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Samenvatting

In het kader van onderzoek naar industriele robots ontstond een voorstel

voor een naadvolgsysteem voor lasrobots van de tweede generatie. Rierbij

wordt uitgegaan van de temperatuurverdeling in het werkstuk

tijdens het lassen, als informatiebron voor de sturing van de lastoorts.

De werkstuktemperatuur wordt kontaktloos gemeten op twee plaatsen op het

werkstuk, die symmetrisch t.o.v. het smeltbad liggen; het twee-pyrometersys

teem. Ret temperatuurverschil tussen de meetpunten is het stuursignaal voor

een positieregeling van de lastoorts.

In dit verslag wordt dit voorstel nader uitgewerkt.

Eerst werd uit een aantal lasprocessen er een gekozen dat zich bijzonder

goed leent voor automatisering: MIG/MAG lassen (lassen onder gasbescherming).

Tevens werd een aantal taken voor sensoren bij automatisch lassen geformu

leerd.

Uit de literatuur werd informatie getaald over het temperatuurveld, die dien

de als basis voor een rekenmodel om het gedrag van het twee-pyrometersysteem

te voorspellen. Uit berekeningsresultaten met dit model blijkt dat het tem

peratuurverschil, behalve van de positie van de meetpunten, ook afhankelijk

is van de lasparameters en de werkstukeigenschappen en -afmetingen.

Om de theoretische resultaten aan de praktijk te toetsen werden eerst een

aantal inleidende experimenten gedaan met een pyrometer (stralingsthermome

ter), in een meetopstelling met een half-automatische lasmachine. De meet

resultaten w~zen uit dat de van de lasboog afkomstige straling een kontinue

kontaktloze temperatuurmeting onmogelijk maakt.

Periodieke temperatuurmeting in tijdintervallen waarin de lasboog uitgescha

keld is tijdens intermitterend lassen, blijkt wel mogelijk.

Voor dit doel werd een aanzet gegeven tot het ontwerp van een sensor om werk

stuktemper?tuurverschillen kontaktloos te meten (de stralingsverschildetek

tor).
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Measurement of workpiece temperature during welding for welding robot control

Summary

As part of research into industrial robots a proposition arose concerning a

seam tracking system for a second generation welding robot. This proposition

is based on the use of the heat distribution in the workpiece duri~g welding~

This provides information for welding torch control. Workpiece temperatures

in points symmetrically situated with regard to the welding torch, are

determined by non-contact temperature measurement: the twin pyrometer method.

The temperature difference between the measuring points constitutes the

control signal for a position control of the welding torch.

This thesis deals with research into this proposition.

From a number of electrical welding processes one well suited for automation

was chosen: MIG/MAG welding.

Some tasks for sensors in automated welding have been formulated.

Information on heat distribution during welding, which was gathered fro~_

literature, enabled us to construct a model for prediction of the behaviour

of the twin pyrometer system. Computation results based on this model

indicate that the temperature difference depends not only on the position

of the measuring points, but also on welding parameters and properties of

the workpiece.

To compare these outcomes with practical results, some initial experiments

with one pyrometer were carried out in an experimental set-up with a semi

automatic welding machine. The results point out that radiation temperature

measurement is made impossible by radiation originating from the weldiqg arc.

During intermittent welding, periodic temperature measurement in time

intervals in which the welding arc is switched off appears to be possible.

For this purpose an initial design of a radiation detector with two

measuring points has been made.

-..
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1. Inleiding

1.1 Industriele robots

In de produktie-automatisering is de robot de nieuwste ontwikkeling. Bij

oneigenlijk gebruik van het woord "menselijk", zou de robot getypeerd kun

nen worden als de "meest menselijke" machine. Dit natuurlijk niet wat be

treft uiterlijk, maar wat betreft de mogelijkheid allerlei verschillende

handelingen uit te voeren.

Een definitie voor industriele robot is: "vrij programmeerbare hanteerma

chine met meerdere vrijheidsgraden".

Een robotsysteem bestaat globaal gezien uit twee delen. De eigenlijke han

teermachine en de besturing ervan; een mechanisch en een elektronisch ge

deelte.

BESTURING HANTEERMACHINE

- - 1
I

ne I,
en I,
e'3 I

~l"':

motor -
motoren

'oesturi ngen

kontrol e- r II
paneel mechanische- komputer

Konstrukti e
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ring •
II _,-1-I

I
I interne : exter

r- I sensoren Isensor
I ,
I I (bij

I
I e
r 2 en

geheugen I ~IUl

I ,
I I

'- - -
, t .J- - - - - - -

fig. 1.1. Globale opbouw van een robotsysteem.

Er worden drie generaties onderscheiden. De eerste generatie: bij deze

robots zijn alle bewegiqgen p~ogrammeerbaar.

-..
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In de praktijk zal de werkelijke plaats

waar de machinedelen zich bevinden niet ~heel overeenstemmen met de ge

wenste (voorgeprogrammeerde) plaats. Dit is voornamelijk een gevolg van

wrijving, speling en temperatuureffekten in de mechanische delen van de

machine.

Bij de tweede generatie wordt dit probleem opgelost door de robot uit te

rusten met sensoren ("zintuigen"), die via een terugkoppeling naar cie be

sturing van de machine , kunnen zorgen voor een willekeurig sterke reduk

tie van de positioneringsafwijkingen.

De robot van de derde generatie is in staat de ervaringen uit het verleden

te verwerken in zijn besturing (artificial intelligence) en kan dus een

zelflerend systeem genoemd worden.

1.2 Lasrobots van de tweede generatie

Op de Technische Hogeschool Eindhoven worden o.a. onderzoeken gedaan naar

lassen met robots en het gebruik van sensoren hierbij. Lassen is een be

langrijk toepassingsgebied voor robots, naast o.a. monteren, plaatsen van

onderdelen en lakspuiten.

Puntlassen wordt al veelvuldig gedaan met eerste-generatie robots. Boog

lassen is minder algemeen, maar neemt sterk toe in betekenis. Bij het boog

lassen wordt op elektrische wijze een naad tussen twee werkstukdelen dicht

gelast, waarbij meestal lasmateriaal in de vorm van draad wordt toegevoerd.·

Hierbij treden een aantal specifieke problemen voor robots op, nl.

- Het lokaliseren van het begin van de lasnaad.

- Ret volgen van de naad in drie dimensies.

- De lastoorts dient in de juiste stand t.o.v. het werkstuk gehouden

te worden.

- De procesparameters (lasspanning, -stroom en -snelheid) moeten tij

dens het lassen bestuurbaar zijn.

- Detektie van het einde van de lasnaad.

Wanneer er hoge eisen aan de kwaliteit van de las gesteld worden is de

eerste-generatie robot vaak niet nauwkeurig genoeg. Niet alleen . positio

nerings onnauwkeurigheden,maar ook deformatie van het werkstuk tijdens het

lassen (temperatuureffekten) en de problemen bij het voorprogrammeren van



8

een komplexe ruimtelijke baan van de lastoorts, maken het wenselijk dat de

robot uitgerust wordt met sensoren die de besturing optimaliseren.

In het ideale geval vindt de robot zelf de lasnaad en volgt deze, ongeacht

de ligging ervan of de naadvorm, waarbij de lastoorts steeds in een korrek

te orientatie t.o.v. het werkstuk gehouden wordt.

Dit is op het moment nog toekomstmuziek. In de literatuur worden talrijke

sensoren beschreven, die echter vaak maar een beperkt toepassingsgebied

hebben.

Het meest algemeen bruikbaar lijken de beeldverwerkingssystemen te zijn.

Hierbij is de signaalverwerking echter ingewikkeld en kost in veel gevallen

te veel tijd. Bij bet lassen is bovendien sprake van een vijandige omgeving

voor gevoelige instrumenten , terwijl de verschillen in lichtintensiteit en

kontrast dusdanig groot zijn dat kunstgrepen noodzakelijk zijn om optische

apparatuur betrouwbaar te laten werken.

Belangrijk zijn ook de taktiele sensoren (aanrakingssensoren). Deze maken

gebruik van een probe die bet werkstuk "aftast". Hiermee zijn successen be

haald. De uitvoeringsvorm van een dergelijke sensor maken hem in het alge

meen echter maar voor een beperkt aantal toepassingen geschikt.

Pugh (lit. 1) merkt op dat vanaf het begin van de ontwikkeling van de in

dustriele robottechnologie (ca. tien jaar geleden) de sensoren "om de hoek"

stonden. Desondanks zijn er nog maar zeer weinig sensorsystemen op de markt,

laat staan dat er een algemeen bruikbare realisatie van een tweede-generatie

systeem is.

Gekonkludeerd kan worden dat de problematiek op dit gebied omvangrijk is

en dat sensorfunkties zoals bv. "tast" en "zicht" (nog) niet op bevredigen

de wijze in een robotsysteem verwerkt kunnen worden, althans voor industriele

toepassingen.

1.3 Ret twee-pyrometersysteem

De grondslag voor dit afstudeerwerk werd gevormd door de gedachte dat de

symmetrie in de temperatuurverdeling in een werkstuk waaraan gelast wordt,

afhankelijk is van bet al dan niet op de naad lassen.

