreven

methode niet bruikbaar.

De consequentie is dat een lasnaadvolgsysteem, gebaseerd op meting van

asymmetrie van het temperatuurveld alleen toepassing kan vinden in het

lassen van platen tot 4 mm.

2.2 meetprincipes

Het meten van asymmetrie in het temperatuurveld kan op een drietal

manieren gebeuren:

- meten van de temperatuur op twee punten symmetrisch ten opzichte van

de voeg, de zogenaamde tweepuntsmethode

- meten van de temperatuur op een lijn loodrecht op de voeg

meten van het gehele temperatuurveld.

tweepuntsmethode

Bij de tweepuntsmethode wordt de temperatuur op twee plaatsen aan

weerszijden van de naad gemeten. Een sensor die aan de lastoorts

bevestigd is meet twee temperaturen symmetrisch ten opzichte van de

toortsbaan, zie figuur 2.3.

Bij correct lassen, midden over de voeg, zal het temperatuurverschil,

~T = T1 - T2 tussen de twee meetpunten nul zijn. Bij een baanafwijking

van de lastoorts wordt aan de ene plaat meer warmte toegevoerd dan aan de

andere. Qmdat de meetpunten echter verschuiven tegelijk met de lastoorts

kan niet direct voorspeld worden hoe ~T zich zal gedragen.

In hoofdstuk 3 zal nader worden ingegaan op het gedrag van ~T aan de hand

van een mathematisch model.
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figuur 2.3: Met een tweepunts-methode wordt een asymmetrie

van het temperatuurveld gemeten.

"lijn"methode

Bij het meten op een lijn loodrecht op de voeg kan informatie over de

baanafwijking gehaald worden uit de discontinuIteit die bij de voeg

optreedt.

Met bijvoorbeeld een infrarood foto-array kan op deze manier gemeten

worden. Een andere mogelijkheid is een pyrometer met een scanning

mechanisme.

Een sensor die op deze Manier een een-dimensionaal temperatuurprofiel op

een lijn bepaalt is vast gekoppeld aan de lastoorts. Deze methode heeft

een voordeel boven een tweepuntsmethode. Bij de tweepuntsmethode

verschuiven de meetpunten bij een baanafwijking, en het is niet direct

duidelijk wat de invloed is op de gemeten verschiltemperatuur. Bij het

meten van het temperatuurprofiel op een lijn heeft een baanafwijking tot

gevolg dat er een discontinuIteit optreedt die verschoven is ten opzichte

van het centrum. Ook het detecteren van de top biedt de mogelijkheid de

plaats van de voeg te bepalen. Zie figuur 2.4.



T

f

14

plaats van

de toorts

-y

o

figuur 2.4.a: Voorbeeld van een temperatuurprofiel waarbij de

temperatuur gemeten wordt op een lijn loodrecht op de voeg~ In deze

situatie wordt midden over de voeg gelast. Op de horizontale as

geeft y de afstand tot de voeg weer.

T

t

o

plaats van

de toorts

--+ y

figuur 2.4.b: Voorbeeld van een temperatuurprofiel Op een lijn

loodrecht op de voeg. In deze situatie wordt naast de voeg gelast.

Op de horizontale as geeft y de afstand tot de voeg weer.



15

Uit de plaats van de discontinuIteit, of van de top van het temperatuur

profiel ten opzichte van de toorts valt direct een stuursignaal af te

leiden.

"beeld"methode

Meten van het gehele temperatuurveld geeft aIle informatie over de

temperaturen in het werkstuk. Niet aIleen informatie over baanafwijk

ingen, maar ook over fouten in de geometrie, variaties in indringdiepte

en verontreinigingen.

Het hele temperatuurveld kan vastgelegd worden met een infrarood camera

(Chin ea., 1983).

Het meten van het hele temperatuurveld met een infrarood camera is een

erg dure methode. Behalve een kostbare camera is ook een snelle computer

nodig voor de on-line beeldverwerking.

2.3 sensoren voor temperatuurmeting

Het meten van de werkstuktemperatuur gebeurt met sensoren. Sensoren zijn

"zintuigen" die een niet-elektrische grootheid omzetten in een meetbare

elektrische grootheid. Er bestaan verschillende principes waarop de

temperatuur gemeten kan worden. In deze paragraaf komen achtereenvolgens

sensoren aan de orde die de temperatuur van het werkstuk via direkt

contact met het werkstuk meten en sensoren die de werkstuktemperatuur

contactloos meten.

2.3.1 contact sensoren

Sensoren die de werkstuktemperatuur via direct contact meten moeten

tijdens het lassen meegesleept worden over het oppervlak van het werk

stuk. Het nadeel hiervan is dat een goed thermisch contact niet gegaran

deerd is en dat er ~ote slijtage kan optreden. Tevens dient de sensor

een kleine tijdconstante te hebben om snelle temperatuurveranderingen te

kunnen meten.
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Oe omgeving waarin gemeten wordt is niet bepaald ideaal. Het lasproces

veroorzaakt gloeiende spatters en in de buurt van het smeltbad heerst een

hoge temperatuur. Er gaan grote elektrische stromen lopen die snel en

sterk wisselen waardoor stoorspanningen in het materiaal en stoorvelden

buiten het materiaal optreden. De sensor dient hiertegen hestand te

zijn.

Oe spetters kunnen het werkstukoppervlak zodanig aantasten dat geen goed

thermisch contact meer gewaarborgd is.

Oit alles pleit voor sensoren die de werkstuktemperatuur contactloos

meten.

Een sensor die in principe geschikt is voor het meten van temperaturen is

een thermokoppel. Het principe berust op het verschijnsel van de themo

elektriciteit. Oit verschijnsel werd in 1821 door Seebeck ontdekt.

Wordt er een circuit gevormd door twee metallische geleiders van ver

schillend materiaal, en is een der verbindingspunten op een temperatuur

6 1, terwijl het andere op een hogere temperatuur 62 is, dan zal in dat

circuit een stroam lopeno De elektromotorische kracht die deze stroom

veroorzaakt wordt de thermische e.m.k. van Seebeck genoemd. Deze e.m.k.

is een functie van de energieniveau's van de respectieve materialen en

kan verklaard worden met behulp van theorieen uit de elektronenfysica.

Het meten van de thermo-e.m.k. is een methode om het temperatuurverschil

te bepalen tussen de twee verbindingspunten van het circuit. Indien een

van de punten als referentie wordt beschouwd, waarvan de temperatuur

bekend is, dan kunnen direct temperatuurverschillen gemeten worden aan

gezien er een eenvoudig verband bestaat tussen e.m.k. en temperatuur

verschil 6 1 en 62 • Twee verschillende draden, verenigd in een "warme

las" en een "koude las" vormen een zogenaamd thermokoppel (Goemans,

1969), Zie figuur 2.5.
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figuur 2.5: Principe van een thermokoppel.

Bij het meten van een verschiltemperatuur tussen twee punten op een

metalen plaat is een bijzondere vorm van een thermokoppel toepasbaar, een

zogenaamd intrinsiek thermokoppel. Hierbij is een van de twee thermo

koppel metalen het metalen werkstuk zelf.

Door McCampbell ea. (1966) wordt met behulp van een intrinsiek bhermo

koppel de oppervlaktetemperatuur gemeten tijdens het lassen van aluminium

plaat. De gemeten oppervlaktetemperatuur dient als regelsignaal voor het

regelen van de inbranddiepte. Deze methode geeft volgens Mccampell de

meest nauwkeurige oppervlaktetemperatuur met minimale kosten en minimale

afmetingen. Het meetresultaat is onafhankelijk van veranderende opper

vlakte-emissiviteit, directe straling van de lasboog, magnetische velden

en oxidelaag op het werkstukoppervlak.

Met een intrinsiek themokoppel kan de verschiltemperatuur tussen twee

plaatsen op een metalen oppervlak gemeten worden (tweepunts-methode). Op

het werkstuk worden twee metalen pennen geplaatst. Tijdens het lassen

worden deze pennen meegesleept over het werkstukoppervlak. De contactdruk

dient voldoende groot te zijn voor een goed thermisch en elektrisch

contact.

De pennen worden aangesloten op een versterker met een grote ingangs

impedantie, zie figuur 2.6.
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figuur 2.6: Meten van het tweepunts-temperatuurverschil door middel

van een intrinsiek thermokoppel. Twee metalen pennen worden over het

werkstuk gesleept. De thermische e.m.k. wordt met een hoog-ohmige

verschilversterker versterkt.

De metalen pennen dienen van een metaal te zijn die een zo hoog mogelijke

thermische e.m.k. oplevert ten opzichte van ijzer.

De thermische e.m.k. tussen ijzer en constantaan is 54,8 ~v/Oc.

Dit betekent dat wanneer men e~n temperatuurverschil van 10 0c wil meten

dat de stoorspanningen kleiner moeten zijn dan ongeveer 0,5 mV.

Met behulp van twee koperen pennen heb ik getracht om tijdens het lassen

stoorspanningen te meten die optreden wanneer de twee pennen over het

werkstuk gesleept worden. Deze stoorspanningen varieren met een amplitude

in de grootte-orde van 2,5 volt.

De stoorspanningen worden veroorzaakt doordat de stroomverdeling in het

werkstuk niet symmetrisch is. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de

massa-aansluiting van de lastransformator niet symmetrisch is ten

opzichte van de voeg van het werkstuk en anderzijds doordat bij het

optreden van een baanafwijking de stroom asymmetrisch ten opzichte van de

voeg van het werkstuk wordt toegevoerd.
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Een andere storingsbron is de lasboog die tijdens het lassen regelmatig

wordt kortgesloten en weer ontsteekt, het zogenaamde kortsluitbooglassen

(Aichele ea., 1975).

De conclusie is dat het toepassen van een intrinsiek thermokoppel in de

buurt van een elektrisch lasproces te storingsgevoelig is.

Metingen met gewone thermokoppels zijn niet uitgevoerd omdat dit het

probleem met zich meebrengt dat deze elektrisch getsoleerd moe ten zijn

van het oppervlak maar dat tevens, tijdens het meeslepen over het werk

stuk, een goed thermisch contact noodzakelijk is.

Pogingen om de temperatuur met behulp van thermokoppels te metenin de

buurt van een elektrisch lasproces, in het verleden uitgevoerd bij de

afdeling Werktuigbouwkunde, lieten inderdaad zien dat deze meetmethode te

storingsgevoelig is.

2.3.2 contactloze sensoren

Contactloze temperatuursensoren voor het meten van de oppervlakte

temperatuur tijdens het lassen verdienen de voorkeur.

Ret contactloos meten van de temperatuur kan op een aantal manieren

gebeuren. De volgende drie worden hier besproken:

meten van de infraroodstraling die door een object wordt

uitgezonden met behulp van een stralingsgevoelig element

meting met behulp van een inductieve opnemer

meting waarbij lucht als tussenmedium optreedt en die aangezogen

wordt over het werkstukoppervlak. De luchttemperatuur wordt met

thermokoppels gemeten.
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stralingsgevoelige temperatuuropnemer

Stralingsgevoelige temperatuuropnemers maken gebruik van het gegeven dat

elk lichaam bij temperaturen boven het absolute nulpunt straling

uitzendt.

De door een zwart lichaam uitgezonden totale hoeveelheid straling is

evenredig met de vierde macht van de absolute temperatuur (de wet van

Stefan-Boltzmann):

in W/m2 (2.1)

Wordt de temperatuur opgevoerd, dan wordt een groter deel van de totale

energie met een kortere golflengte uitgestraald: het voorwerp gloeit

eerst rood op, dan oranje en geel, om uiteindelijk witheet te worden, zie

figuur 2.7.

I(J'
e ~,

~
e
~
~
.1;

10'

~

t
~

figuur 2.7: Straling van zwarte lichamen bij verschillende

temperaturen. De stippellijn verbindt de punten met maximale piek

intensiteit.
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De golflengte waarbij de maximale stralingsintensiviteit optreedt wordt

gegeven door de verschuivingswet van Wien:

A = 2897/T
max

(2.2)

Een instrument dat in staat is om de uitgezonden straling van een lichaam

te meten en om te zetten in een signaal gecalibreerd in een temperatuur

eenheid wordt een stralings-thermometer of pyrometer genoemd.

Door middel van objectieven en diafragma's wordt de straling op een

infraroodgevoelige detector gefocusseerd. Met filters kan een gewenste

spectrale gevoeligheid gerealiseerd worden (Heimann ea., 1975)

Een ander instrument dat geschikt is om temperaturen te meten door middel

van de uitgezonden straling van een lichaam is de thermografie-camera.

Hiermee wordt een twee-dimensionale opname gemaakt van een intensiteit

van de uitgezonden temperatuurstraling (thermal imaging).

om een thermografiebeeld te krijgen wordt het gefocusseerde infrarood

beeld lijn voor lijn over een infrarood-detector gescanned. Het uitgangs

signaal wordt elektrisch geconverteerd in een op een monitor zichtbaar te

maken beeld. Het scanning-mechanisme bestaat uit roterende spiegels of

prisma's.

Er bestaan ook systemen die uit infrarood-detector array's zijn opgebouwd

en waarbij een eenvoudiger scanning-systeem gebruikt kan worden. Voor

tweedimensionale detector-matrices is een scannig systeem overbodig

(Chiari ea., 1982).

Zowel de pyrometer als de thermografie-camera maken gebruik van

infrarood-detectoren (Heimann ea. 1975, Chiari ea., 1982, Illegems 1983,

Dance 1984).

Infrarood-detectoren zijn te verdelen in twee hoofdgroepen:

- thermische detectoren

- foto-elektrische, of quantum detectoren.
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Thermische detectoren worden gemaakt van materiaal waarvan bepaalde

eigenschappen sterk temperatuurafhankelijk zijn. De invallende straling

verhoogt de temperatuur van het materiaal. De daarbij optredende

verandering in de betreffende eigenschappen wordt gebruikt om de straling

aan te tonen. Deze detectoren hebben over het algemeen een vlakke

spectrale gevoeligheids-karakteristiek. Voorbeelden van thermische

detectoren zijn: thermokoppel, thermozuil, bolometer, Golay-eel en de

pyro-elektrische detector.

De thermozuil bestaat uit een aantal thermokoPgels in serie, die

radiaal op een klein rond plaatje zijn aangebracht, zodanig dat op

de rand de koude, en in het centrum de warme contacten liggen.

Een bolometer bestaat uit een dun stripje metaal in een glazen

capsule. De metaalweerstand is temperatuurafhankelijk.

Een Golay-eel absorbeert de invallende straling in een gasgevuld

vat. De daarbij optredende drukstijging wordt gemeten.·

De pyro-elektr1sche detector maakt gebruik van het feit dat

sommige kristallen zoals bijv. triglycinesulfaat (TGS) een sterke

spontane polarisatie te zien geven. Deze polarisatie verandert met

de temperatuur van het materiaal onder invloed van een of andere

vorm van straling. Deze verandering kan als een elektrisch signaal

worden waargenomen door aan weerszijden van een dunne laag materiaal

elektroden aan te brengen die zo een condensator vormen. De detector

levert alleen signaal als de temperatuur verandert. De invallende

straling wordt daartoe met een geschikte frequentie onderbroken

(choppen).

Een bijzondere vorm van toepassing van thermische detectoren voor thermo

grafie is de pyro-electrische-vidicon buis. Hiermee wordt door middel van

een elektronenstraal een trefplaatje van gepolariseerd TGS afgetast.
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Quantum-detectoren zijn detectoren waarin de infrarood-fotonen

elektronen-overgangen in een halfgeleidermateriaal bewerkstelligen en zo

een elektrisch uitgangssignaal leveren.

Quantum-detectoren zijn doorgaans gevoelig in een betrekkelijk smalle

spectrale band, maar de tijdconstante is veel kleiner dan van thermische

detectoren (kleiner dan 1 ~s).

Quantum-detectoren worden onderverdeeld in foto-voltaische detectoren en

fotogeleiders.

In foto-voltaIsche detectoren worden door absorptie van fotonen

in een p-n overgang van een halfgeleider elektron-gat paren

gecreeerd die een e.m.k. over de p-n overgang veroorzaken.

In een fotoqeleider neemt de conductiviteit van de halfgeleider

toe naarmate de hoeveelheid ladingsdragers toeneemt.

inductieve temperatuuropnemer

Door Tchang (1983) wordt een inductieve temperatuuropnemer beschreven

waarvan het principe berust op de temperatuurafhankelijkheid van

elektrische en/of magnetische grootheden.

Een in de tijd varierend magnetisch veld induceert in een metalen

geleider wervelstromen. Deze wervelstromen creeren een reactieveld dat

zodanig gericht is dat het inducerende veld wordt verzwakt. De grootte

van de wervelstromen hangt af van de resistiviteit en van de relatieve

magnetische permeabiliteit van het metaal. Qmdat de resistiviteit en de

magnetische permeabiliteit temperatuurafhankelijk zijn, kan door het

meten van het resulterende magnetisch veld de temperatuur bepaald

worden.

Tchang concludeert echter dat, onder andere door de grote gevoeligheid

voor afstandsvariaties van de sensor tot het metaaloppervlak en door het

relatief grote meetoppervlak de sensor ongeschikt is voor toepassing in

een lasproces.
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temperatuurmeting door middel van luchtaanzuiging

Mulder (1984) beschrijft een meetsysteem waarbij de temperatuur gemeten

wordt van over een heet oppervlak aangezogen lucht.

Twee keramische pijpjes bevinden zich boven een heet oppervlak. In elk

van deze twee pijpjes bevindt zich een thermokoppelovergang. Door de

pijpjes wordt lucht aangezogen. De lucht stroomt langs het hete oppervlak

en wordt hierdoor opgewarmd. De door het thermokoppel gemeten verschil

temperatuur van de lucht in beide keramische pijpjes is een maat voor de

verschiltemperatuur van het oppervlak, ter plaatse onder de twee

pijpjes.

Dit meetsysteem heeft volgende nadelen:

- de tijdconstante is groot (grootte- orde 20 seconde)

de meetspot is groot ten opzichte van de aanzuigopening van de

pijpjes, waardoor het systeem niet geschikt is voor oppervlakken

waar en grote temperatuurgradient aanwezig is.

Deze nadelen maken het meetsysteem ongeschikt voor toepassing als sensor

voor een tweepuntsmethode tijdens het lassen.

Voor contactloze temperatuurmeting tijdens het lassen is een pyrometer of

een infrarood thermografie-camera het meest geschikte instrument.
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MODEL VOOR KEN TWEEPUNTS-'rEMPERATUURMETING

De in paragraaf 2.2 beschreven tweepuntstemperatuurmeting zal in dit

hoofdstuk nader onderzocht worden.

Er wordt uitgegaan van een mathematisch model voor de temperatuur

verdeling in een werkstuk zonder voeg. Hieruit wordt een model afgeleid

voor de temperatuurverdeling in een werkstuk waarbij de voeg wel invloed

heeft op de temperatuurverdeling in het werkstuk.

3.1 een model voor het temperatuurveld

Als coordinatenstelsel wordt een meebewegend assenstelsel gekozen,

waarbij de x-as op de lasvoeg ligt. Het assenstelsel beweegt met een

parige snelheid v in de positieve x-richting gelijk met de lastoorts. De

y-as staat loodrecht op de lasvoeg.

De x-coordinaat van de lastoorts is altijd 0, de y-coordinaat geeft de

baanafwijking aan, zie figuur 3.1.

plaat 1

lasrichting•
voeg

x-as

plaat 2

figuur 3.1: tekenafspraak

T1 temperatuur van meetpunt

T2 temperatuur van meetpunt 2

y baanafwijking

coordinaat van de lastoorts (O,y)

coordinaat van meetpunt 1 (xo'YO+Y)

coordinaat van meetpunt 2 (XO,-YO+Y)
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In een mathematisch model voor het lasproces wordt de energiebron als een

lijnvormige warmtebron voorgesteld met lengte d die zich in een even zo

dikke vlakke oneindige plaat voortbeweegt. In eerste instantie wordt

aangenomen dat precies over het midden van de voeg gelast wordt, zodat

vanwege de symmetrie geen warmtetransport loodrecht op de voeg plaats

vindt. Door Rosenthal (1941) is een formule voor de temperatuurverdeling

in het werkstuk afgeleid. Deze formule wordt algemeen gebruikt voor de

berekening van temperaturen in een werkstuk, zie Rykalin (1957), MUller

(1968) en Illegems (1983).

hierin is: x,y = plaatscoOrdinaten

T = absolute temperatuur

A = warmtegeleidingscoefficient

P = dichtheid

c = soortelijke warmte

TO = begintemperatuur

Q = effektief vermogen van de warmtebron

d = dikte van de plaat

v = voortloopsnelheid van de warmtebron

m

K

J(.m.S.K)-l

kg.m- 3

J(kg.K)-l

K

J.S-1

m

m.s- 1

a

b

= A/pc = temperatuurvereffeningscoefficient

= temperatuurovergangsfaktor

KO = gemodificeerde besselfunktie van de tweede

soort en nulde orde.
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Formule (3.1) geeft de temperatuurverdeling in het werkstuk weer wanneer

de volgende aspekten verwaarloosd mogen worden:

- de nauwkeurige vorm van de warmtebron

- invloed van de vloeibare toestand van het smeltbad op de aard van

het warmtetransport

- invloed van smelt-warmte en stol-warmte van het metaal

- invloed van de warmtecapaciteit van het toegevoerde lasmateriaal

- de temperatuurafhankelijkheid van A,p,a en b.

- warmteverlies door straling

- de vormverandering van het werkstuk ten gevolge van

het lassen.

De aard van de verwaarlozingen wijst erop dat de eventuele afwijkingen

ten opzichte van de werkelijke temperaturen in de buurt van het smeltbad

het grootst zullen zijn.

3.2 een model voor het lasproces

am de invloed van een baanafwijking op de temperatuurverdeling in het

werkstuk aan te geven wordt de hoeveelheid vermogen bepaald die aan beide

plaathelften van het werkstuk wordt toegevoerd als funktie van de

baanafwijking. Daarna kan met formule 3.1 de temperatuurverdeling in

beide plaathelften afzonderlijk uitgerekend worden.

Een lasproces met voeg wordt door Illegems (1983) benaderd door twee

half-oneindige platen. Voor de berekening van de vermogenstoevoer in

elk van beide plaathelften wordt gebruik gemaakt van een model van een

halve bol. Met deze bol wordt de vorm van het smeltbad benaderd.

Het toegevoerde vermogen in elk van de twee half-oneindige platen is

proportioneel met dat deel van het oppervlak van de halve bol dat zich in

de betreffende plaathelft bevindt. Zie figuur 3.2
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ds =2 Rs •

• I

figuur 3.2 Het smeltbad in de vorm van een halve bolo

De oppervlakte van een halve bol is

A = 2nR
2
s

met R = straal in m
s

(3.2)

De oppervlakte van het deel van de bol in plaat 1 respektievelijk in

plaat 2 is

+
A1 2 = n.R .(R - y)

, s s I Imet y = baanafwijking in m en y ~ R
~ s

Uit (3.2) en (3.3) voIgt het toegevoerde vermogen in plaat 1 respek

tievelijk plaat 2

A
Q = Q 1,2

1,2 • A

R
S

! y
= Q. 2R

S

(3.4)

met Q = totale effektief toegevoerde vermogen.
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Er wordt aangenomen dat de temperatuurverdeling in plaat 1 uitsluitend

veroorzaakt wordt door een warmtebron Q1 en de temperatuurverdeling in

plaat 2 uitsluitend door een warmtebron Q2'

Deze aanname is alleen gerechtvaardigd wanneer er geen warmtetransport

van plaat 1 naar plaat 2 plaatsvindt. Hieraan is alleen voldaan op die

plaatsen waar beide platen niet aan elkaar gelast zijn, waar de voeg

een oneindig grote warmteweerstand vormt.

Voor de berekening van de temperatuurverdeling in beide plaathelften

worden beide bronnen voorgesteld als een lijnvormige warmtebron, zodat

met formule 3.1 de temperatuurverdeling berekend kan worden.

Bij de berekening met formule 3.1 wordt altijd uitgegaan van een

lijnvormige warmtebron. Voor de benadering vande grootte van deze bron

voor beide plaathelften afzonderlijk wordt een halve bol gebruikt. De

vorm van de bron speelt verder geen rol in de berekening van het

temperatuurveld.

formule 3.1 geeft het temperatuurveld in een oneindig grote plaat, waar

bij de temperatuur symmetrisch is ten opzichte van de x-as. Als er geen

warmte de x-as oversteekt mag de x-as als symmetrie-as beschouwd worden

bij de temperatuurverdeling in een half-oneindige plaat. Bij de bereken

ing van de temperatuur in een plaathelft dient dan te worden uitgegaan

van twee keer het 4eelvermogen toegevoerd aan de betreffende plaathelft.

Met (3.1) en (3.4) wordt de verschiltemperatuur T1-T2, gemeten tussen

twee punten symmetrisch ten opzichte van de lastoorts; zie figuur (3.1)
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Formule 3.5 geeft een temperatuursverschil weer als funktie van de baan

afwijking voor een tweepunts temperatuurmeetmethode. De formule is geldig

voor positieve waarden van x o' als mag worden aangenomen dat de lasrups

die beide plaathelften verbindt geen invloed heeft op de temperatuur voor

positieve x-coOrdinaten.

Voor positieve xO-coordinaten wordt de voeg als een oneindig grote

warmteweerstand beschouwd.