Hieruit ontstond het voorstel om aan weerszijden van de lastoorts de tempe

ratuur van het werkstuk te meten. Het temperatuurverschil is dan een maat

-..
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voor de ligging van de boog t.o.v. de lasnaad. Door terugkoppeling van dit

verschilsignaal naar de robotbesturing kan een regeling gemaakt worden die

zorgt voor het volgen van de lasnaad.

De som van de temperaturen links en rechts van de naad hangt o.a. af van

de lassnelheid. Hiervan uitgaande zou daze snelheid geregeld kunnen worden.

Misschien is de somtemperatuur bruikbaar om te beslissen of er al dan niet

zwaaiend gelast moet worden. (Zwaaien is een pendelende toortsbeweging

loodrecht op de lasnaad).

Omdat er tijdens het lassen altijd sprake is van een relatieve beweging tus

sen lastoorts en werkstuk, dient de werkstuktemperatuur kontaktloos gemeten

te worden. Dit is mogelijk met pyrometers (infraroodstralingsthermometers).

De opdracht die bieruit voortkwam behelsde het onderzoeken van het boven

staande voorstel en het bepalen van de praktische waarde van een naadvolg

systeem dat gebruik maakt van de werkstuktemperaturen.

Allereerst werd een literatuuronderzoek gedaan dat leidde tot een patent

omschrijving (lit. 2) van een lasmachine, die in de richting loodrecht op
de lasnaad bestuurd wordt door een regelsysteem met twee infraroodgevoeli

ge fotocellen. Een kwalitatieve beschrijving van de mat dit systeem haalba

re resultaten werd nie~ gevonden.

In het verslag wordt allereerst ingegaan op elektrische lasprocessen en

welk daarvan het meest gescbikt is voor automatisering in het kader van dit

onderzoek (hfdst. 2). Daarna wordt ingegaan op sensoren voor lasrobots

(hfdst. 3). De temperatuurverdeling in het werkstuk en de temperatuurmeting

worden besproken (hfdst. 4). Praktische temperatuurmetingen, problemen die

zich hierbij voordoen en mogelijke oplossingen daarvan worden in hfdst. 5
besproken. Ret ontwerp van een geschikte stralingssensor komt in hfdst. 6

aan bod.

-..
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2. Ret elektrische lasproces

Lassen is in de industrie verreweg de belangrijkste verbindingstechniek

voor stalen konstruktiedelen. Ret geschiedt door aan de overgang tussen de

te verbinden delen een hoeveelheid warmte-energie en eventueel toevoegma

teriaal toe te voeren, zodat de te verbinden delen met elkaar versmelten.

Om een kontinue overgang tussen de delen en om de gewenste mechanische

eigenschappen te bereiken, is het nodig een juiste hoeveelheid warmte toe

te voeren. Ook is bescherming tegen oxidatie door zuurstof uit de lucht

nodig. Dit wordt bereikt door het bevorderen van slakvorming op het ge

smolten materiaal (smeltbad), of door gasbescherming.

2.1 Ristorie in het kort

Ondanks de uitvinding van het lassen met een elektrische boog rond 1890

door de Rus Bernardos, bleef dit proces aanvankelijk toch van weinig tech

nische betekenis. Dit was te wijten aan het feit dat het in 1900 door

Le Chatelier uitgevonden autogeen lassen een veel betere kwaliteit leverde.

Rond 1920 was het booglassen echter dermate ontwikkeld dat het in de pro

duktie toegepast kon worden en na de Tweede Wereldoorlog was het autogeen

lassen in de industrie nog slechts van gering belang.

Sinds de vijftiger jaren zijn er geen revolutionaire ontwikkelingen meer

geweest op het gebied van elektrisch lassen, maar de bekende processen wor

den nog steeds verder verbeterd. (lit. 3).

2.2 Indeling van elektrische lasprocessen

Er zijn vele verschillende laaprocessen bekend. Voordit onderzoek is al

leen elektrisch booglassen van belang.

In het schema van fig. 2.2-1 worden de belangrijkste lasprocessen ingedeeld

naar de gebruikte energievorm. Extra aandacht is besteed aan het elektrisch

lassen onder gasbescherming, omdat die processen het best geschikt zijn

voor automatisering.

.,
-,
j
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elektrodelassen
argonarc lass.

lassen onder poed~e .

1 d MIG/MAG lassenassen on er
gasbescherming bekist lassen

elektronenbun- plasma lassen
dellassen

elektrisch

straling

( laserlassen)

chemisch

(bv. autogeen lassen)

mechanisch

(ultrasoon, wrijving)

~---.elektr. en mech.

(bv. puntlassen, stiftlassen)

toegevoerde

energie

fig. 2.2-1 Indeling van lasprocessen.

Verderop zal blijken dat het MIG/MAG lassen zeer geschikt is voor automa

tisering. MIG staat voor Metal Inert Gas; hierbij wordt argon of helium

als beschermgas gebruikt. MAG betekent Metal Active Gas; hierbij wordt CO 2
als beschermgas gebruikt. CO 2 is goedkoper dan edelgas, maar bij CO2-lassen

dient het toevoegmateriaal een andere samenstelling te hebben, om het bij

de verbranding van koolzuurgas vrijkomende zuurstof te binden. Dit laatste

is nodig om oxidatie van het lasmetaal te voorkomen.

Mengsels van CO 2 en edelgas worden ook gebruikt als beschermgas.
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2.3 Keuze van MIG/MAG lassen voor automatisering

In de industrie worden elektrodelassen (aandeel van 7CP/o) en CO 2-lassen (25%)

hat meest toegepast. De produktiesnelheid is bij elektrode lassen laag t .g.v.

- wisselen van elektrode,

- verwijderen van slak,

beperkte stroomsterkte i.v.m. het verbranden van de bekleding van de

lasstaaf •

- Ret is slecht te automatiseren, omdat de booglengte konstant gehouden

dient te worden door de afsmeltende lasstaaf met zekere snelheid naar

het werkstuk toe te bewegen

Bij CO 2-lassen daarentegen is de produktiesnelheid hoog, omdat

- hat toevoegmateriaal in de vorm van een draad kontinu aangevoerd

wordt van een haspel,

- eventuele slak niet verwijderd behoeft te worden,

- een hoge stroomdichtheid mogelijk is,

- het proces goed te automatiseren is t.g.v. het bijna konstant blijVen

van de lichtbooglengte bij gebruik van een elektrische voeding met

een vlakke karakteristiek (ll spanningsbron"). (zie fig. 2.4-5).

2.4 Ret automatische MIG/MAG lasproces

2.4.1 De lasparameters

Dit zijn de onafhankelijke grootheden die gekozen

begonnen wordt met lassen.

Relevante grootheden zijn:

- de voortloopsnelheid v van de lastoorts (lassnelheid),

- de lasspanning V,

- de lasstroom I,

- de draadaanvoersnelheid vd van de toevoerdraad,

- de afstand u van de toortsmond tot het werkstuk,

- de gasstroom,

- de stand van de lastoorts t.o.v. de voortlooprichting
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De lasstroom I is gekoppeld aan de draadtoevoersnelheid: I neemt toe voor

toenemende vd• In de praktijk worden v, V en I gekozen:dit zijn de las

parameters. De stroom wordt ingesteld door vd in te stellen.

lristallatie voor automatisch MIG/MAG lassen met een robot

Fig 2.4-1 geeft schematisch een mogelijke opbouw weer van een lasinstalla

tie, waarbij de lastoorts door een robot gehanteerd wordt.

-•

lastrans- aan/uit

formator

draadtoe-

~eJ
,-- voer-

motor
lastoorts

~ aan/uit,

3 koelwater- vd
robot

-2
pomp

, ", ....
" 1-:;.- I

• I- I gastoevoer
I -stand van I

toorts, I
v I aan/

I sensor- uit
I signaal

2 ------ 1 -
robot- besturing -

besturing ,

, V

invoer

fig. 2.4-1 Mogelijke opbouw van een automatische MIG/MAG las

installatie.

De besturing in fig 2.4-1 kan kommando's geven aan alle relevante onder

delen van de installatie en dient daartoe een programma te bevatten. Dit

programma moet er voor zorgen dat de lasparameters op elk tijdstip de
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juiste waarde hebben. De lasparameters dienen van te voren gegeven te wor

den. In sektie 2.5 zal een mogelijke programmaopbouw besproken worden.

De mogelijkheid om een sensor aan te sluiten is gestippeld weergegeven.

De informatie uit een of meer sensoren zou de stand van de toorts in

de ruimte, de voortloopsnelheid, etc. kunnen korrigeren of zelfs voorschrij~

ven, al naar gelang de aard en mogelijkheden van die sensoren.

Fig. 2.4-2 geeft een doorsnede van een lastoorts. De kontaktbuis is van ko

per en heeft een binnendiameter die juist iets groter is dan de buitendia

meter van de lasdraad. Dit om de overgangsweerstand klein te houden.