Door Illegems(1983) werd het temperatuurverschil ~T als funktie van de

baanafwijking uitgerekend, zie figuur 3.3.

Merk hierbij op dat bij een positieve baanafwijking een negatieve ~T

gevonden wordt.

<1T
(·C)

40

0
0.2 Q.3 0.4

-40

-eo

-120

-160 ds = 2 Rs

figuur 3.3 voorbeeld van een temperatuurverschil ~T als funktie

van de baanafwijking.
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3.3 gevoeligheid voor een baanafwijking

Belangrijk voor een regelsysteem, gebaseerd op een tweepunts-temperatuur

methode, is de afgeleide van ~T naar de baanafwijking.

d~T/dy stelt de gevoeligheid voor van een tweepunts temperatuurmeting

voor een baanafwijking.

(3.6)

Wanneer de lastoorts precies over het midden van de voeg last, baanaf

wijking y = 0, dan geldt voor (3.6)

~ [. J~d~T JL VX o 1 . 2 2 v 2 b
dy = 1TAd·exp (- "2a). Rs·KO (Xo+Yo)·(4a2 + a) +

v
2 b~ Yo [ v

2 bJJ- (2 + i) . 2 2 ~ .K1 (xO+YO) • (-2 ~)
4a (xO+YO) 4a

K1 is de gemodificeerde besselfunktie van de tweede

orde (Abramowitz 1965).

(3.7)

soort en eerste
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In formule (3.7) verschijnen twee termen. De eerste term geeft de invloed

weer van een verandering in de vermogenstoevoer ten gevolge van een baan

afwijking. Deze term is positief en omgekeerd evenredig met de straal van

het smeltbad.

De tweede term in de formule is positief met daarvoor een minteken, en

geeft de invloed weer van het verschuiven van de meetpunten. De meet

punten zijn immers vast gekoppeld met de lastoorts en verschuiven

tegelijk met de lastoorts bij een baanafwijking.

Voor positieve waarden van Xo geeft de formule onder de eerder gedane

aannamen een beeld van de gevoeligheid van AT voor een baanafwijking.

Voor negatieve waarden van X o zal de gevoeligheid veel kleiner zijn,

omdat achter de lastoorts de naad dichtgelast is.

Uit formule (3.7) blijkt dat de gevoeligheid voor een baanafwijking

afhankelijk is van:

- het toegevoerde vermogen Q

- de lassnelheid v

- de plaatdikte d

- de temperatuurovergangsfaktor b

- de materiaaleigenschappen A en a

- de straal van het smeltbad R
s

- de plaats van de meetpunten Xo en YO

Voor het bepalen van de gevoeligheid als funktie van de plaats van de

meetpunten is een programma geschreven (zie bijlage 1).

Dit programma bepaalt een verzameling van punten (xo,yO) waarvoor geldt

dat dAT/dy constant is.

In figuur 3.4 is het resultaat van berekeningen met dit programma

gegeven.
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figuur 3.4: Tweepunts-temperatuurgevoeligheid voor een baanafwijking

d~T/dy als functie van de parameters van de meetpunten x o' YO.

(Q = 4800 W, A = 45 W/(m.K), d = 15 mm, a = 1,2.10-5 ,
s

b = 9,15.10- 3 s-l, d = 10 mm, v = 5 mm/s).

In figuur 3.4 zijn de parameters (xO,yO) van de twee meetpunten aangege

ven met de daarbij -behorende gevoeligheid voor een baanafwijking.

In deze figuur is te zien dat er plaatsen zijn waar met de tweepunts

temperatuurmethode geen temperatuurverandering wordt gemeten bij het

optreden van een baanafwijking.
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Voorwaarden waaraan een combinatie van meetpunten moet voldoen zijn:

- De verschiltemperatuur moet meetbaar zijn bij kleine baanafwijking.

De maximale baanafwijking, toegestaan voor een goed lasresultaat is

ongeveer 0,5 mm.

- De meetpunten moeten voldoende dicht bij de lasboog liggen om te

voorkomen dat ten gevolge van de eindige warmtevoortplantings

snelheid informatie wordt gemeten die niet meer relevant is voor de

momentane baanafwijking.

- De meetpunten mogen niet te ver achter de boog liggen omdat daar

geen temperatuurbarriere meer is in de vorm van een voeg. Hier is

het theoretisch model dus niet meer geldig.

Gebruik makend van deze voorwaarden kan een "verboden gebied" aangegeven

worden waar de meetpunten in ieder geval niet geplaatst moeten worden,

zie figuur 3.'5.
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figuur 3.5: Het gearceerde gedeelte geeft een gebied aan waar de

meetpunten niet geplaatst moeten worden.

3.4 temperatuurafhankelijkheid van materiaaleigenschappen

Bij de berekening van de temperatuurverdeling in het werkstuk, en van de

daaruit afgeleide tweepuntstemperatuurgevoeligheid voor een baanafwijk

ing, is er voor de eenvoud vanuit gegaan dat de materiaaleigenschappen

onafhankelijk zijn van de temperatuur.

In werkelijkheid zijn A, p, c en a temperatuurafhankelijk.
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Voor a geldt

a = A!pc (3.8)

In figuur 3.6 zijn A en a als funktie van de temperatuur gegeven.

Voor de temperatuurovergangsfactor b geldt

(3.9)

2waarbij a de warmteoverdrachtscoefficient in J/(m .s.K) voorstelt.

Ook a is een funktie van de temperatuur, zie figuur 3.7.

-~
0, ..-. iO

--T
o '--IIIIIIIic::::;;--S'.l.O-O-----/:-O~O~O----(~.'>oo "c

o

figuur 3.7: Warmteoverdrachtscoefficient a als functie van de

temperatuur, (Rosenthal 1941) •.
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Met (3.8) kan (3.9) geschreven worden als

a 2a
b = -r.-d- (3.10)

Uit (3.10) blijkt dat b een funktie is van de plaatdikte, d. A, a, a en

b zijn als funktie van de temperatuur weergegeven in tabel 3.1

T A(T) aCT) a(T) beT)

in DC in W/m.K in m2/s in W/m2 .K in s-1

200 53 13 .10- 6 9,3 4,6.10- 6/d

400 44 9,4.10- 6 28 11,9.10-6/d

600 36 6,1.10-6 56 19,0.10-6/d

800 27 3,9.10- 6 84 24,3.10- 6/d

Tabel 3.1: temperatuurafhankelijkheid van

A, a, a, en b.

d stelt de plaatdikte voor.

Voor praktische berekeningen wordt b vaak verwaarloosd.

In de formule voor de temperatuurverdeling (3.7) verschijnt een term

Er wordt hier aangenomen dat b verwaarloosd mag worden als geldt

2
~< v0,01·--'--2-

a 4a

(3.11)

(3.12)

Deze aanname is gerechtvaardigd, omdat de relatieve onnauwkeurigheid in

v 2/4a2 groter is dan 1%.
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Met (3.10) voIgt dan dat b verwaarloosd mag worden als geldt dat

d)
2

O,Ol.v

2 a
A

(3.13)

Wordt nu uitgegaan van een lassnelheid van v = 5 mmls, en A, a en a bij

200 DC, dan mag b'verwaarloosd worden als d groter is dan 0,95 mm.

Wordt er uitgegaan van v = 5 mm/s en A, a en a bij 800 DC, dan mag b

verwaarloosd worden als d groter is dan 1,5 mm.

Hieruit voIgt dat in bijna aIle lassituaties b verwaarloosd mag worden.

Voor de berekening van de gevoeligheid d~T/dy wordt aangenomen dat de

materiaaleigenschappen onafhankelijk zijn van de temperatuur.

Deze aanname wordt gedaan omdat anders het warmteprobleem niet oplosbaar

is; zie MUller (1968).

In hoeverre het resultaat van de berekeningen afhangt van de grootte van

A en a wordt weergegeven in figuur 3.8.

De materiaaleigenschappen zijn konstant verondersteld, waarbij is

uitgegaan van deze eigenschappen bij respektievelijk 200 Dc, 400 DC,

600 0e en 800 Dc.

Uit figuur 3.8 blijkt dat de berekende gevoeligheid voor een baanafwijing

d~T/dy op een bepaalde plaats van de meetpunten afhankelijk is van de

gekozen grootte van de materiaaleigenschappen.

Een goede keuze van de grootte van de materiaaleigenschappen is essenti

eel om iets over de gevoeligheid d~T/dy te kunnen zeggen.

Als de materiaaleigenschappen bij een hoge temperatuur worden gekozen,

dan geldt de berekening van de gevoeligheid aIleen in de bu~t van een

isotherm waarbij deze hoge temperatuur optreedt; in de buurt van het

Smeltbad.
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figuur 3.8 a-b: Tweepuntsgevoeligheid voor een baanafwijking d~T/dy

berekend met materiaaleigenschappen bij 200 DC en 400 DC. (Q = 4800 W,

d =15 nun, b = 0 s_l, d = 10 mm,v = 5 mm/s, A en a zie.'tabel 3.1).
s
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figuur 3.8 c-d: Tweepuntsgevoeligheid voor een baanafwijking d6T/dy

berekend met materiaaleigenschappen bij 6000C en 800 DC. (Q = 4800 W,

d =15 mm, b = 0 s_l, d = 10 mm,v = 5 mm/s, A en a zie"tabel 3.1).
s
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Worden de materiaaleigenschappen bij een lage temperatuur gekozen dan is

het de vraag of van de berekening nog weI iets klopt. Wordt bij de

berekening uitgegaan van de materiaaleigenschappen bij lage temperatuur,

dan treedt in de buurt van het smeltbad een andere temperatuurverdeling

op dan op grond van berekeningen met materiaaleigenschappen bij hoge

temperatuur verwacht zou worden. Deze andere temperatuurverdeling in de

buurt van het smeltbad heeft invloed op de berekende gevoeligheid in het

gebied van lagere temperatuur.

Voor een goede benadering van de gevoeligheid zou in het model rekening

gehouden moeten worden met de temperatuurafhankelijkheid van de

materiaaleigenschappen.

Hieruit wordt geconcludeerd dat de invloed van de temperatuurafhankelijk

heid van de materiaalparameters zo groot is dat het gebruikte model voor

de temperatuurverdeling in een werkstuk altijd een ontoelaatbaar verschil

met de werkelijkheid zal geven.

Het model voor de temperatuurverdeling in een werkstuk zal niet direkt

aan de kant worden geschoven. Het model verschaft toch weI enig inzicht

in een aantal karakteristieke eigenschappen van het temperatuurveld en

van de daaruit afgeleide tweepunts gevoeligheid voor een baanafwijking.

Uit figuur 3.8 kan bijvoorbeeld afgeleid worden dat er een gebied is waar

de gevoeligheid een negatief teken heeft, en een gebied waar de gevoelig

heid positief is. Waar echter de overgang van positieve naar negatieve

gevoeligheid optreedt is ten gevolge van de temperatuurafhankelijkheid

van de materiaaleigenschappen niet precies te zeggen.

3.5 invloed van andere parameters

Uit formule 3.7 blijkt dat de temperatuurgevoeligheid voor een baanaf

wijking behalve van de materiaaleigenschappen afhankelijk is van het

toegevoerde vermogen Q, de plaatdikte d, de lassnelheid v en de straal

van het smeltbad R • In deze paragraaf wordt de invloed van deze parame-
s

ters bepaald op de temperatuurgevoeligheid voor een baanafwijking.
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Het is niet mogelijk op eenvoudige wijze de invloed van al deze parame

ters op de gevoeligheid aan te geven, daarom zullen hier alleen combina

ties van meetpunten berekend worden waarvoor geldt dat de gevoeligheid

voor een baanafwijking nul is. Uit vergelijking met figuur 3.8 kan men

dan bepalen in welke zones de gevoeligheid positief, dan weI negatief

is.

Wanneer wordt aangenomen dat b verwaarloosd mag worden, dan volgt uit

formule 3.7 voor de plaatsen waar de gevoeligheid nul is

(3.14)

Hieruit kunnen X o en YO opgelost worden. .
De oplossing hiervan is onafhankelijk van Q, d en A, en hangt alleen af

van de straal van het smeltbad R en van de verhouding via.s
via geeft de verhouding aan tussen de snelheid waarmee een warmtebron

zich door het werkstuk verplaatst en de snelheid waarmee de warmte in het

werkstuk vereffent.

R is niet de werkelijke straal van het smeltbad. R is een modelgroot-
s s

heid die gebruikt wordt om de warmtetoevoer in beide plaathelften als

funktie van de baanafwijking aan te geven.

R houdt in zoverre verband met de straal van het smeltbad doordat in het
s

model is aangenomen dat het smeltbad voorgesteld kan worden als een halve

bol met straal R •
s

De straal van het smeltbad hangt af van de warmtetoevoer Q, en de las

snelheid v. Bij een grotere warmtetoevoer neemt de straal van het smelt

bad toe. Bij een grotere lassnelheid neemt de straal van het smeltbad

af.
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De grootte van de warmtetoevoer hangt af van de te lassen plaatdikte d.

Voor het verkrijgen van een goed lasresultaat kan gesteld worden dat voor

het lassen van dikke platen meer vermogen nodig is, en daarbij een breder

smeltbad ontstaat dan bij het lassen van dunne platen.

Het is niet mogelijk om eenduidig aan te geven hoe groot Q en v moeten

zijn bij het lassen van een bepaalde plaatdikte d. Bij een grotere

warmtetoevoer bijvoorbeeld kan met een grotere snelheid gelast worden.

Samengevat kan geconcludeerd worden dat er in de praktijk aIle combina

ties van lassnelheden en smeltbaddoorsneden kunnen voorkomen.

In de praktijk vindt men lassnelheden die liggen tussen ongeveer 4 mm/s

en 10 mm/s, en smeltbaddoorsneden die liggen tussen 5 rnm en 15 rnm.

In tabel 3.1 is aangegeven dat de warmteverreffen1ngscoefficient a in het

temperatuurgebied tussen 200 0c en 800 °c ligt tussen 3,9.10-6 m2/s en

13.10-6 m2/s. Hieruit voIgt dat de verhouding via kan liggen tussen
. .

308 m- 1 en 2564 m- 1 •

In figuur 3.9 zijn oplossingen x o' YO van formule 3.14 aangegeven waar

voor geldt dat de gevoeligheid nul is.

Bij verschillende breedtes van het smeltbad is via als parameter

gegeven.

Wanneer de krommen in figuur 3.9 beschouwd worden als ellipsvormige of

ontaard ellipsvormige gebieden, dan geldt voor het binnengebied hiervan

dat de gevoeligheid negatief is; voor het buitengebied is de gevoeligheid

positief.

In figuur 3.9 is te zien dat voor toenemende waarde van de verhouding via

het gebied waar de gevoeligheid negatief is groter wordt. Eert toename van

de breedte van het smeltbad heeft eveneens tot gevolg dat het gebied met

negatieve gevoeligheid groter wordt.

nit het feit dat de krommen symmetrisch om de y-as zijn mag niet afgeleid

worden dat de gevoeligheid voor positieve Xo gelijk is aan de gevoelig

heid voor negatieve x O•
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waarvoor geldt dat de tweepunts-gevoeligheid d~T/dy gelijk is aan

nul. Bij verschillende breedtes van het smeltbad d is via alss
parameter gegeven.
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Figuur 3.9 zegt niets over de grootte van de gevaeligheid, maar alleen

over het gebied waar deze positief, dan wel negatief is.

Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat de invloed van de

temperatuurafhankelijkheid van de materiaaleigenschappen op de berekende

gevoeligheid groot is, zoals in de vorige paragraaf is aangetoond.

Voor negatieve xO-coordinaten zal de werkelijke gevoeligheid anders zijn

dan berekend, omdat in het model geen rekening is gehouden met de dicht

gelaste voeg, die geen warmtebarriere maer vormt.

conclusie

Voor de tweepuntsmethode is het mogelijk een gebied aan te geven waar de

gevoeligheid van AT voor een baanafwijking een positief, dan wel een

negatief teken heeft. Het gebied waar de gevoeligheid negatief is wordt

groter als de lassnelheid toeneemt, en als de doorsnede vanhet. smeltbad

groter wordt.

3.6 invloed van asymmetrie van het werkstuk

Voor een regelsysteem gebaseerd op een tweepunts-temperatuurmeting is het

teken van de gevoeligheid dAT/dy niet zo belangrijk. In de terugkoppellus

kan het teken van de gemeten verschiltemperatuur AT eenvoudig omgekeerd

worden. Anders wordt dit wanneer er asymmetrieen in het werkstuk zijn

waardoor de warmtecapaciteit of de warmteafvoer aan beide zijden van de

voeg verschilt.

Wanneer twee aan elkaar te lassen platen een ongelijke dikte'hebben, dan

zal als over het midden van de voeg wordt gelast, de dunste plaat warmer

worden. Het centrum van het smeltbad zal verschuiven in de richting van

de dunnere plaat. Een handlasser zal in deze situatie corrigerend optre

den door meer op de dikke plaat te gaan lassen.
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Een sensorsysteem gebaseerd op de tweepunts-temperatuur meting, met meet

punten symmetrisch ten-opzichte van de toorts, zal bij het lassen van

platen van ongelijke dikte een verschiltemperatuur detecteren terwijl

midden over de voeg gelast wordt.

Als het teken van de gevoeligheid d6T/dy positief is, dan dient de

regeling zodanig te zijn dat de lastoorts gestuurd wordt naar het koudere

meetpunt toe. Het regelsysteem voert dan eenzelfde correctie uit als een

handlasser zou doen.

Is het teken van de gevoeligheid negatief, dan dient de regeling de

lastoorts naar het warmere meetpunt te sturen. De regeling zal dan de

lastoorts nog meer naar de dunne plaat toe doen bewegen, wa~r"oor het

smeltbad nog verder naast het midden van de voeg komt te liggen.

Als de gevoeligheid d6T/dy positief is, dan is het mogelijk om hiermee.
niet alleen een lasvoegvolgsysteem te realiseren, maar oak te corrigeren

op de warmtebehoefte van de verschillende werkstukhelften.



HOOFDSTSTUK 4

49

METINGEN AAN BEN LASPROCBS

In dit hoofdstuk worden metingen beschreven die uitgevoerd zijn aan een

MIG/MAG-lasproces.

De metingen zijn uitgevoerd met een pyrometer en met een infrarood

thermografie-camera. De resultaten van de meting worden vergeleken met

het mathematisch model voor een tweepunts-temperatuur methode.

De lasinstallatie waarmee de lasproeven zijn uitgevoerd bestaat uit een

lasgenerator en een hanteerinrichting. De hanteerinrichting bestaat uit

een wagen waarvan de voortloopsnelheid instelbaar is. Loodrecht op de

bewegingsrichting van de wagen bevindt zich een uitschuifbare arm,

waaraan de lastoorts bevestigd is. De draadtoevoersnelheid van de machine

is instelbaar, zie figuur 4.1.

v • constant--..

figuur 4.1: Hanteerinrichting van de MIG/MAG-lasmachine

4.1 metingen met een pyrometer

In deze paragraaf worden metingen beschreven die gedaan zijn met een

pyrometer aan de temperatuurverdeling in een werkstuk.

Het te lassen werkstuk bevindt zich op een tafel, en wordt aan de boven

kant gelast. De temperatuur wordt gemeten met een pyrometer met een

spectrale bereik van 2,0 ••• 2,6 ~.
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De pyrometer meet de oppervlakte-temperatuur ,van de onderkant van het

werkstuk. De meting wordt aan de onderkant uitgevoerd om storing door het

licht van de lasboog te voorkomen. De pyrometer wordt beschermd tegen

spetters door een glasplaat. De pyrometer staat vast opgesteld en meet de

temperatuur op een bepaalde plaats op het werkstuk, zie figuur 4.2.

lasr~ting

I

I .
I optl-sche as van de

I pyrometer
I

...-.l::::::a g1asp 1&at

~PY""'.'
figuur 4.2: Meetopstelling met pyrometer. S is de lashoek;

S "" -15 graden.

Wanneer nu gelast wordt wordt het profiel van het temperatuurveld rond de

passerende smeltpoel gemeten. Omdat het temperatuurveld stationair is ten

opzicht van de smeltpoel, beweegt als het ware de xo-co~rdinaat van het

meetpunt in het temperatuurveld.

Deze metingen zijn uitgevoerd bij verschillende baanafwijkingen van de

lastoorts.

Door de afstand van het meetpunt tot de toortsbaan constant te houden en

het temperatuurprofiel te meten bij verschillende baanafwijkingen kan

hieruit het verband worden afgeleid tussen de gemeten temperatuur en de

baanafwijking, zie figuur 4.3.
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voeg
, .

""":jr"' - - - - _H.. - --+ toortsbaan

Xo .....--

figuur 4.3: Meetpunt van de pyrometer ten opzichte van de voeg en de

toortsbaan. y = baanafwijking, T = meetpunt van de pyrometer, Yo =

afstand van het meetpunt tot de toortsbaan.

Het temperatuurprofiel wordt met een y-t recorder opgetekend. Een

voorbeeld van zo'n temperatuurprofiel wordt gegeven door figuur 4.4.

gegevens van de meetopstelling:

lasmachine: generator, merk: HOBART

hanteerinrichting, merk: SMIT

beschermgas: menggas, 80% argon + 20% CO 2
gasstroom: 18 l/min

pyrometer: merk: IRCON, 300 TS HC

meetafstand: 42 em

diameter van kijkpunt: 1,5 mm

responsietijd (90% van eindwaarde): 1 sec (bereik 560 °C)

0,1 sec (aIle andere

bereiken)

nauwkeurigheid: 2% van volle schaal

herhalingsnauwkeurigheid: 0,5% van volle schaal

spectraal bereik: 2,0 ••• 2,6 ~

ingestelde emissiecoefficient: 0,8

y-t recorder: merk: MOSELEY (meting 1 en 2)

gevoeligheid X(t-as): 2 sec/cm

Y-as 0,5 mV/cm

merk: HP 7402A (meting 3)

gevoeligheid X(t-as): 2 sec/em

Y-as 0,2 mV/em



3 uitgangsspanning

pyrometer in mV

,

meetb~reik,760 °c
baanafwi~king 2'mm

2

,0 -10 -20 "-30 -40 -50

tijd: schaal 2sec/cm

figuur 4.4: voorbeeld van een registratie van het temperatuurprofiel

gemeten met een pyrometer aan de onderkant van het werkstuk.
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Er zijn drie series metingen uitgevoerd aan stalen platen met een

plaatdikte van 10 nun, 5 mm en 3 nun. In tabel 4.1 is een overzicht gegeven

van de lasparameters bij de verschillende metingen.

meting 1 meting 2 meting 3

dikte van proefstuk (nun) 10 5 3

lasspanning (V) 26 26 20

lasstroom (A) 240 200 130

voortloopsnelheid (m/s) 5 5 5

afstand van mee~punt

tot toortsbaan, YO (m) 10 12 10,5/7,2/5,7

afmetingen proefstuk (nun) 250x50x10 250x50x5 250x50x3

lashoek ( graden) -15 -15 0

.
tabel 4.1: lasparameters bij de verschillende metingen.

Opmerking bij de metingen:

- De breedte van de lasrups is afhankelijk van de baanafwijking;

een grotere baanafwijking geeft een bredere rups. Volgens mij

wordt dit veroorzaakt door het feit dat bij een kleine baanaf

wijking de warmte in alle richtingen kan wegvloeien, terwijl bij

een grote baanafwijking de warmte meer moeite heeft om naar de

andere plaat over te steken. Doordat de warmte minder snel weg kan

ontstaat een groter en breder smeltbad.

- De gemeten temperatuurprofielen vertonen pieken. Deze onstaan

doordat booglicht of spetters via de voeg tussen de proefstukken

doordringen tot de pyrometer. Ook de negatieve pieken worden

hierdoor veroorzaakt. Omdat de pyrometer met een chopperschijf

meet zijn de spetters sorns als een negatief "nabeeld" zichtbaar.
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meting 1

De metingen zijn uitgevoerd bij baanafwijkingen van: -6, -4, -2, 0, 2, 4

en 6 mm. Een positieve baanafwijking betekent dat de voeg zich tussen de

toortsbaan en het meetpunt bevindt, een negatieve baanafwijking betekent

dat de toortsbaan zich tussen de voeg en het meetpunt bevindt, zie

figuur 4.3.

Ret resultaat van de metingen is samengevat in figuur 4.5. Bij de

bepaling van de temperatuurschaal is rekening gehouden met de niet~

lineariteit van de pyrometer en met de absorptie van de glasplaat.

In figuur 4.5 is te zien hoe de temperatuur afhangt van de baanafwijking

voor verschillende plaatsen achter de lastoorts gemeten. Wat opvalt is

dat verder achter de lastoorts gemeten de temperatuurafhankelijkheid van

de baanafwijking dT/dy steeds groter wordt.

450 T in °c

r
400

figuur 4.5: Met pyrometer gemeten temperatuur T aan de onderkant van

het werkstuk als functie van de baanafwijking y, en de x-cotirdinaat

van het meetpunt als parameter. y-cotirdinaat van het meetpunt is

Yo = 10 mm. Voor ~~n bepaalde baanafwijking y zijn telkens drie

temperaturen gegeven. Deze drie punten zijn afkomstig van ~~n

lasproef.
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Uit figuur 4.5 kan afgeleid worden hoe de afhankelijkheid is voor een

baanafwijking van een tweepuntstemperatuurmethode. Ret temperatuur

verschil bij een baanafwijking van bijvoorbeeld 2 mm wordt bepaald door

de verschiltemperatuur tussen een baanafwijking van plus 2 mm een baan

afwijking van minus 2 mm, zie figuur 4.6.