LASDRAAD

LASTRANS~

FORMATOP

fr---------------- BESCHERMGAS

KOELWATI:R

KOlrrAKTBUIS

BESCHERMGAS

IffiRKSTUK

LASRUPS SMELTBAD

fig. 2.4-2 Doorsnede van de lastoorts.
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De toorts is via een slangenpakket aan de rest van de installatie aange

sloten. Dit slangenpakket bevat toevoerleidingen voor het toevoegmateriaal

(lasdraad), het koelwater, het beschermgas en de lasspanning.

2.4.3 De spanning-stroomkarakteristiek

Bij het lassen is de kontaktbuis aangesloten aan de positieve pool van de

spanningsbron, terwijl de negatieve pool en het werkstuk aardpotentiaal

voeren. In het circuit kunnen diverse (overgangs-)weerstanden een rol spe

len, zie fig. 2.4-3.

lasspanning V

R
a

R
w

+

boog
spanning

weerstanden: R.
J.

R
t

1\
~
R

w
Ra

inwendige weerst. spanningsbron

weerstand spanningstoevoerleiding

overgangsweerst. kontaktbuis-lasdraad

boogweerstand

overgangsweerstand werkstuk-aardleiding

weerstand aardleiding

fig. 2.4-3 Belangrijke weerstanden in het lascircuit.

Het verband tussen spanning en stroom voor verschillende lichtbooglengten

wordt gegeven in fi g. 2.4-4. In dit diagram zijn ook lijnen getrokken voor

enkele draadtoevoersnelheden vd • I is de lasstroom; V is de lasspanning.

' ..
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v
1,~li>ll

I,
I;

:--.....+-~~~<!::..-- lj, cons I

fig. 2.4-4 Verband tussen boogspanning en -stroom bij verschillende

booglengten en draadtoevoersnelheden. CHaar Ruge, lit. 4)

Deze spanning-stroomrelatie maakt duidelijk dat bij konstante V en konstan

te vd de lichtbooglengte ook konstant is. Dit is een eigenschap die dit pro

ces zeer geschikt maakt voor automatisering. Bij onregelmatigheden in het

oppervlak van het werkstuk zal de hoeveelheid afsmeltend materiaal van de

lasdraad door het proces geregeld worden en wel zodanig dat de booglengte

konstant blijft.

Ret konstant zijn van de booglengte is erg belangrijk, omdat de booglengte

de materiaalovergang en de warmte-overgang naar het werkstuk bepaalt.

En dus van invloed is op de kwaliteit van de las.

Voorwaarde voor konstante booglengte is dat de'som van de weerstanden R. ,
~

Rt , Rk ' Ra en Rw klein is t.o.v. de boogweerstand (zie fig. 2.4.-3).

In de praktijk gebruikt men bronnen met een spanningsval van 4 tot T volt

per 100 A. (fig. 2.4-5).

v

I

fig. 2.4-5 spanningsbronkarakteristieken.
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2.5 Lassen onder programmabesturing

Bij het lassen onder programmabesturing zijn verschillende mogelijkheden te

ondersche iden.

1. De door de toorts te volgen baan is voorgeprogrammeerd.

2. De baan is voorgeprogrammeerd, maar wordt tijdens het lassen gekor

rigeerd m.b.v. aktuele informatie uit sensoren.

3. De baan is niet voorgeprogrammeerd en wordt uitsluitend bepaald

met informatie uit sensoren.

Mogelijkheid 1 is niet meer dan een besturing (eerste-generatie robots).

Bij de mogelijkheden 2 en 3 is er sprake van een regelsysteem dat de posi

tie van de lastoorts regelt (tweede-generatie robots).

De opbouw van een besturingsprogramma is gegeven in fig. 2.5-1. Het gedeel

te binnen de stippellijn speelt zich af in de robotbesturing (zie fig.2.4-1).

De voorgeprogrammeerde baan bevindt zich dus ook daar. De be sturing (blok 1,

fig. 2.4-1) heeft hier alleen tot taak de voorgeschreven handelingen en las

parameters door te geven aan de lasinstallatie en het lassen te starten en

stoppen. (Met robotbesturing wordt het in fig. 1.1. met "besturing" aange

duide deel bedoeld).

Een mogelijke opbouw van een regelprogramma wordt getoond in fig. 2.5-2.

~ eventuele voorgeprogrammeerde baan is aanwezig in de robotbesturing,

terwijl dit programmadeel zich in de besturing bevindt.

De beslissing "wel of niet een afwijking gekonstateerd" kan gebruikt worden

om een dode zone te vormen, zodat kleine afwijkingen t.o.v. het referentie

signaal geen invloed op de regeling hebben. Dit kan noodzakelijk zijn om

niet-lineaire regelingen stabiel te maken.

De eigenlijke regel~ is het blok "bepaal korrektiesignaal".

Een uitgebreider stroomschema, dat lastechnisch meer gedetailleerd is staat

in bijlage 1.
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fig. 2.5-1 Automatisch lassen met voorgeprogrammeerde baan.
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fig. 2.5-2 Flow diagram voor regeling met sensors.
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3. Sensoren voor lasrobots

Waar de eerste generatie van robots het enkel moest stellen met opgedragen

instrukties, zal de robot van de tweede generatie zich kunnen aanpassen aan

(kleine) veranderingen in de werksituatie. Voor deze winst in mogelijkheden

en nauwkeurigheid zal het nodig zijn de machine uit te rusten met sensoren.

Deze "zintuigen" geven aktuele informatie omtrent de werkzaamheden of de

werksituatie van de robot aan de besturing, zodat er dan sprake is van een

terugkoppeling.

In de literatuur zijn zeer veel voorbeelden te vinden van sensoren die spe

ciaal voor lasrobots ontwikkeld werden. Ze varieren van een eenvoudige naald

die de lasnaad aftast tot komplexe kamerasystemen met een eigen mikroproces

sor als beeldverwerkingssysteem.

Wat de meeste van deze sensoren gemeen hebben is dat ze slechts in een be

paald aantal gevallen bruikbaar zijn, zodat ze geen belangrijke vergroting

van de flexibiliteit van de robot opleveren.

3.1 Taken voor sensoren bij het lassen

De te regelen grootheden moetengezocht worden in de geometrie van het pro

ces. Verder is het belangrijk begin- en eindpunt van een lasnaad te detek

teren.

fig. 3.1-1 De geometrie van het lasproces.



21

Fig. 3.1-1 toont de geometrie van het lasproces. De oorsprong van het assen

stelsel is de plaats waar gelast moet worden. De x-as is raaklijn aan de

lasnaad, zodat de y-as altijd loodrecht op die naad staat.

De positie van de lastoorts t.o.v. de naad dient konstant gehouden te wor

den, d.w.z. de toortshoek ~ en de uitsteeklengte u mogen niet veranderen

en de y-coordinaat van het punt waar de boog het werkstuk raakt dient nul

te zijn. Bovendien moet de lastoorts zich in het X-Z vlak bevinden.

Kleine afwijkingen in ~ en u (variaties) zijn niet van grote invloed op

de kwaliteit van .de las. Dit geldt ook voor kleine afwijkingen van de toorts

t.o.v. het X-Z vlak.De y-positie van de toorts, die de afwijking t.o.v. de

naad bepaalt, is echter wel belangrijk i.v.m. bindingsfouten in de las.

Er zijn drie belangrijke oorzaken aan te wijzen voor een afwijking van de

lasnaad t.o.v. het nominale verloop, nl.

- maatafwijking van het werkstuk,

- toleranties in de plaatsing van het werkstuk en

deformatie van de lasnaad tijdens het lassen.

De laatstgenoemde treedt op t.g.v. uitzettings- en krimpverschijnselen

in het werkstuk. Deze afwijking kan alleen tijdens het lassen

gemeten en gekorrigeerd worden. Hiervoor is dus een sensor nodig die werkt

tijdens het lassen.

Ret is in het algemeen niet noodzakelijk de lasparameters te regelen. Een

konstante instelling of besturing is veelal voldoende. Verandering van

rechtlijnige toortsbeweging naar zwaaibeweging op grond van sensorinforma

tie kan wenselijk zijn.

3.2 Indeling van sensoren

Wat betreft werkingsprincipe van de sensor zijn er vele mogelijkheden.

Fig. 3.2-1 geeft een overzicht van bij het lassen gebruikte principes en

geeft tevens aan bij wat voor meting het principe bruikbaar is.

Uiteraard kan een sensor met een onafhankeli~e uitgangsgrootheid slechts

een grootheid meten. Zoln sensor dient dus zodanig gekonstrueerd en geplaatst

te zijn dat alleen een verandering van de te meten grootheid een verandering
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in bet uitgangssignaal teweeg zal brengen.

Bij een lasrobot is de meest gunstige plaatsing van de sensor in de buurt

van bet lasproces. Meestal zijn ze aan de lastoorts gemonteerd. Omdat de

sensor dan met de toorts meebeweegt, is de meetwaarde gerelateerd aan de

positie van de toorts.

-•
i
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fig. 3.2-1 Sensorprincipes en meetobjekten voor lasrobots.