100

-30 mm

-40 mm

4 6

i

a

50

-50

-)00

figuur 4.6: Temperatuurverschil ~T van een tweepuntsmethode als

functie van de baanafwijking, en de x-cotlrdinaat van het meetpunt

als parameter. y-cotlrdinaat van het meetpunt YO = 10 mm.



56

De afhankelijkheid van de verschiltemperatuur voor een baanafwijking

vertoont overeenkomsten met het theoretisch model. In het bijzonder

blijkt de afgeleide naar de baanafwijking d~T/dy hetzelfde gedrag te

vertonen; hoe verder achter de toorts gemeten wordt, hoe groter de

gevoeligheid is. Dit is overigens een erg onverwacht resultaat. Qmdat het

model achter de toorts niet voldoet zou men juist verwachten dat verder

achter de lastoorts een veel kleinere gevoeligheid zou opgetreden. Het

temperatuurveld achter de toorts breidt zich immers symmetrisch uit ten

opzichte van de werkelijk gevolgde toortsbaan, als de rups beide platen

tot een doorlopend geheel aan elkaar heeft gesmolten. Een verschiltemp

eratuur op een bepa~lde plaats achter de toorts moet ontstaan zijn door

warmtetoevoer voordat de toorts passeerde.

Het model lijkt dus voor een groter gebied toepasbaar te zijn dan

verondersteld.

Bij het vergelijken met het model dient nog opgemerkt te worden dat de

temperatuur aan de onderkant van het werkstuk gemeten wordt en dat de

dikte van de plaat invloed heeft op de warmtevoortplanting. In het

bijzonder treedt er een tijdvertraging op in vergelijking met de

temperatuur aan de bovenkant van het werkstuk.

meting 2

De metingen zijn uitgevoerd bij baanafwijkingen van: -4, -2, 0, 2, 4 en

6 rom. Een positieve baanafwijking betekent dat de voeg zich tussen de

toortsbaan en het meetpunt bevindt, een negatieve baanafwijking betekent

dat de toortsbaan zich tussen de voeg en het meetpunt bevindt, zie

figuur 4.3.

Het resultaat is samengevat in figuur 4.7.

Wat opvalt is de hoge temperatuur die gemeten wordt wanneer de las in

zijn geheel op de andere plaat ligt; b~eedte van de rups is ca. 10 mm, en

de baanafwijking is 6 mm. Een mogelijke verklaring zou kunnen liggen in

de relatief hoge spanning en stroom bij deze plaatdikte van 5 mm,

waardoor niet alleen de lasboog als warmtebron optreedt, maar waarbij het

hele gebied onder toortsmond als warmtebron gaat optreden:
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figuur 4.7: Met pyrometer gemeten temperatuur T aan de onderkant van

het werkstuk. als functie van de baanafwi -'king y, en de x-coordinaat

van het meetpunt als parameter. y-coordinaat van het meetpunt is

Yo = 12 nun.

Uit figuur 4.7 kan de afhankelijkheid van AT voor een baanafwijking van

een tweepuntstemperatuurmethode bepaald worden, zie figuur 4.8.

Hieruit blijkt dat de temperatuurgevoeligheid voor een baanafwijking

dAT/dy relatief klein is.

Overeenkomstig het theoretisch model is ver achter de toorts de gevoelig

heid positief en dicht achter, en naast de toorts de gevoeligheid

negatief.

Het meten van de temperatuur vlak voor de toorts is niet aantrekkelijk

omdat de temperatuur te laag is om met de pyrometer te meten.
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figuur 4.8: Temperatuurverschil ~T van een tweepuntsmethode als

functie van de baanafwijking y, en de x-coordinaat van het meetpunt

als parameter. y-coordinaat van het meetpunt YO = 12 mm.

meting 3

De metingen zijn uitgevoerd voor drie verschillende afstanden van het

meetpunt tot de toortsbaan namelijk: 10,5, 7,2 en 5,7 mm.

De baanafwijking wordt telkens met 0,5 mm veranderd.

Een positieve baanafwijking betekent dat de voeg zich tussen de toorts

baan en het meetpunt bevindt.

De werkstukken werden van tevoren aan de onderkant matzwart gespoten om

de emissiecoefficient te vergroten (ingestelde emissiecoefficient: 1,0).

Het resultaat is weergegeven in figuur 4.9, 4.10 en 4.11.

Doordat de baanafwijking telkens met kleine stapjes verandert krijgt men

een indruk van de reproduceerbaarheid van de meting, en van de fout in de

meting.

De baanafwijking is relatief klein ten opzicht van de doorsnede van het

smeltbad. Daarom mag de temperatuur als functie van de baanafwijking

benaderd worden door een rechte lijn. In de figuren 4.9 tot 4.11 wordt

een rechte lijn door de meetpunten bepaald door middel van lineaire

regressie volgens de kleinste kwadraten.
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figuur 4.9: Met een pyrometer gemeten temperatuur T aan de onderkant

van het werkstuk als functie van de baanafwijking y en de x

coordinaat van het meetpunt als parameter. y-c05rdinaat van het

meetpunt YO = 10,5 mm.
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figuur 4.10: Met een pyrometer gemeten temperatuur T aan de onder

kant van het werkstuk als functie van de baanafwijking y en de x

coordinaat van het meetpunt als parameter. y-coordinaat van het

meetpunt YO = 7,2 mm.
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figuur 4.11: Met een pyrometer gemeten temperatuur T aan de onder

kant van het werkstuk als functie van de baanafwijking y en de x

coordinaat van het meetpunt al~ parameter. y-coordinaat van het

meetpunt Yo = 5,7 mm.
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opmerkingen

figuur 4.9: De gevoeligheid voor een baanafwijking is klein. Gezien de

nauwkeurigheid van de pyrometer (2% van de volle schaal is 110C), is het

resultaat redelijk te noemen.

figuur 4. 10: Bij een klein signaal van de pyrometer, en dicht bij de

toorts gemeten treden de grootste afwijkingen op ten opzichte van de

getrokken rechte. Een verklaring hiervoor is de relatief grote onnauw

keurigheid van de pyrometer voor lage temperaturen (het uitgangssignaal

is niet lineair met de gemeten temperatuur), en.de grote temperatuu~

gradient in de buurt van het smeltbad samen met de niet oneindig kleine

meetvlek van de pyrometer (diameter 1,5 mm)

figuur 4.11: Ook hier treden de grootste fouten op bij een klein

uitgangssignaal van de pyrometer en dicht bij de toorts gemeten~ Verder

achter de toorts treden eveneens aanzienlijke fouten op. Een verklaring

hiervan moet waarschijnlijk gezocht worden in veranderingen van de

emissiecoefficient van de laklaag en de oppervlaktestructuur ten gevolge

van oxidatie bij hoge temperatuur.

De afhankelijkheid van een tweepuntstemperatuurmeting voor een baanaf

wijking kan bepaald worden uit de helling van de grafieken van figuren

4.9 tot 4.11. Het resultaat is weergegeven in tabel 4.2.

~
20 10 0 -10 -20 -30 -40

J.n mm

10,5 0±5 5±4 5±3 8±3

7,2 -2±10 -6±5 -13±4 -5±4 9±3 14±3 15±3

5,7 16±8 24±6 19±5 12±5 8±5

tabel 4.2: gemeten tweepunttemperatuurgevoeligheid voor een

baanafwijking dAT/dy in °C/mm.
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In tabel 4.2 is een schatting van de nauwkeurigheid gegeven gebaseerd op

de afleesnauwkeurigheid en de herhalingsnauwkeurigheid van de pyrometer.

Er is hierbij geen rekening gehouden met meetfouten die door andere

oorzaken zoals variatie in emissiecoefficient, kunnen ontstaan. Juist

deze laatste meetfouten kunnen, vooral wanneer dicht bij de toorts

gemeten wordt, zo groot worden dat het meetresultaat erg onbetrouwbaar

wordt.

De gevoeligheid voor een baanafwijking is klein in verhouding tot de

afwijkingen die tijdens het meten optreden.
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4.2 experimenten met een infrarood thermografie-camera

In deze paragraaf worden een aantal metingen beschreven van de tempera

tuurverdeling in een werkstuk. De metingen zijn gedaan met een experi

mentele Pyro-Electric-Vidicon (PEV) camera gebouwd in de vakgroep Meet

techniek en Instrumentatie van de Technische Hogeschool Twente.

De camera is gevoelig voor infrarood-straling in het golflengtegebied

tussen 8 ~ en 14 ~, zie Hoeksma (1977), Nayak (1978) en Oppersma

(1982).

De meetopstelling bestaat uit een vast opgestelde infrarood camera met

tv-monitor en een videorecorder, waarmee de opnamen vastgelegd worden.

Een lasmachine beweegt de lastoorts met eenparige snelheid naar de camera

toe. De infrarood camera kijkt van boven onder een hoek van 45 graden

naar het werkstuk en registreert de uitgezonden straling van het
. .

werkstukoppervlak. De afstand van de camera tot het werkstuk is 58 em,

zie figuur 4.12.

/
y

figuur 4.12: Meetopstelling met infrarood thermografie camera. e is

de lashoek; y = 45 graden.
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De uitgezonden straling van het werkstuk wordt door de camerabuis

opgevangen en omgezet in een zwart-wit tv-beeld, zodanig dat een hoge

temperatuur als wit, en een lage temperatuur als zwart wordt

weergegeven.

Ret meetbereik van de camera wordt gedefinieerd als het temperatuurgebied

waarin de gemeten straling als een grijswaarde tussen wit en zwart wordt

weergegeven. Ret meetbereik van de camera kan veranderd worden door de

diafragma-instelling te veranderen. De diafragmaring is voorzien van een

schaal met de diafragma getallenreeks 0,8 - 1 - 1,4 - 2,0 - 2,8 - 4,0 

5,6 - 8,0. Van deze schaal geeft elke stop een halvering van de

intensiteit ten opz~chte van de vorige stop.

De camera meet niet direct de temperatuur van het werkstuk, maar de

uitgezonden straling in een bepaald golflengtegebied. Volgens Oppersma

(1982) is experimenteel vastgesteld dat de signaalstroom vande .PEV-buis

evenredig is met de objecttemperatuur, en evenred~g met de gemiddelde

scene-temperatuur tot de derde macht.

Dit is in feite een linearisering voor het meetgebied waarvoor deze

camera ontworpen is, namelijk voor het meten van de huidtemperatuur

in de medische thermografie (temperatuurgebied 300 ••• 310 K).

Voor metingen binnen een veel groter temperatuurgebied

(300 ••• 1000 K) is deze linearisering niet toegestaan en dient

gerekend te worden met een signaalstroom die evenredig is met de

absolute temperatuur tot de vierde macht, overeenkomstig de wet van

Stefan-Boltzmann.

De signaalstroom van de PEV-buis wordt omgezet in een helderheidsniveau

op een monitor. Ret verband tussen de helderheid is niet lineair, maar

evenredig met de absolute temperatuur tot de vierde macht.

De consequentie hiervan is dat de verandering van helderheid bij een

verandering van de temperatuur voor hoge temperaturen groter is dan voor

een lage temperatuur.
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De resolutie van de camera wordt gedefinieerd als de kleinste hoek

waaronder twee punten van elkaar te onderscheiden zijn.

De resolutie van de camera werd als voIgt bepaald: Door twee parallelle

draden op een afstand van 4 mm van elkaar werd een stroom gestuurd zodat

de draden warm werden. De twee draden waren nog net van elkaar te onder

scheiden op een afstand van 1,10 meter van de camera, onafhankelijk van

de hoek die de draden in het beeld met de x en y-as maken. De resolutie

is dan ongeveer 4.10- 3 rad.

om de emissiecoefficient van het werkstuk te verhogen, en om reflecties

te voorkomen werd het werkstuk van tevoren zwart gespoten.

Bij het meten van het temperatuurveld is het nagenoeg onmogelijk om een

goede diafragma-instelling te vinden.

Wanneer het diafragma niet ver genoeg dicht staat, dan raakt de camera.
overstuurd. Als op een bepaalde plaats op de camerabuis de intensiteit

van de straling te groot is, dan raakt het beeld in de directe omgeving

hiervan overstuurd door thermische diffusie in het detector-oppervlak

(blurring). Tevens verschuift het intensiteitsniveau van de rest van het

beeld.

Wanneer het diafragma verder dicht gedraaid wordt, kunnen geen lage

temperaturen meer gemeten worden.

De infrarood camera mag niet beschouwd worden als een meetinstrument,

maar slechts als een hulpmiddel bij het analyseren van het temperatuur

veld.

De met de videorecorder gemaakte opnamen zijn met behulp van,een computer

geanalyseerd. De thermogrammen worden in 16 niveau's gedigitaliseerd,

waarna aan ieder niveau een verschillende kleur wordt toegekend. Op deze

manier wordt dus een grijs-naar-kleur transformatie uitgevoerd.
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Het resultaat is een thermogram waarin zones tussen twee stappen worden

weergegeven door een bepaalde kleur. Op een isotherm geldt immers dat de

temperatuur gelijk is, en dus de uitgezonden straling gelijk is.

Ten gevolge van het digitaliseren in 16 niveau's wordt een isotherm niet

als een kromme, maar als een gebied weergegeven.

In figuur 4.13 is een voorbeeld van een thermogram gegeven.

figuur 4.13: Voorbeeld van een thermogram van de ternperatuur

verdeling in het werkstuk tijdens het lassen.

Uit metingen is gebleken dat het licht van de lasboog geen storende

invloed heeft op het gemeten temperatuurveld. Het thermogram verandert

niet wanneer de boog plotseling wordt uitgeschakeld.

Wanneer met de infrarood camera rechtstreeks in de lasboog wordt gekeken

raakt de camera (diafragma 2.8) niet overstuurd, en blijft de directe

omgeving van de boog observeerbaar. Hieruit kan geconcludeerd worden dat

de intensiteit van het booglicht in het A-gabied van de camera van

dezelfde grootte-orde is als van de door het werkstuk uitgezonden

straling.
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De hoogte van de toorts boven het werkstuk, en de grootte van de

gasstroom hebben geen meetbare invloed op de temperatuurverdeling in het

werkstuk.

Voor verschillende baanafwijkingen en bij verschillende lassnelheden zijn

thermogrammen vastgelegd.

meting 1

Met een snelheid van 5 mm/s werden platen met een dikte van 3 rom met een

spanning van 21 V en een stroom van 140 A gelast.

Bij een baanafwijking kon geen asymmetrie in het temperatuurveld vast

gelegd worden. Zelfa bij een baanafwijking zo groot dat volledig op een

plaat werd gelast was de ligging van de voeg niet te bepalen. Na het

uitschakelen van de boog werd na een tiental seconden langzaam een

temperatuurverschil zichtbaar tussen de twee werkstukhelften. Het

langzaam zichtbaar worden werd veroorzaakt door het overstuurd raken van

de camera

Uit het oxidatiepatroon dat aan de onderkant van het werkstuk optreedt

valt met het oog duidelijk een discontinuiteit bij de naad waar te nemen.

Wanneer dit oxidatiepatroon bekeken zou worden door een gewone tv-camera

met een vergelijkbare resolutie als van de gebruikte infrarood camera,

dan zou waarschijnlijk de discontinuiteit niet meer zichtbaar zijn.

meting 2

Met een snelheid van 0,88 mm/s werden platen van 10 mm gelast met een een

spanning van 21 V en een stroam van 190 A. De breedte van het smeltbad

was 20 mm.

Bij een baanafwijking van 4 mm was de voeg alleen uit het th~rmogram te

bepalen direct na het starten van het lasproces. De asymmetrie in het

temperatuurveld verdween langzaam naarmate langer gelast werd.
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Naarmate langer gelast is wordt namelijk de lasrups en het smeltbad

breder. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te geven. Op de eerste plaats

doordat de gemiddelde temperatuur van het werkstuk langzaam stijgt en

daardoor bij dezelfde warmtetoevoer meer van het werkstukmateriaal

smelt, en op de tweede plaats doordat bij een hogere gemiddelde

temperatuur van het werkstuk het vloeibare metaal langzamer stolt,

waardoor de lasrups minder hoog maar wel breder wordt.

Bij een baanafwijking van 7 mm blijft de voeg wel gedurende het hele

proces detecteerbaar uit het temperatuurveld.

Oe slechte resolutie van de infrarood camera is de grootste beperking bij

het meten van de temperatuurverdeling in het werkstuk. Bij een meetaf

stand van 58 em is de resolutie ongeveer 2 mm (een open voeg van 2 mm bij

een warmgemaakt werkstuk is net zichtbaar). Dit betekent dat details

kleiner dan 2 rom in de temperatuurverdeling niet gezien worden door de

camera.

Het feit dat bij een lage lassnelheid.wel een asymmetrie in het

temperatuurveld te rneten is kan verklaard worden met behulp van het

mathematisch model voor de temperatuurverdeling.

In figuur 4.14 zijn de resultaten weergegeven van een berekening van de

gevoeligheid van een tweepuntsmeting voor een baanafwijking. Hierin is te

zien dat in vergelijking met bijvoorbeeld figuur 3.8 bij een lage

snelheid op plaatsen voor de lastoorts een veel grotere gevoeligheid

optreedt.

In figuur 4.15 worden de isotermen gegeven die optreden bij lassnelheden

van respectievelijk 5 mm/s en 0,88 mm/s. Hierin is te zien dat bij hoge

lassnelheden de isotermen voor de toorts veel dichter bij elkaar liggen;

de temperatuurgradient voor de toorts is veel groter. Oit betekent dat

bij hogere lassnelheden hogere eisen gesteld moeten worden aan de

resolutie van een infrarood camera om nog details in de temperatuur

verdeling te kunnen detecteren. Tevens dient de camera een groot bereik

te hebben om relatief lage temperaturen te kunnen meten zonder door het

hete smeltbad overstuurd te raken.
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Bij hoge lassnelheden moet de informatie over een baanafwijking gezocht

worden dicht in de buurt van de lichtboog. Dit geeft nog een extra

probleem omdat de uitstroommond van de lastoorts verhindert om met een

camera het temperatuurveld in de buurt van de lichtboog te meten.
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figuur 4.14: tweepunts temperatuurgevoeligheid d~T/dy als functie

van de parameters van de meetpunten xO'YO' (Q = 3000 W,

A 44 W/(m.K), d = 20 mm, a = 9,4.10- 6 m2/s, b = 0 s-1 d = 10 mm,
s

v = 0,88 mm/s) •
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figuur 4.15: Berekende isothermen van de temperatuurverdeling in een

werkstuk zonder naad met behulp van het programma ISOTHERM, zie

G Illegems ( 1983) . O. = 44 W/mK, a = 9,4.10- 6 m2/s, b I: 0 s_l) •
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Door Chin e.a. (1983) worden metingen beschreven met behulp van een

infrarood camera voor een TIG-lasproces(niet afsmeltende wolfraam

elektrode onder edelgas bescherming). Zij vinden een niet symmetrische

temperatuurverdeling bij een baanafwijking van 2,5 rom bij een lassnelheid

van 0,85 mm/s.

Voor een MIG/MAG-lasproces is een lassnelheid van 0,85 mm/s niet reeel.

Lassnelheden liggen bij MIG/MAG lassen in de orde van grootte van 4 mm/s

tot 10 mm/s. Bij TIG lassen wordt met een veel lagere snelheid gelast,

waardoor de temperatuurgradient kleiner is.

Dit betekent dat bij TIG lassen met een camera met een lagere resolutie

kan worden volstaan dan bij MIG/MAG lassen.

Er is geen fundamenteel verschil tussen de warmtetoevoer bij het TIG

lassen en het MIG/MAG lassen, zodat het mathematisch model voor de

temperatuurverdeling en de temperatuurgevoeligheid voor beide sqorten

lasprocessen geldt.

Het TIG-lasproces lijkt beter geschikt voor een tweepuntstemperatuur

methode omdat door de lagere lassnelheid en kleinere temperatucirgradient

voor de lastoorts optreedt waardoor bijvoorbeeld met een pyrometer met

een relatief grote kijkvlek gemeten kan worden.

conclusies

- De lasboog verstoort de meting niet wanneer de gevoeligheid van de

infrarood camera ligt in het golflengtegebied van 8 ~ tot 14 ~.

- Het is eenvoudiger om asymmetrie in de temperatuurverdeling aan

beide zijden van een voeg te meten naarmate de voortloopsnelheid van

de lastoorts lager is.

- Het TIG-lasproces lijkt beter geschikt voor een lasvoegvolgsysteem

met een tweepuntmeetmethode dan het MIG/MAG-lasproces omdat daarbij

de lassnelheid laag is.
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4.3 vergelijkingen van meetresultaten met mathematisch model

De resultaten van de metingen van paragraaf 4.2 worden in dit hoofdstuk

vergeleken met berekeningen uitgevoerd aan het mathematisch model van

hoofdstuk 3.

De metingen en berekeningen zijn samengevat in tabel 4.3

T 1 en d!:lT/dy d 1 worden bepaald met formule (3. 1) en (3.7). Bi j demode mo e
berekeningen is uitgegaan van de volgende gegevens:

v =: 5 mm/s

b =: 0 s-l

A = 53 J/msK en 36 J/msK

a = 13.10-6 m2/s en 6,1.10- 6 m2/s

meting 1: Q = 4992 W

d =: 12 nun
s
d =: 10 nun

Q/d = 499 W/nun

meting 2: Q =: 4160 W

d = 10 nuns
d =: 5 nun

Q/d = 832 W/mm

meting 3: Q = 2600 W

d = 7 nun
s
d =: 3 nun

Q/d = 867 W/mm

De materiaaleigenschappen zijn constant verondersteld en zijn gekozen bij

een temperatuur van 200 DC en 600 DC. (zie tabel 3.1)

Het effectief toegevoerd warmtevermogen is gelijk gesteld aan 0,8 maal

het werkelijk toegevoerd vermogen.
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Q/d YO Xo T T T d6T/dy d6T/dy d6T/dy

mOdel*) **) *) **)
in gemeten model gemeten model model

W/mm in mm in mm in Dc in Dc in DC in DC/ mm in DC/ mm in DC/ mm

-40 400 539 423 22 122 52

499 10 -30 370 567 411 10 111 25

-20 340 580 363 1 80 -18

-30 573 811 507 8 195 41

832 12 -20 550 781 397 6 138 -16

-10 513 611 199 -1 35 -50

0 452 216 35 -10 -12 -7

-20 452 947 559 8 346 92.
876 10,5 -10 446 811 326 5 195 -22.

0 392 310 51 5 29 -10

10 33~ 37 20 0 4 0

-40 563 1040 918 15 507 379

-30 565 1130 963 14 529 352

-20 547 1250 979 9 525 267

876 7,2 -10 503 1320 826 -5 393 38

0 446 667 161 -13 41 -53

10 368 48 20 -6 8 0

20 321 21 20 -2 0 0
-

-40 640 1090 1010 8 548 449

-30 665 1210 1100 12 588 445

876 5,7 -20 672 1380 1190 19 617 391

-10 609 1580 1180 24 534 145

0 492 977 310 16 33 -119

tabel 4.3: vergelijking van meetgegevens met mathematisch model

*) materiaaleigenschappen bij 200 DC

* . l' h b~J' 600 DC* ) mater~aa e~gensc appen •
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De gemeten en berekende oppervlaktetemperatuur en tweepuntstemperatuur

gevoeligheid zijn in grafiekvorm weergegeven in figuur 4.16 en 4.17.

De gemeten oppervlakte temperatuur verschilt van de berekende waarde.

Vooral velar de toorts gemeten, positieve x o' wordt een veel grotere

temperatuur gemeten dan volgens het model theoretisch te verwachten is,

terwijl achter de toorts de gemeten temperatuur lager is dan de theore

tische waarde.

De theoretisch berekende oppervlaktetemperatuur vaar de toorts stemt

beter overeen naarmate de materiaaleigenschappen bij een lagere

temperatuur gekozen worden. De theoretische berekende oppervlakte

temperatuur achter de toorts stemt beter overeen als de materiaaleigen

schappen bij een hoge temperatuur worden gekozen.

Wanneer de materiaaleigenschappen gekozen worden bij een temperatuur die

ligt in het bereik van de werkelijk optredende gemeten temperatuur dan

is de hiermee berekende temperatuur nooit een goede weergave vad de

werkelijke oppervlaktetemperatuur.

De gemeten tweepuntstemperatuurgevoeligheid voor een baanafwijking

verschilt aanzienlijk met de berekende waarden volgens het model van

hoofdstuk 3. Achter de toorts is de gemeten gevoeligheid dAT/dy veel

kleiner dan de theoretische. Dit is te verklaren omdat in het model geen

rekening is gehouden met het feit dat achter de toorts de voeg geen

warmtebarri~re meer vormt.