In fig.3.2-1 zijn een aantal objekten genoemd waaraan een bepaald type sen

sor metingen kan doen.

De vorm van het smeltbad kan informatie verstrekken die gebruikt kan worden

bij de regeling van de draadtoevoersnelheid (Bretsc~,lit. 5).
De lengte van de lichtboog kan bepaald worden door de boogspanning te meten.

(In feite is er dan geen sprake van een sensor, maar wordt een procesgroot

heid gemeten). Bij het MIG/MAG lassen is het meten van de lichtbooglengte

niet interessant, omdat die bij dit proces konstant is. (zie par. 2.4.3).

Meting aan de elektrode vindt plaats bij het zg. dubbelelektrode-lassen.
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Hier wordt met twee elektroden (toevoegmateriaal) gelast, zodat deze beide

kanten van een V-naad raken. Bij afwijking van de toort 8 t. o.v. de naad zul

len de elektrodelengten gaan verschillen (lichtbooglengte is konstant),

waardoor een regelsignaal ontstaat.

Metingen aan het werkstuk kunnen gebruikt worden om het begin en eind van

een naad te vinden, of om de werk8tuktemperatuur te meten (pyrometer).

Een hulplijn in de vorm van reflekterende tape of een(opstaand~ rand even

wijdig aan de naad worden 80ms gebruikt als referentie voor de door de las

toorts te volgen baan.

Een overzichtsartikel met voorbeelden van een aantal sensoren voor automa

tisch lassen is dat van Foith (lit. 6).
De bier gegeven opsomming is zeer beperkt. Een literatuuronderzoek naar sen

soren voor lasrobots is gedaan door Meertens (lit. 7).

" ..
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4. De pyrometer als sensor bij het lassen

In <lit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op het voorstel om pyrometers te

gebruiken bij het detekteren van een afwijkende baan van de lasboog t.o.v.

de te lassen naad. Deze afwijking zal in het vervolg worden aangeduid als

boogafwi j king. Oorzaken hiervoor zijn reeds besproken in sektie 3.1.

Eerst zal het begrip temperatuurveld geintroduceerd worden. Daarna komen de

konsekwenties voor het temperatuurveld bij boogafwijking aan de orde.

Tenslotte zal na een korte bespreking van de werking van een pyrometer, een

model voor het twee-pyrometersysteem geintroduceerd worden en de berekenings

resultaten met <lit model.

4.1 Het temperatuurveld

Met het temperatuurveld wordt bedoeld: detemperatuurverdeling in het werk~

stuk tijdens het lassen.

In de lastechniek is de totstandkoming van de temperatuurverdeling in het

werkstuk en het verloop van de afkoeling als funktie van de tijd van groot

belang. Hierdoor worden een aantal belangrijke eigenschappen van de las be

paald. Kennis van het temperatuurverloop kan dus nuttig zijn bij het opti

maliseren van de eigenschappen van de las.

Het meten van het hele temperatuurveld is in de praktijk nauwelijks uitvoer

baar. Daarom is gezocht naar methoden om het te berekenen. De meest algemene

en uitvoerige behandeling van dit onderwerp vindt men bij Rykalin (lit. 8).

Bij de berekening wordt uitgegaan van de differentiaalvergelijking voor

warmtegeleiding in een drie-dimensionale ruimte.

d T

dt
=

pc

Hierin is

~ de warmtegeleidingscoefficHint in Jim s K,
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~ de dichtheid in kg/m3,
c de soortelijke warmte per ma9sa.-eenheid in J/kg K ,

T de absolute temperatuur in K ,

t de tijd in s •

Het is gebruikelijk om te stellen

a is de temperatuurvereffeningscoefficient in m2/s.

Om (4.1) op een eenvoudige manier op te lossen dient het lasproces ge

idealiseerd te worden, d.w.z. dat de volgende aspekten worden verwaarloosd:

de nauwkeurige vorm van de warmtebron,

verandering van de aard van het warmtetransport als gevolg van het

smelten van het materiaal,

de temperatuurafhankelijkheid van " ,

warmteverlies door straling,

de vormverandering van het werkstuk tijdens het lassen.

De aard van de verwaarl0 zingen wij st erop cla t de afwijkingen t. o.v. de wer

kelijke temperaturen in de buurt van het smeltbad het grootst zullen zijn.

Voor dit onderzoek 'is alleen de temperatuur verdeling aan het oppervlak van

het werkstuk van belang.

Beschouw nu de volgende situatie. Het werkstuk bestaat uit een oneindig

grote vlakke plaat van homogeen materiaal met een eindige dikte d.

Over het oppervlak van de plaat beweegt zich een x-y assenstelsel met een

parige snelheid v in de x-richting. Ter plaatse van de oorsprong van dit

assenstelsel bevindt zioh in de plaat, loodrecht op beide assen, een lijn

vormige warmtebron met lengte d. (Zie fig. 4.1-1).

In de (quasi)stationaire toestand zal zich rond de warmtebron een tempera

tuurverdeling opgebouwd hebben, die zich als volgt laat beschrijven, bij de

bovenstaande verwaarlozingen. (Rykalin, lit. 8)

-•
~

Q
T(x,y) = T +-o

2nAd
exp(

b
+

a
) )
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Hierin is

Q het effektieve vermogen van de warmtebron in Jls,
v de voortloopsnelheid van de warmtebron (lasboog) in m/s.
d de dikte van de plaat in m,

T de begintemperatuur in K,
o -1

b detemperatuurovergangsfactor in s

K de gemodificeerde besselfunktie van de tweede soort en nulde orde.
o

y

fig. 4.1-1 Eenparig voortbewegende warmtebron in een oneindig grote

vlakke plaat.

Voor het berekenen en plotten van de isothermen met behulp van (4.3) werd

een programma geschreven. (Zie bijlage 2).

Een typische temperatuurverdeling, berekend met d.i t programma is afgebeeld

in fig. 4.1-2. In deze figuur is het isothermen patroon alleen voor posi

tieve y-waarden gegeven, omdat dit patroon symmetrisch is in de x-as.

Ret effektieve toegevoerde warmtevermogen Q bedraagt ca. 0,8 maal het wer

kelijke toegevoerde vermogen. De rest gaat verloren aan de omgeving, door

straling en konvektie.

-..
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fig. 4.1-2 Veerbeeld van een berekende temperatuurverdeling.

( v = 5 mm/s; d = 10 mm; Q = 4800 W; veer materiaal

parameters en meer veerbeelden: zie bij1age 2)
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4.2 Het verkrijgen van stuurinformatie uit het temperatuurveld

In de vorige paragraaf werd een theoretische berekening van het tempera

tuurveld gegeven. Zoals verwacht kon worden is dit veld symmetrisch om de

x-as.(bewegingsrichting van de warmtebron).

Bij het lassen is er sprake van een lasnaad en een smeltbad in het werkstuk.

Indien het smeltbad zich midden op de lasnaad bevindt, zal het temperatuur

veld symmetrisch zijn t.o.v. deze naad. Dit zal niet meer het geval zijn bij

een verandering in deze situatie (boogafwijking).

Verwacht wordt dat de isothermenpatronen er dan uitzien zoals geschetst in

fig 4.2-1.

fig. 4.2-1 Verwachte verandering van bet isothermenpatroon bij

boogafwijking.

Om dergelijke veranderingen van het temperatuurveld te kunnen detekteren

werd een meetsysteem voorgesteld dat de temperaturen meet in twee punten van

het werkstukoppervlak. Deze punten zijn symmetrisch gelegen t.o.v. het smelt

bad en de bewegingsrichting van de lastoorts (de punten Tl en T2 in fig.

4.2-1). Dit betekent dat bet meetinstrument (de sensor) aan de lastoorts be

vestigd is.

Bij korrekt lassen (geen boogafwijking) zal het temperatuurverschil van de

twee meetpunten nul bedragen. Het verloop van het temperatuurverschil bij

foutief lassen zal in sektie 4.4 onderzocht worden.

-
:
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Voor de plaatsing van de twee meetpunten zal een optimum gevonden moeten

worden. Liggen ze te ver van het smeltbad, dan zal slechts verouderde in

formatie verkregen worden. Liggen ze te dicht bij het smeltbad, dan zal de

invloed van het omringende materiaal te gering zijn en bovendien zullen bij

een kleine boogafwijking beide meetpunten aan de zelfde kant van de naad

komen te liggen.

4.3 De pyrometer als temperatuursensor

Een instrument dat de werkstuktemperaturen kan meten moet in staat zijn am

snel te meten aan een bewegend objekt. Ret werkstuk beweegt immers t.o.v.

de lastoorts. De aangewezen methode is hier kontaktloze temperatuurmeting.

Dit is mogelijk met een pyrometer (stralingsthermometer). Dit is een toe

stel dat kontaktloos (hoge) temperaturen meet.

Er wordt hier gebruik gemaakt van het gegeven dat alle lichamen, bij tempe

raturen ongelijk aan het absolute nulpunt, (infrarod~ straling uitzenden.

Door middel van objektieven en diafragma's (of alleen diafragma's) wordt

er voor gezorgd dat de straling van het oppervlak onder meting een infrarood

gevoelige detektor bereikt. In de stralengang kunnen filters opgenomen wor

den om een gewenste spektrale gevoeligheid te realiseren.

filter

diafrlagm~aver-

ster-
~ ker ui tgangs-
~r signaal

detektor

1F=====l motor

chopper
schijf

fig. 4.3-1 Mogelijke uitvoering van een pyrometer (schematisch).
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Sommige detektoren vereisen gemoduleerde straling. Om dit te bereiken wordt

dan een roterende chopper in de stralengang geplaatst.Fig 4.3-1 geeft een

schets van een mogelijke uitvoeringsvorm van een pyrometer.

In de praktijk is het apparaat vaak voorzien van een oculair om de scherp

stelling vanh"et objektief op het gewenste objekt te vereenvoudigen.

Het uitgangssignaal is een maat voor de hoeveelheid uitgezonden stralings

vermogen in het spektrale gebied waar de pyrometer gevoelig is.

Gebruikmakend van de stralingswet van Planck en rekening houdend met de

emissiecoefficient van het meetobjekt, kan het uitgangssignaal gekalibreerd

worden in graden Celcius of Kelvin. Een goed art ike1 over kontaktloze tern

peratuurmetingen is dat van Heimann en Mester (lit. 9).
Zie ook bijlage 3 voor een uitgebreidere behandeling van dit onderwerp.

4.4 Een theoretisch model voor het twee-pyrometersysteem

Omdat alle isothermen loodrecht de x-as doorsnijden, is er ter pla,atse van

de x-as geen warmtetransport in de y-richting. (Zie fig. 4.1-2). Het is dus

toegestaan bier een luchtspleet aan te brengen, zonder dat het isothermen

patroon bierdoor een verandering ondergaat. (De luchtspleet is een barri~re

voor het warmtetransport).

Nu is de situatie ontstaan van twee (oneindig grote) halve platen, die aan

elkaar gelast worden.

In de praktijk van het lassen is uiteraard geen sprake van een lijnvormige

warmtebron. Beschouwen we het smeltbad als warmtebron voor het werkstuk,

dan wordt het mogelijk het toegevoerde (effektieve) warmtever-

mogen Q te splitsen in twee delen ~ en Q2 ' die in de afzonderlijke plaat

helften terecht komen. In geval van boogafwijking zullen Ql en Q2 dus onge

lijk aan elkaar zijn en het isothermenpatroon zal dan niet meer symmetrisch

in de x-as zijn.

Voor het geval dat de meetpunten (kijkpunten) gekoppeld zijn aan de plaats

van de lastoorts geeft fig. 4.4-1 een aantal mogelijke gevallen van boog

afwijking en de ligging van de meetpunten.
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De doorsnede van het smeltbad is ds en de afstand tussen de meetpunten is <\.
De meetpunten worden aangegeven door T

l
en T2, zijnde de gemeten temperaturen

ter plaatse van deze punten. Ret temperatuurverschil is A. T = Tl - T2•

plaat 1
lasrups smeltbad

0
0

i------0T, 0
0 U U

U Ldk d;f- ~ 0
0

naod x

1_ --- ~ --0 T2
0

0

plaat 2

A B C D E

fig. 4.4-1 Verscbillende mogelijke situaties bij boogafwijking.

Er wordt aangenomen dat het werkstukmateriaal homogeen is en dat beide

plaathelften even dik zijn.

In situatie A wordt korrekt gelast, zodat bier zal gelden Tl = T2 •

In alle andere situaties is sprake van boogafwijking. In geval B wordt aan

plaat 1 meer warmte toegevoerd dan aan plaat 2. Maar omdat de ligging van

de meetpunten ook verschoven is, kan bier niet meteen voorspeld worden hoe

t:. T zich zal gedragen. Ret gedrag van A. T werd bepaald met een model dat

verderop behandeld zal worden.

In situatie C komt alle warmte in plaat 1 terecht, zodat A. T groter dan nul

zal zi:Dn.

In situatie E echter zal AT kleiner dan nul zijn, omdat de temperatuur in

punt T2 hoger zal zijn dan die in Tl , ten gevolge van de aanwezigheid van

de naad bij T2• Retzelfde geldt voor situatie D.

Voor verdere toename van de boogafwijking zal het temperatuurverschil tot

nul naderen.

Ret model waarmee het gedrag van A. T in situatie B bepaald werd maakt ge

bruik van de volgende uitgangspunten.

- Ret smeltbad is de warmtebron voor bet werkstuk.

- Ret smeltbad heeft de vorm van een halve bolo
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De hoeveelheid warmte die in een plaathelft terecht komt is evenredig

met het gedeelte van het oppervlak van het smeltbad dat zich in die

plaat bevindt.

De lasrups van gestold materiaal die de beide plaathelften (thermisch)

verbindt heeft geen invloed op de temperatuur in punten met een_x

koordinaat die groter is dan nul.

Ret gedeelte van het smeltbad dat zich in een plaathelft bevindt kan

voorgesteld worden door een lijnvormige bron van tweemaal zo groot

vermogen in een oneindig grote plaat, zodat de formule van Rykalin

(4.3) toegepast kan worden voor die plaathelft.

Met deze aannamen werd als voIgt te werk gegaan.

Bij een gegeven boogafwijking werd het toegevoerde effektieve vermogen ~

gesplitst in twee delen naar evenredigheid met de oppervlakten van de bol

segmenten in de twee platen. Vervolgens werd voor beide plaathelften de tem

peratuur in het desbetreffende kijkpunt berekend met de formule van Rykalin.

Hiermee was ook het verschil tussen de twee kijkpunttemperaturen bekend.

4.5 Berekeningsresultaten met het model

Berekeningen aan de hand van het in de vorige paragraaf geintroduceerde mo

del werden met de computer uitgevoerd (programma DELTATEMP, zie bijlage 3).
Voor de parameters zoals voortloopsnelheid, breedte van het smeltbad en

effektief lasvermogen werden waarden gekozen die in de praktijk mogelijk

zijn. (~ = 4800W en d = IOmm bij aIle berekeningen).

Onderzocht werd wat de invloed is van variaties van parameters zoals de

breedte van het smeltbad d , de voortloopsnelheid v en de plaatsing van de
s

kijkpunten (de x-coordinaat en de afstand ~).

Uit de formule van Rykalin (4.3) voIgt meteen dat de temperatuurverschillen

evenredig zullen zijn met ~ en omgekeerd evenredig met d (de plaatdikte).

De invloed van de voortloopsnelheid en de smeltbadbreedte kunnen niet on

afhankelijk van elkaar beschouwd worden. Tussen v en d bestaat een verband.
s

In een bepaald gebied kan dit verband door een rechte benaderd worden.
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Fig. 4.5-1 geeft enkele gevonden meetpunten en een benaderende rechte.

t 18
ds

16
(mmj

14

12 ~

10

2 4 6 8

fig. 4.5-1 Verband tussen voortloopsnelheid en smeltbadbreedte.

Enkele gemeten waarden van v en d werden gebruikt als invoer voor het
s

model. Fig. 4.5-2 geeft de resultaten.

o

- 40

- eo

-120

-160

.2

~ = 20mm

x = 0

.4 .6 .8 1.0

B~ _
BA max

SNEl.rB.40

rrrT~1
'llJl/\1---- HAAD
///AJ 8A=o

WJf-J=t- HMO

BA",,_

fig. 4.5-2 Berekend temperatuurverschil als funktie van de genormali

seerde boogafwijking, bij enkele voortloopsnalheden.
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AT is gedefinieerd als (Tl - T2) (zie fig. 4.4-1).

De horizontale schaal van fig. 4.5-2 is genormaliseerd op de maximale boog

afwijking (deze is gelijk aan de straal van het smeltbad, zie fig. 4.4-1,

A en B).

Voor kleine boogafwijkingen (bv. kleiner dan ltY;6), kan gesteld worden dat

volgens dit model het temperatuurverschil bij benadering evenredig is met

de boogafwijking. De evenredigheidskonstante neemt toe voor afnemende

voortloopsnelheid van de lastoorts.

Om de invloed van de plaatsing van de meetpunten te onderzoeken werd eerst

~ gevarieerd voor x = 0 en daarna x gevarieerd voor ~ = 24 rom.

20

10

o

-20

-40

-60

v = 4,6 mm/s

x = 0

.2 .4 1.0 BA/
BA

max..-

fig. 4.5-3 Berekend temperatuurverschil als funktie van de gnormali

seerde boogafwijking bij variatie van ~.

Ook hier kan weer gesteld worden dat AT bijna evenredig is met BA voor

kleine waarden van BA (bv. BA/BA kleiner dan ltY;6).. max
Bij toename van de afstand tussen de kijkpunten zal het gemeten tempera-
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tuurverschil afnemen.

De gevolgen van de variatie van x worden door fig 4.5-4 weergegeven.

i 20 v = 4,6 mm/s
~T dk = 24mm

(Oe)
.2 .4

0
BA/

BAmax

-20 4

-40

-60

fig. 4.5-4 Berekend temperatuurverschil als funktie van de genormali

seerde boogafwijking bij variatie van x.