Omdat er grote verschillen bestaan tussen de gemeten en berekende

oppervlaktetemperatuur is er ookeen verschil tussen de gemeten en de

berekende gevoeligheid. De gevoeligheid dAT/dy wordt immers afgeleid uit

de oppervlaktetemperatuur.
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De verschillen tussen de gemeten en berekende oppervlaktetemperatuur en

tweepuntstemperatuurgevoeligheid zijn zo groot dat deze niet verklaard

kunnen worden uit de meetfouten, of door de temperatuurafhankelijkheid

van de materiaaleigenschappen aIleen. Oorzaken voor het verschil moe ten

gezocht worden in de verwaarlozingen die gedaan zijn bij formule 3.1,

zoals de temperatuurafhankelijkheid van de materiaaleigenschappen, de

nauwkeurige vorm van het smeltbad, stralingsverliezen invloed op het

warmtetransport van smeltend en stollend materiaal. Ook het meten aan de

onderkant kan verschillen geven met de de berekende gevoeligheid. Ret

meetproces zelf kan ook fouten introduceren doordat de emissieco~ffici~nt

niet precies bekend is en omdat de emissieco~ffici~nt tijdens het lassen

ten gevolge van oxidatie kan vari~ren.

conclusies

-Ret model voor de temperatuurverdeling in een werkstuk, formul~ (3.1),

geeft geen juist beeld van de optredende gemeten temperatuurverdeling

in een werkstuk, wanneer A, a en b als constanten worden behandeld.

-Ret model voor de berekening van de tweepunts-verschiltemperatuur als

functie van de baanajwijking, formule (3.7), voldoet niet wanneer A, a

en b als constanten behandeld worden.

-Oorzaken voor het verschil tussen gemeten en berekende

oppervlaktetemperatuur en tweepunts-temperatuurgevoeligheid worden

veroorzaakt door temperatuurafhankelijkheid van de

materiaaleigenschappen, verwaarlozing van de nauwkeurige vorm van de

warmtebron, stralingsverliezen, de invloed van smeltend en stollend

materiaal en de niet-constante emissieco~ffici~nt.
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OPMERlUNGEN, CONCLOSIES EN AANBEVELINGEN

5. 1 opmerkingen

"kwispelende" lasdraad

De positie van het eindpunt van de lasdraad die uit de toorts steekt

blijkt in de praktijk meestal niet constant.

De lasdraad wordt door een flexibele draadgeleider gestuwd door middel

van een met een motor aangedreven combinatie van aandrukrollen.

Doordat deze flexibele draadgeleider bepaalde krommingen heeft en doordat

de lasdraad, afkomstig van een rol, ook een bepaalde kromming heeft,

neemt de lasdraad bepaalde voorkeurstanden in.

Wanneer de kromming van de flexibele draadgeleider verandert kan de

lasdraad plotseling een andere voorkeurstand in de draadgeleider innemen;

"kwispelende" lasdraad.

Hierdoor verandert ook de positie van het eindpunt van de lasdraad die

uit de toorts steekt. Deze veranderingen liggen in de grootte-orde van

0,5 rom tot 1 mm.

Dit verschijnsel treedt in het bijzonder op bij een lasrobot, waarbij de

motor voor de draadtoevoer vast staat opgesteld en de lasdraad via een

flexibel slangenpakket naar de robothand met de beweegbare lastoorts

wordt gestuwd.

Ook wanneer de lasdraad onregelmatig op de rol gewikkeld is kan de

lasdraad gaan springen.

Het verschijnsel van de "kwispelende" lasdraad heeft consequenties voor

een lasvoegvolgsysteem gebaseerd op een tweepunsttemperatuurmeting.

De coOrdinaten van de twee meetpunten zijn vast ten opzichte van de

lastoorts. De positie van de warmtebron, de lasboog, hangt af van hoe de

draad uit de lastoorts steekt. Tijdens het lassen kan plotseling een

baanafwijking optreden ten gevolge van het "springen" van de lasdraad.

De twee meetpunten liggen dan niet meer symmetrisch ten opzichte van de

warmtebron. Een regeling die gebaseerd is op het naar nul regelen van de

verschiltemperatuur zal hiermee een eindfout in de baanafwijking te zien

geven.
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De positie van de warmtebron kan ook door een andere oorzaak varieren,

namelijk door bewegingen van de lasboog.

De spanningsval over de lengte van de boog is niet uniform. Vlak voor de

kathode, en voor de anode is een heel klein gebiedje waar de spanning

sterk verloopt (kathodeval, resp. anodeval). Relatief weinig spannings

verlies is er over de rest van de booglengte.

50ms treedt er een vernauwing op in de lichtboog bij de kathode, men

spreekt dan van een kathodevlek. De kathodevlek kan voortdurend bewegen

over het kathode-oppervlak (niet-stationaire kathodevlek). Niet-statio

nair is de kathodevlek bij hoogsmeltend kathodemateriaal bij lage stroom.

Roge stroom geeft een boog zonder kathodevlek, zie Odendaal (1982).

Een niet-stationaire kathodevlek kan dus ook een baanafwijking veroor

zaken.

Als de gevoeligheid voor een baanafwijking negatief is, dan dient het

regelsysteem zodanig te zijn dat de lastoorts in de richting van het

warmste meetpunt verschuift. Dit heeft tevens als consequentie dat ten

gevolge van een baanafwijking door bijvoorbeeld een "kwispelende"

lasdraad de baanafwijking vergroot wordt.

Een positieve gevoeligheid voor een baanafwijking verdient daarom de

voorkeur omdat dan een asymmetrie in de positie van de meetpunten ten

opzicht van de warmtebron kleiner geregeld wordt.

Wil men met een tweepunts temperatuurmethode gebaseerd op het naar nul

regelen van de verschiltemperatur de baanafwijking nul maken , dan is het

noodzakelijk dat de meetpunten symmetrisch blijven ten opzicht van de

warmtebron.
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emissiecoefficient van het werkstuk

Voor het bepalen van de oppervlaktetemperatuur gebaseerd op het meten van

de uitgezonden infrarood straling is het noodzakelijk dat de emissie

coefficient van het oppervlak zowel constant is in de tijd als constant

over het oppervlak.

Voor ruwe, niet voorbehandelde werkstukken kan de emissiecoefficient

plaatselijk varieren ten gevolge van oxidatie of verontreiniging van het

oppervlak.

Tijdens het lassen treden zulke hoge temperaturen op dat het oppervlak

oxideert, waardoor de emissiecoefficient verandert. Aan de onderkant van

het werkstuk, aan de kant waar niet gelast wordt, treedt meer oxidatie op

omdat in het algemeen aan de onderkant geen gasbescherming wordt

toegepast.

Een ander probleem is de grootte van de emissiecoefficient. Deze is in

het infraroodgebied voor de meeste metalen klein, zie figuur 5.1. Dit

betekent dat de reflectiecoefficient des te'groter is, en dat stralings

bronnen in de omgeving (bijv. de lasboog) fouten introduceren.

o 4 8, 12
A(Ilm )

Figure 7. Spectral emissivity of several materials. A, black. paint; B, fire-clay; C, wood;
D, white paper; E, white paint; F, green leaves; G, aluminium bronze; H, iron, tungsten;
I, silver.

figuur 5.1: Emissiecoefficient als functie van de golflengte voor

verschillende materialen.
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Naarmate de emissiecoefficient van het oppervlak in het spectrale bereik

van een stralingsthermometer groter is, des te groter is de hoeveelheid

uitgezonden straling van het oppervlak en des te kleiner is de storing

ten gevolge van stralingsbronnen in de omgeving.

stoorstraling van de lasboog

Het is tot nu toe aIleen mogelijk geweest om de oppervlakte-temperatuur

met een pyrometer aan de onderkant van een werkstuk te meten, vanwege de

stoorstraling afkomstig van de lasboog. In een reele lassituatie met een

lasrobot is dit echter zeer onpraktisch.

5.2 conclusies

In deze paragraaf zijn de conclusies verzameld per hoofdstuk.

Hoofdstuk 2:

Het detecteren van een asymmetrie in het temperatuurveld tijdens het

lassen is aIleen mogelijk voor metalen platen tot 4 mm plaatdikte die in

een lasbeweging aan elkaar gelast worden.

Voor contactloze temperatuurmeting tijdens het lassen is een stralings

gevoelige temperatuuropnemer zoals een pyrometer of een infrarood-thermo

grafie camera het meest geschikte instrument.
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Roofdstuk 3:

Uit berekeningen aan een theoretisch model voor de gevoeligheid van de

verschiltemperatuur voor een baanafwijking blijkt dat de gevoeligheid

afhankelijk is van de plaats van de meetpunten. Er is een gebied waar de

gevoeligheid positief is en een gebied waar deze negatief is. Ret gebied

waar de gevoeligheid negatief is wordt groter naarmate de lassnelheid

toeneemt, en naarmate de doorsnede van het smeltbad groter wordt.

De temperatuurafhankelijkheid van de materiaal parameters is zo groot dat

het gebruikte model voor de temperatuurverdeling, waarbij wordt uitgegaan

van materiaaleigenschappen onafhanke~ijk van de temperatuur, altijd

verschillen optreden met de werkelijke temperatuurverdeling.

Als de gevoeligheid d~T/dy positief is, dan is het mogelijk om hiermee

niet aIleen een lasvoegvolgsysteem te realiseren, maar ook te corrigeren
- .

op de warmtebehoefte van de verschillende werkstukhelften en op een

"kwispelende" lasdraad.

Hoofdstuk 4:

De gevoeligheid voor een baanafwijking d~T/dy is in verhouding klein tot

de meetfouten die tijdens het lassen optreden.

Ret model voor de temperatuurverdeling in een werkstuk, formule (3.1),

geeft geen juist beeld van de optredende gemeten temperatuurverdeling in

een werkstuk, wanneer A, a en b als constanten behandeld worden.

Ret model voor de berekening van de tweepunts-verschiltemperatuur als

functie van de baanafwijking, formule (3.7), voldoet niet, wanneer A, a

en b als constanten behandeld worden.

Oorzaken voor het verschil tussen gemeten en berekende oppervlakte

temperatuur en tweepunts-temperatuurgevoeligheid worden veroorzaakt door

temperatuurafhankelijkheid van de materiaaleigenschappen, verwaarlozing

van de nauwkeurige vorm van de warmtebron, stralingsverliezen, de invloed

van smeltend en stollend materiaal en de niet-constante emissieco~f-

fici~nt •
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Proefondervindelijk is vastgesteld dat een infraroodgevoelige

temperatuursensor relatief ongevoelig is voor storingen van het licht

afkomstig van de lasboog als de spectrale gevoeligheid van de sensor ligt

in het golflengte gebied van 8 um tot 14 um.

Ret is eenvoudiger om asymmetrie in de temperatuurverdeling aan beide

zijden van de voeg te meten naarmate de voortloopsnelheid van de

lastoorts lager is.

Ret TIG-Iasproces lijkt beter geschikt voor een lasvoegvolgsysteem met

een tweepunts-temperatuurmethode dan een MIG/MAG-Iasproces, omdat daarbij

de lassnelheid laag is.

Roofdstuk 5:

Ret toepassingsgebied voor een lasnaadvolgsysteem door middel van een
- .

tweepunts-temperatuurmeting wordt enerzijds beperkt tot lasverbindingen

die in een laag gelast worden en anderzijs door factoren als

stoorstraling van de lasboog, niet gedefinieerde positie van de

uitsteekdraad en vari~rende emissieco~ffici~nt van het werkstuk.

eindconclusie

De doelstelling van dit afstudeerproject is de experimentele verificatie

van het rekenmodel en bepaling van de theoretische en praktische

bruikbaarheid van het principe van de tweepunts-temperatuurmeting.

Mijn eindconclusie ~t betrekking tot de experimentele verificatie van

het rekenmodel is, dat het rekenmodel een onvoldoende nauwkeurige

weergave geeft van een in de praktijk optredende temperatuurverdeling en

tweepunts-temperatuurverschil als functie van een baanafwijking.

Met betrekking tot de theoretische en praktische bruikbaarheid is mijn

eindconclusie dat de werkelijk optredende tweepunts-verschiltemperatuur

bij een baanafwijking zo klein is ten opzichte van de storingen, en de

praktische beperkingen met betrekking tot de plaats van de sensor en de

te lassen plaatdikte zo groot zijn dat het niet aantrekkelijk is om een

tweepunt-temperatuurmeting als lasnaadvolgsensor voor een MIG/MAG

lasproces te gebruiken.
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5.3 aanbevelingen

tweepunts-temperatuurmethode

De oppervlaktetemperatuur werd aan de onderkant gemeten om de stoor

straling van de lasboog te voorkomen. Het is mijns inziens aanbevelens

waardig am met twee identieke pyrometers, met een spectrale gevoeligheid

van 8 ••• '4~, aan de bovenkant, symmetrisch ten opzichte van de toorts,

de oppervlaktetemperatuur te meten. Door met twee pyrometers te meten kan

wanneer de uitgangsignalen van elkaar afgetrokken worden een eventele

common-mode stoorstraling geelimineerd worden.

Tijdens mijn onderzoek heb ik dit niet kunnen onderzoeken omdat ik niet

over twee identieke (gelijke spectrale gevoeligheid en hetzelfde bereik)

pyrometers kon beschikken.