Beide plaatjes, de variatie van ~ en de variatie van x, geven ongeveer de

zelfde indruk. Relatieve verandering van x geeft echter een kleinere veran

dering in het temperatuurverschil dan dezelfde relatieve verandering in ~.

Indien het in par. 4.4 geintroduceerde model geldig is , kan gekonkludeerd

worden dat de te meten temperatuurverschillen afhangen van

de lasparameters (Q, en v),

de werkstukparameters (plaatdikte en materiaalkonstanten),

de plaatsing van de meetpunten.

Globaal gezien is het verloop van de berekende krommen telkens hetzelfde~

voor toenemende waarde van BA vanaf BA = 0 wordt 4T eerst negatief, om

-.
~

'-
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daarna te gaan stijgen tot een positieve waarde voor BA = BA •
max

De waarde van dit model zal bepaald moeten worden door de hier gepresenteer-

de berekeningsresultaten aan de praktijk te toetsen.

Eerder werd al opgemerkt dat de formule van Rykalin, waarvan dit model ge

bruik maakt, onnauwkeurig wordt bij afnemende afstand tussen meetpunt en

warmtebron.

Volgens de resultaten uit dit model zal een regeling die gebruik maakt van

temperatuurverschilmeting, het smeltbad moeten sturen in derichting van

de plaat waar de hoogste temperatuur gemeten wordt.
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5. Experimenten met een pyrometer

5.1 Meetopstelling en eerste experimenten

De eerste experimenten in dit onderzoek zijn gedaan met een op de TH aan

wezige pyrometer. Om te kunnen lassen werd gebruik gemaakt van een lasma

chine waarvan de lastoorts een lineaire baan boven het werkstuk doorloopt,

met instelbare konstante snelheid.

De doelstelling van deze proeven is op empirische wijze te komen tot een be

schrijving van het verband tussen boogafwijking en het temperatuurverschil

tussen twee meetpunten symmetrisch t.o.v. de toorts.

Bij de lasproeven werd steeds gebruik gemaakt van rechthoekige stalen platen

(ca. 250x60xlO mm3 groot), die tegen elkaar gelegd werden om een naad in het

midden te vormen.

De lasmachine legde een lasrups op de naad of schuin over de naad, waarhij

de pyrometer gericht was op een kijkpunt langs de baan van de lastoorts.

Hierbij werd de pyrometer star gekoppeld aan de lastoorts, zodat het kijk

punt altijd dezelfde positie innam t.o.v. de plaats waar de boog het staal

oppervlak raakte.

Fig. 5.1-1 geeft schematisch weer hoe de lasproeven uitgevoerd werden.

Voordat gestart werd met deze lasproeven was er al een experiment gedaan

zonder pyrometer, waarbij schuin over een naad gelast werd.

De onderkant van het proefstuk was van tevoren glad geslepen, zodat de oxi

datieverkleuring van dit oppervlak na het lassen goed zichtbaar zou zijn.

Deze verk1euring is afhankelijk van de temperatuur en de duur van de ver

hitting. Ret resultaat van dit experiment is afgebeeld in fig. 5.1-2.

Ret resultaat van deze proef toont aan dat de luchtspleet een goede barri~re

voor de warmtestroming is, getuige het ontbreken van verkleuring langs de

naad op plaatsen waar het smeltbad zich aan de andere kant van de naad be

vond. Hierbij dient nog vermeld te worden dat beide werkstukdelen met lijm

klemmen tegen elkaar aangedrukt waren tijdens het lassen.
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0)

lasnaad

baan van de lastoorts

L is de plaats waar de lasboog het

werkstuk raakt

P is het pyrometerkijkpunt (meetpunt)

v is de voortloopsnelheid van de

lastoorts

(xk,Yk) zijn de coordinaten van

het kijkpunt

op
JJJ.hJ)~L _
-.-.-.-.-.-.=-__- .-.-._. l'

a
- ct

c

fig 5.1-1 Experimenten met een pyrometerkijkpunt.

a) recht over de naad.

b, c) schuin over de naad (simulatie van boogafwijking).

bovenkant na
lassen

onderkant na
lassen

fig. 5.1-2 Verkleuring door oxidatie na schuin over de naad lassen.
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De gebruikte meetopstelling is schematisch getekend in fig. 5.1-3.

--
•

PYROMETER
VOEDING +

VERST ERKER

fig. 5.1-3 De meetopstelling.

LASTRAFO

WERKSTUK

Y-t RECORDER

LASMACHINE

De lasmachine is uitgerust met bedieningsorgane.n om de lasparameters en

andere grootheden in te stel1en (spanning, stroom, voortloopsnelheid,

draadtoevoersnelheid en uitsteeklengte).

De pyrometer heeft vier bereiken en een schaalverde ling die geijkt is in

graden Celsius. Tevens is een uitgangsspanning beschikbaar. Deze wordt aan

de Y-t rekorder aangeboden. De vertikale as geeft de door de pyrometer ge

meten temperatuux. De horizontale kan zowel in sekonden als centimeters·

geijkt worden, omdat zowel rekorderpapier als lastoorts met een eenparige

snelheid bewegen.

Meer gegevens over de meetopstelling staan in bijlage 5.
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5.2 Prob1emen bij de temperatuurmeting

Resultaten van proeven gedaan vo1gens de methoden A,B en C (zie fig. 5.1-1),

zijn afgebee1d in fig. 5.2-1.

,
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0 or 10 15' 1.0 k x{em)-
d) 1 tiD rl
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I I

\
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C bl(tJ

(~'Yk)=
I.tIO(5,10)

-,
~60

~

o 10 Ii .to U""

x (em) --

fig. 5.2-1 Resultaten van enkele metingen met een pyrometer.

Fig. 5.2-1 ~ en b) geven beide een meting van het type A weer (reeht over

een naad lassen). Bij fig. 5.2-1 b) werd door sleeht kontakt de liehtboog

(lasstroom) even onderbroken. Dit resulteerde in een opmerkelijke variatie

van het pyrometersignaal.

Dit en het grillige verloop van de kurven wijst er al op dat hier niet de

--
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temperatuur van het werkstuk gemeten wordt.

Bij een meting van het type B (zie fig. 5.1-1 b) zou men verwachten eerst

een lage temperatuur te meten, die vervolgens stijgt tot een zekere waarde,

dit overeenkomstig het resultaat van het proefstuk met de oxidatieverkleu

ring (fig. 5.1-2). (De baan van de lastoorts wordt zo gekozen dat het kijk

punt zich altijd op de bovenste plaat bevindt, a Yk' fig. 5.1-1 b en c).

De grafieken van fig. 5.2-1 c en d laten echter een geheel ander verloop

zien. Ook deze resultaten maken duidelijk dat niet de temperatuur van het

werkstuk gemeten wordt.

Om dit aan te tonen werden de volgende twee proeven gedaan; een temperatuur

meting volgens methode A en dezelfde meting, maar nu met een 2 !DIn brede

luchtspleet tussen de baan van de lastoorts en de baan van het kijkpunt

(zie fig. 5.2-2)'

Ondanks hat feit dat bij de

laatste proef het kijkpunt op

een koude plaat gericht bleef,

zijn de IE sultaten van de ze proe

ven grotendeels gelijk (fig.

5.2-3).

fig. 5.2-2 Luchtspleet tussen

kijkpunt en lasboog

·
~

fig. 5.2-3a

meting zonder

luchtspleet
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o 10 '0 plaats (em) __ 25

fig. 5.2-3b Meting zonder luchtspleet. (~'Yk)= (2,15) mm.

Deze proeven zijn alle enkele malen gedaan om de herhaalbaarheid te onder

zoeken. Uit de resultaten van deze herhalingen kon gekonkludeerd worden dat

er een stochastische grootheid gemeten werd.

Voor verder onderzoek naar de aard van de verstorende invloeden werden eerst

een aantal mogelijkheden geformuleerd.

lao Reflektie van boogstraling naar de pyrometer. Deze reflektie kan

optreden aan het werkstuk, maar ook aan de rook die ontstaat tij

dens het lassen.

lb. Direkte boogstraling in de pyrometer.

2. Induktieve storingen in de elektronika van de pyrometer t.g.v.

variaties in de lasstroom.

3. Stoorpieken t.g.v. spatters gloeiend materiaal die door de zicht

hoek van de pyrometer vliegen.

4. Storing door lasrook, die de van het werkstuk afkomstige straling

absorbeert.

5. Storing door hoeveelheden wervelende hete beschermgassen, die

infrarode straling uitzenden.

6. Eigen ruis van de pyrometer-elektronika.
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7. Variaties in de emissiecoefficient van het werkstukopperv1ak.

Vervo1gens werden experimenten uitgevoerd om de inv10eden van deze moge1ij

ke storingen na te gaan.

De amplitude van de pyrometerruis b1eek 0,1 mVtt te bedragen, terwij1

het gemeten signaa1 amp1itudevariaties van ca. 2,5 mV vertoont.

De ruis is dus in de eerste instantie niet van be1ang.

De inv10ed van induktieve storingen werd bepaa1d door een meting uit te

voeren, waarbij bet objektief van de pyrometer afgeschermd werd, terwij1 de

1asstroom enke1e ma1en in- en uitgeschake1d werd. Tevens werd het ver100p

van de 1asstroom gemeten.

Uit deze metingen b1eek dat aIleen het in- en uitschake1en van de 1asboog

teruggevonden kon worden in het pyrometersignaa1 in de vorm van pieken met

een amplitude van ca. 0,4 mY.

Ook de induktiepieken va11en dus af a1s storingsoorzaak.

Variaties in de emissiecoefficient van het werkstukopperv1ak werden on

derzocht door na het lassen het pyrometerkijkpunt een baan te 1aten vo1gen

1angs de (nog warme) 1asrups.

Dit 1eidde tot de konklusie dat signaa1veranderingen t.g.v. variaties in

de emissiecoefficient niet te onderscheiden zijn van de pyrometerruis en

dus onbe1angrijk zijn.

Stoorpieken t,g.v. spatters z~Jn van korte duur en worden door de pyro

meter nauwelijks opgemerkt (tijdkonstante van de pyrometer is ca. 0,7 s

in het gebruikte bereik).

De invIoeden van heet beschermgas en Iasrook werden tegengegaan door

Iangs de Iasnaad een zijwaartse Iuchtstroom aan te brengen (fig. 5.2-4).

fig. 5.2-4 Zijwaartse Iucht

stroom om de inv10ed van

Iasrook en hete gassen

tegen te gaan.

perslucht

baan van
kijkpunt

-=====7:;)

werkstuk

P = kijkpunt

L = plaats waar gelast wordt

--
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Ret resultaat hiervan was dat bet pyremetersignaal neg grotere variaties

vertoonde dan bij de andere metingen. Tevens kon vastgesteld worden dat de

op de lasrups aanwezige slak (na het lassen) aan de kant van de luchttoe

voer zwart verkoold was (verbranding door zuurstofaanvoer).

Uit de hierboven genoemde resultaten werd gekonkludeerd dat het gemeten

signaal voornamelijk samenhangt met van het lasproces afkomstige straling.

Deze bestaat weer voor het grootste deel uit licbtboogstraling.

In bet plasma van de lichtboog worden temperaturen van enkele tienduizenden

graden Kelvin bereikt (lit. 10). Er is hier dus sprake van een zeer sterke

straler in vergelijking met het oppervlak van het werkstuk. Deze straler

gedraagt zich echter niet als een zwarte straler. De stralingsintensiteit

als funktie van de golflengte kan dus niet met de wet van Planck (zie bij

lage 4) voorspald worden. Afhankelijk van de in de boog bereikte tempera

tuur komen molekulen van bet beschermgas en van stoffen uit de draadvulling

in diverse aangeslagen toestanden. Bij terugkeer naar de oorspronkelijke

toe stand komt straling vrij van een voor het betreffende molekuul specifieke

golflengte. In het spektrum van de boog kunnen dus diverse pieken verwacbt

worden.

Om de hypothese van de storende boogstraling te verifieren werd een proef

gedaan waarbij de boogstraling afgeschermd werd met een asbest plaatje (fig.

5.2-5).

Experimenten van de typen A en B wer

den op deze manier gedaan. Ret na

korte tijd verbranden van het asbest

maakte het moeilijk duidelijke kon

klusies uit de meetresultaten te

trekken.

Desondanks bevestigden deze proeven

de bovenstaande konklusie.

Fig. 5.2-6 toont bet resultaat van

een dergelijke meting (type A).

, ,
\ \

\ \
\ \

kijkpunt \\ ~lasboog

asbest ~werkstuk

fig. 5.2-5 Afscherming van

de boogstraling.
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i
T
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fig. 5.2-6 Fyrometermeting bij afscherming van de boogstraling.

(~'Yk) = (3,15) mm.

Omdat het afschermen van de boogstraling ten behoeve van de temperatuur

meting in praktische situaties nauwelijks realiseerbaar is, werd ge

zocht naar andere manieren om een minder gestoorde temperatuurmeting te doen.

5.3 Storingsonderdrukking door spektrale filtering

Literatuuronderzoek leidde tot een artikel (lit. 11) waarin opgemerkt werd

dat bij een temperatuurmeting van het smeltbad met een pyrometer, het in

en uitschakelen van de lasboog een meetwaardeverschil van slechts 100 K

opleverde.

Tevens werd in dit artikel een karakteristiek gegeven die weergeeft hoe

de straling van de lichtboog zich verhoudt t.o.v. de straling van het (hete)

werkstuk (fig. 5.3-1). Het spektrale bereik van deze pyrometer lag tussen

1200 en 1400 nm.

. t

fig. 5.3-1 Boogspektrum en

stralingsspektrum van

werkstuk (naar Nitzsche,

lit. 11).

(gearceerde gedeelte is

zichtbaar licht).

stralings
intensi

teit

a

lasb og

/
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De pyrometer waarmee de in voorgaande paragrafen besproken metingen werden

gedaan, is gevoelig in het golflengtegebied van 2,0 tot 2,6 pm. Deze pyro

meter bezit dus een zekere spektrale filterwerking.

Wanneer de filterdemping van de pyrometer buiten het spektrale doorlaat

bereik onvoldoende is, kan straling met golflengten kleiner dan 2 pm of gro-,

ter dan 2,6 pm merkbare invloed uitoefenen op het uitgangssignaal, indien

deze straling sterk genoeg is.

Dit zou de oorzaak kunnen zijn voor de eerder gekonstateerde sterke invloed

van de boogstraling.

boogstraling

/
/ filtf.'l"transmissie

,----------

2 2,6
golflengte (pm)

fig. 5.3-2 Gebruik van een filter voor de pyrometer om de invloed

van boogstraling te verminderen.

Fig. 5.3-2 geeft aan hoe een optisch filter gebruikt kan worden om de boog

straling buiten het spektrale pyrometerbereik extra te onderdrukken.

Indien fig. 5.3-1 een juist beeld van de werkelijkheid geeft, zou een

filter dat straling met golflengten kleiner dan 2 pm dempt een aanzienlijke

verbetering kunnen opleveren.

De invloed van een dergelijk filter werd experimenteel onderm cht. liiervoor

waren twee filters beschikbaar, een glasfilter (type RGN 9/6) en een silici

umfilter (opgedampt Si op een glasplaatje). Silicium wordt doorlatend voor

straling met golflengten groter dan ca. 1 pm.

-
%

"-
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Ret filter RGN 9/6 vertoonde de grootste demping. Resultaten van metingen

waarbij dit filter voor het pyrometerobjektief geplaatst·werd worden getoond

in fig. 5.3-3.

a) recht over

naad (A).

1
T fDO
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fig. 5.3-3 Pyrometermetingen met gebruik van een optisch filter.

(~'Yk) = (0,10) mm.

In het geval van schuin over de naad lassen is uit het resultaat niet op te

maken dat het gemeten signaal gaat stijgen omstreeks het midden van de ka

rakteristiek (fig. 5.3-3b).

Uit dit resultaat werd gekonkludeerd dat de straling van de lasboog voor

golflengten groter dan 2 pm van zodanige intensiteit is, dat de temperatuur

straling van het meetobjekt niet gemeten kan worden.
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5.4 Intermitterend lassen

Om de invloed van boogstraling tijdens de temperatuurmeting te elimineren

werd overgegaan op intermitterend lassen. Dit houdt in dat tijdens het las

sen de lasboog en lasdraadtoevoer periodiek voor korte tijd uitgeschakeld

worden. De tijden waar op de boog verdwenen is kunnen dan benut worden voor

het uitvoeren van temperatuurmetingen.

Bij bepaalde instellingen van de lasparameters (korte lasboog) treedt het

verschijnsel op dat afsmeltende druppels van de toevoerdraad op onregelma

tige tijdstippen het smeltbad raken en zodoende een kortsluiting veroorza

ken. De lichtboog dooft dan voor korte tijd.

In de literatuur werd een artikel gevonden waarin beschreven wordt hoe men

van dit verschijnsel gebruik maakt om tijdens de kortsluitingen het smeltbad

met een TV-kamera te observeren (lit. 12). Na detektie van de kortsluiting

wordt een snelle sluiter in de kamera geaktiveerd, die dan gedurende 1 ms

licht doorlaat. De kortsluitingen duren ca. 2 tot 6 ms en treden op met ge

middelde tussenpauzen van 40 tot 50 ms.

5.4-1 Metingen en resultaten

Voor dit onderzoek werd de eerder beschreven meetopstelling (par. 5.1) uit

gebreid met een optische chopper om de pyrometer voor straling af te slui

ten gedurende het lassen. Deze chopper bestond uit een roterende schijf met

een instelbare openingshoek. Langs de rand van de schijf bevond zich een

opto-coupler om het langskomen van de opening te detekteren. Dit detektie

signaal werd gebruikt om de lasboog uit te zetten. De chopperschijf werd zo

danig gekonstrueerd dat de openingshoek voor de opto-coupler groter was dan

die voor de pyrometer. Dit om de lasstroom tijdig te kunnen uitschakelen.