Met betrekking tot de stoorstraling kan verder opgemerkt worden pat het

interessant zou zijn om meer te weten over het spectrum van de lasboog.

In het bijzonder over de straling in het nabije en verre infrarood.

Hierover heb ik in de literatuur niets gevonden.

Toepassen van zogenaamde twee-kleuren (color-ratio) pyrometers biedt de

mogelijkheid om onafhankelijk van de emissiecoefficient de oppervlakte

temperatuur te meten.

De positie van de uitsteekdraad zou beter gedefinieerd kunnen worden door

betere draadgeleidings-mechanismen te-ontwikkelen.

"lijnmethode"

Het lijkt mij aanbevelenswaardig om nader aandacht te besteden aan de in

paragraaf 2.2 beschreven "lijnmethode". Met bijvoorbeeld een infrarood

detector-array zou het temperatuurprofiel bepaald kunnen worden dat

optreedt veer de toorts, loodrecht op de voeg.
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BIJLAGE 1

programma ISOTEMPGRAD

Dit programma bepaalt een verzameling van punten in het x-y vlak die de

coUrdinaten voorstellen van de meetpunten voor een tweepunts-temperatuur

methode. Voor deze punten geldt dat de afgeleide van de verschil

temperatuur ~T naar de baanafwijking y, formule 3.7, een canstante waarde

heeft.

Het programma vraagt am input die aanwezig moet zijn in een file met

naam, INPUT/ISOTEMPGRAD. De inputgrootheden zijn achtereenvolgens:

Q toegevoerde effectieve vermogen in W

LA warmtegeleidingsco~ffici~nt A in J/msK

DS doorsnede van het smeltbad in m

A temperatuurvereffeningsco~ffici~nt in m2/s

BD temperatuur overgangsfactor x plaatdikte in m/s

DE plaatdikte in m

V lassnelheid in m/s

XSTART

XSTOP

YLAAG

YHOOG

NINTERV

NISOCURV

ISOCURV

aantal constante waarden van d~T/dy waarvoor een berekening

ui tgevoerd moet worden •.

array met ondergrens 1 en bovengrens NISOCURV waarin de

constante waarden staan van d~T/dy waarvoor een berekening

uitgevoerd moet worden.
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Het programma berekent voor NINTERVAL+1 x-coordinaten twee y-coordinaten

zodanig dat d6T/dy is constant. Er worden twee y-coOrdinaten berekend

omdat bij een bepaalde x meer oplossingen mogelijk zijn.

Het programma levert een plot in een previewfile met naam: ISODRAW.

De inputvariabelen worden weggeschreven in een outputfile met naam:

OUTPUT/ISOTEMPGRAD;

listing:

ISOTEMPGRAD
DATE & TIME PRINTED: THURSDAY, APRIL 5, 1984 @11:00:16.

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400,
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300

$ SET INSTALLATION
$ INCLUDE "PLOTLIBRARY ON APPL"
BEGIN

FILE INPUT(KIND - DISK, TITLE-"INPUT/ISOTEMPGRAD ON USER6. ",
FILETYPE-7) ;

FILE ISODRAW(KIND - PREVIEWER);
FILE OUTPUT(KIND-DISK, TITLE-"OUTPUT/ISOTEMPGRAD ON USER6. ",

MAXRECSIZE-14,BLOCKSIZE-420,PROTECTION-SAVE,
NEWFILE-TRUE) ;

REAL Q,P.I,LA,DS,A,BD,DE,V,Y,DY,YA,YB,KA,KB,KC,
XSTART,XSTOP,DELTAX,YLAAG,YHOOG;
INTEGER I,J,K,NINTERV,NISOCURV;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
REAL PROCEDURE TEMP(U ,W);

VALUE U,W;
REAL U,W;
BEGIN REAL Z;

Z:-(SQRT(U*U +W*W»*KC;
TEKP:-KA*EXP(KB*U)*KO(Z)+20;

END;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
REAL PROCEDURE DIFDELTATEMP(U,W);

VALUE U,W;
REAL U,W;
BEGIN REAL Z;

Z:-SQRT(U*U +W*W);
DIFDELTATEMP:-4*(TEMP(U,W)-20)/DS 

KA*EXP(KB*U)*KC*2*W*Kl(Z*KC)/Z;
END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
READ(INPUT,/,Q,LA,DS,A,BD,DE,V,XSTART,XSTOP,YLAAG,YHOOG,

NINTERV,NISOCURV);
.WRITE(OUTPUT, <"Q _" ,E14. 7,/ ,liLA _" ,E14. 7, / ,liDS _" ,E14. 7,/,

"A _" E14 7 / "BD _" E14 7 / "DE -" E14 7 / "V -" E14 7 /
"XSTAaT :" :Ei4. 7,/ ':'XST~P'_:', E14. 7:/ ,"~Nl;ERGRENS'Y _. '~,'
E14.7,/,"BOVENGRENS Y -",E14.7,/,"AANTAL INTERVALLEN _",
15,/ , "AANTAL ISOCURVEN -",15, / ,>,
Q,LA,DS,A,BD,DE,V,XSTART,XSTOP,YLAAG,YHOOG,
NINTERV,NISOCURV);

PI:-4*ARCTAN(1);
KA:=Q/(2*PI*LA*DE);
KB: --V/(2*A);
KC:-SQRT(V*V/(4*A*A) +BD/(A*DE»;
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4400 BEGIN
4500 REAL ARRAY XAR[O:2*NINTERV+1],
4600 YAR[1:NISOCURV,0:2*NINTERV+1],
4700 ISOCURV[l:NISOCURV);
4800 READ{INPUT,/,ISOCURV[*);
4900 WRITE {OUTPUT ,<I ,*(/ ,"ISOCURVE ", I4,X4,E14. 7) ,>,
5000 NISOCURV,FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL NISOCURV DO [I,ISOCURV[I]);
5100 DELTAX:={XSTOP-XSTART)/NINTERV;
5200 FOR J:=O STEP 1 UNTIL NINTERV
5300 DO XAR{J):=XSTART + J*DELTAX;
5400 FOR J:=NINTERV+1 STEP 1 UNTIL 2*NINTERV+1
5500 DO XAR[J):=XSTART + (2*NINTERV+1-J)*DELTAX;
5600 FOR 1:-1 STEP 1 UNTIL NISOCURV DO
5700 FOR J: =0 STEP 1 UNTIL NINTERV DO
5800 BEGIN
5900 YAR[I,J) :=0;
6000 DY:={YHOOG-YLAAG)/20;
6100 YA:=YLAAG;
6200 YB:=YLAAG+DY;
6300 1<.: "0;
6400 WHILE 1<.<20 DO
6500 IF ZEROINAB{DIFDELTATEMP{XAR[J),Y)-ISOCURV[I],
6600 Y,YA,YB,1@-6,l@-6)
6700 THEN BEGIN 1<.:=21; YAR[I.J):=Y; END
6800 ELSE BEGIN 1<.:-1<.+1; YA:-YB; YB:=YB+DY; END;
6900 END;
7000 FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL NISOCURV DO
7100 FOR J:=NINTERV+1 STEP 1 UNTIL 2*NINTERV+1 DO
7200 BEGIN
7300 YAR[I,J]:=O;
7400 DY:={YLAAG-YHOOG)/20;
7500 YA:"YHOOG;
7600 YB:=YHOOG+DY;
7700 1<.:=0;
7800 WHILE 1<.<20 DO
7900 IF ZEROINAB{DIFDELTATEMP{XAR[J].Y)-ISOCURV[I),
8000 Y, YA, YB,l@-6,l@-6)
8100 THEN BEGIN 1<.:=21; YAR[I,J]:=Y; END
8200 ELSE BEGIN 1<.:=1<.+1; YA:=YB; YB:=YB+DY; END;
8300 END;
8400 MULTIPOINTSDRAW{ISODRAW.0.O,20,20,O,2*NINTERV+1,1 ,NISOCURV,
8500 XAR,YAR,FALSE,FALSE);
8600 CLOSE{OUTPUT,CRUNCH);
8700 END;
8800 END.
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APPENDIX

TIG-LASSEN VAN KOPEREN CYLINDERS.

In deze appendix worden experimenten beschreven van onderzoekingen aan

het temperatuurveld tijdens het het lassen.

Als lasproces is het TIG-lassen gekozen omdat hierbij de voortloopsnel

heid relatief laag is en vergelijking met MIG/MAG-lassen.

De lasproeven zijn uitgevoerd aan roodkoperen cylinders.

wanddikte 1,5 mm

buitendiameter 200 rom

breedte 80 mm.

Twee koperen cylinders worden met enkele hechtlassen met elkaar

verbonden. De emissiecoefficient van het koper wordt vergroot door het.
materiaal van tevoren te behandelen door middel van "modderstralen". Het

oppervlak wordt daardoor dof en gelijkmatig van structuur (emissiecoef

ficient ca 0,3), zie figuur A.1.

80 IIIlJI 80 IIIlJI

200 IIIlJI

figuur A.1: Werkstuk bestaande uit twee koperen cylinders.
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De twee gehechte koperen cylinders worden in een manipulator geplaatst

waarvan de rotatiesnelheid regelbaar is.

De lastoorts staat vast opgesteld. De lastoorts bevat een wolfraam

elektrode die niet afsmelt. Tijdens het lassen wordt geen smeltmateriaal

toegevoerd; het koper wordt ter plaatse onder de toorts door de lasboog

tot smelten gebracht, waardoor de twee ringen aan elkaar gesmolten

worden, zie figuur A.2.

I

I
l
~.

roterend
werkstuk

manipulator

figuur A.2: Lasopstelling.

De lassnelheid wordt door een ervaren lasser zodanig. geregeld dat de

breedte van het smeltbad zo goed mogelijk constant blijft. Dit betekent

dat het werkstuk in eerste instantie stil staat tot een voldoende groot

smeltbad is gevormd waarna de manipulator het werkstuk langzaam laat

roteren.

Het temperatuurveld tijdens het lassen wordt bekeken met de in paragraaf

4.2 beschreven infrarood thermografie-camera, en vastgelegd op

videoband.
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resultaten

Met de thermografiecamera is gekeken naar het temperatuurveld, met de

camera gericht op het centrum van het smeltbad en de camera gericht op

een plaats net veer de toorts zodat het smeltbad buiten het kijkveld

ligt.

TIG-lasmachine: merk MILLER syncrowave 300

ingestelde stroom: 110 A

proefstuk teller diafragma baanafwijking kijkrichting

nununer video van de camera
i

1 0 4 0 lIllII lasboog

2 59 4 1 mm lasboog

99 1 0,5 veer
.

3 mm de toorts

4 129 1 0 mm veer de toorts

5 149 1 0 mm veer de toorts

6 172 1 1 lIllII veer de toorts

Proefstukken en videoband bevinden zich bij de vakgroep meten en regelen

van de afdeling Elektrotechniek.

Bij proefstuk 1 en 2 is het temperatuurveld in de omgeving van de toorts

nauwelijks warneembaar 'omdat het diafragma relatief ver dicht staat, om

te voorkomen dat de camera overstuurd raakt door de lichtboog.

De voeg is enigszins als een heldere streep herkenbaar.

Bij proefstukken 3 tim 6 is het temperatuurveld wel zichtbaar, maar een

asymmetrie van het temperatuurveld bij een baanafwijking is op de monitor

niet waarneembaar.

Wel goed zichtbaar op de monitor is een heldere streep ter plaatse van de

voeg. Dit wordt veroorzaakt doordat de emlssiecoefficient ter plaatse van

de voeg groter is dan elders. Doordat de randen van de voeg iets naar

binnen buigen wordt een "kloof" gevormd, waardoor enigszins een zwarte

straler wordt benaderd.
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Uit de oxidatiepatronen van het koper na het lassen blijkt dat de

temperatuur direct naast de voeg Minder hoog was gewordeni het oxidatie

patroon vertoont een "dip" ter plaatse van de voeg. Dit bevestigt het

feit dat ter plaatse van de voeg een hogere emissiecoefficient heerst

waardoor het materiaal daar sneller afkoelt.

Uit het oxidatiepatroon is nauwelijks een asymmetrie af te leiden wanneer

niet over het midden van de voeg gelast wordt.

conclusie

Bij een baanafwijking is de asymmetrie van het temperatuurveld bij TIG

lassen nauwelijks waarneernbaar met de gebruikte thermografie-camera.

De straling van de voeg van een werkstuk is vast te leggen met een

thermografie-camera. Oak als geen baanafwijking optreedt is de voeg,
zichtbaar.

De tweepuntstemperatuurmethode is ook bij TIG-lassen niet geschikt als

lasnaadvolgsensor. Meten van een temperatuurprofiel op een lijn loodrecht

op de voeg zou hier wel perspectieven kunnen bieden.
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