De chopperschijf is getekend in fig. 5.4-1. De platen 1, 2 en 3 zijn ten op

zichte van elkaar verstelbaar. De openingshoek d bepaalt de tijd dat de py~

rometer straling ontvangt, de openingshoek r bepaalt de tijd dat de lasboog

uitgeschakeld is.

"-
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plcnt 1

plaat 3

plaat 2 __,

fig. 5.4-1 De chopperschijf.

plcnt 1

plaat 2~_
----- pyrometer

kijkgat

opto-coup1er

fig. 5.4-2 P1aatsing van opto-coup1er en 1igging van pyrometer

kijkgat.

Fig. 5.4-2 geeft aan hoe het "kijkgat" van de pyrometer en de opto-coup1er

gesitueerd zijn.

De hoek fA bepaa1t de tijd tussen het kommando "boog uit" van de opto-coup1er

en het toe1aten van stra1ing tot de pyrometer. (De schijf draait 1inksom).

"-
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Tijdens metingen werd vastgesteld dat deze tijd minimaal 150 ms diende te

bedragen, zijn~de tijd die de lasmachine nodig heeft om de lasstroom uit

te schakelen.

De tijd dat de pyrometer straling ontvangt wordt bepaald door de hoek 6.
Alle tijden zijn uiteraard evenredig met de omwentelingstijd To van de chop-,

perschijf. Fig. 5.4-3 geeft het timing diagram. In deze figuur is

t l = de benodigde tijd om de lasstroom uit te schakelen

t 2 = ((3/360) To

t 3 = (6 + 15)/360 To

t 4 = (t /360) To

t 5 = (r -0 -p + 15)/360 To

T = omwentelingstijd chopperschijf.o

..

opto-coupler

pyrometer obj.
open

~ ---,I

lasboog

pyrometer
signaal

aan- -------

uit-

fig. 5.4-3 Timing diagram van de optische chopper.

Bij het kiezen van t werd rekening gehouden met de responsietijd van lOOms
3

van de pyrometer in het gebruikte bereik. Voor de omwentelingstijd werd een

waarde van ca. 2 s gekozen. Voor het kijkpunt werd rekening gehouden met de

verplaatsing ervan tijdens de meting. De lastoorts blijft voortbewegen na

het uitschakelen van de boog, daarom werd het kijkpunt iets in negatieve

x-richting geplaatst.

*Het verloop van het pyrometersi~aalwordt bepaald door het openen en slui
ten van de stralengang door de chopperschijf, de responsiekarakteristiek van
de pyrometer het verloop van de intensiteit van de straling tijdens de meting.
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Een karakteristiek meetresultaat bij intermitterend lassen is afgebeeld in fig.

5.4-4. Hierbij werd recht over een naad gelast (zie fig. 5.1-la).

i
T 6Do

(.~)

~.(60

r'lo

41,
""'0

To::;; 2,2 s/omw.

t 2 = 150 ms

t
3

= 560 ms

fig. 5.4-4 Meetresultaat bij intermitterend lassen.

Fig. 5.4-5 toont een meetresultaat bij schuin over een naad lassen.

Ret verloop van de lasrups na het lassen is boven de karakteristiek getekend.

Voor de parameters gelden dezelfde waardenals genoemd bij fig. 5.4-4.

T-i+ \
I

.;

~.I .i.

I
1
·i

.!
'·'1
. I

!

f - ~-.~ "_.
-:" l-----~ -:"

fig. 5.4-5 Meetresultaat bij intermitterend lassen, schuin over een naad.
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Bij het passeren van de naad neemt het gemeten pyrometersignaal toe.

Ret intermitterende karakter van de metingen komt in beide grafieken duide

lijk tot uiting.

Opvallend is het golvende verloop van de meetwaarden (fig. 5.4-4). De gere

gistreerde temperatuurvariatie van de toppen bedraagt ca. 120 °C, terwijl

afgezien van randeffekten aan het begin en einde van de meting een vlak ver

loop verwaeht zou worden.

De temperatuurgradient op het werkstukoppervlak is in het gebied waar het

kijkpunt ligt zeer groot (zie fig. 4.1-2) en de doorsnede van het kijkpunt

bedraagt ca. 1 mm. Een kleine variatie in de ligging van het kijkpunt kan

dus aanzienlijke versehillen in de meetwaarde teweeg brengen.

Gekonstateerd werd dat het insehakelen van de lasboog gepaard ging met een

sehok van de lasmaehine, waaraan de pyrometer bevestigd was (zie fig. 5.1-3).
(Deze sehok treedt op omdat op dat moment de lasdraad uit de toortsmond ge

stuwd wordt tot tegen het werkstuk, waarna zieh de lasboog vormt).

Ret trillen van de meetopstelling heeft tot gevolg dat de plaats op het-

werkstuk waar de temperatuur gemeten wordt niet konstant is. Deze trilling

samen met het periodiek meten kan een interferentieversehijnsel in de meet

waarden veroorzaken.

Ret versehijnsel werd wegens tijdgebrek niet in extenso onderzoeht, maar

enkele experimenten waarbij het kijkpunt in een gebied met een kleinere tem

peratuurgradient werd gelegd toonden een kleinere variatie in de meetwaarden.

Tegen de tijd van het beeindigen van dit onderzoek werd nog een ander ver

sehijnsel ontdekt, dat de belangrijkste oorzaak bleek te zijn van de varia

ties in de gemeten temperaturen.

De lasboog wordt langs meehanisehe weg uitgesehakeld. Rierbij bleek de tijd

tussen het signaal "lasboog uit" van de opto-eoupler en het werkelijke ver

dwijnen van de lasboog niet konstant te zijn • De vertraging tussen

het opto-eouplersignaal "boog uit" en de temperatuurmeting (t 2 in fig. 5.4-3)
is eehter wel konstant.

Op het moment dat de lasboog verdwijnt begint het temperatuurveld in het

werkstuk te veranderen. Dit houdt in dat de temperatuur ter plaatse van het

meetpunt exponentieel gaat afnemen. Na dit moment duurt het nog (t 2 - t l )

-
•
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sekonden voordat de temperatuurmeting begint. Omdat t l varieert en t 2 niet

zal er dus telkens een andere temperatuur gemeten worden.

De variatie in t l werd gemeten door met een snelle schrijver het verloop

van het boog aan/uit-signaal en de lasstroom simultaan te registreren (fig.

5.4-6)

;...
-
'"

boog
aan/uit

lasstroom

fig. 5.4-6 Registratie van het boog aan/uit-signaal en de lasstroom.

De gemeten variatie in t l bedraagt ca. 180 ms (120 ms t l 300 ms).

Dit komt overeen met een variatie van 43%. (t l -tl · )/(t l +tl .),max ,mill ,max,mill
= 0,43.
Het temperatuurverloop van het meetpunt na uitschakelen van de lasstroom

werd eveneens gemeten, zie fig. 5.4-7.

Uit deze metingen blijkt dat de eerder veronderstelde waarde van minimaal

150 ms voor t l onjuist is. Bij deze waarde van t l is de kans groot dat een

meting gedaan wordt op een tijdstip waarop het pyrometersignaal nog gestoord

wordt door boogstraling.

In het geval dat de boog tijdens de meting weI verdwenen is, is het nog on

zeker welke temperatuur dan gemeten wordt, omdat de temperatuur van het

werkstuk niet konstant is.

De konklusie luidt dat een temperatuurmeting, wil deze betrouwbaar zijn, zal

moeten beginnen op een moment dat afhangt van het tijdstip waarop de las

stroom nul wordt.
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Om een goed stuursignaal hiervoor te verkrijgen zal het nul worden van de

lasstroom gedetekteerd moeten worden.

\
~,520

500- 
__480 __

i
640

T 620

(OCJ 600

580
560

-{) - 3 4,- -- ---5- -_. 6------

-_=_~-~~~-_==.~_=~tceiL-------- ~--=~_===~--~

fig. 5.4-7 Temperatuurverloop van het meetpunt na uitschakelen

van de lasstroom. (Gemeten met pyrometer).

5.4~2 Laskwaliteit bij intermitterend lassen

Om de normale las te kunnen vergelijken met de intermitterend gelegde las,

werd een klein onderzoek gedaan.

Er werd gebruik gemaakt van een normale las en zes intermitterend gelegde

lassen. Bij het intermitteren werd de duty-cycle van het lassen en de

voortloopsnelheid gevarieerd. De gemaakte lasrupsen Cop een vlakke plaat

opgelast) werden doorgeslepen, gepolijst en geetst om de indringdiepte van

het lasmateriaa1 te kunnen beoordelen.

De kondities en resu1taten zijn samengevat in tabel 5.4.1.

Werkstuk A is de normale las. Voor aIle werkstukken bedroeg de lasspanning

26 V en de 1asstroom 240 A.

--
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Tabel 5.4.1 Vergelijkend onderzoek intermitterend lassen.

werkstuk voortloop- duty-cycle indringdiepte spatters

snelheid lassen (0/0) (mm)

(mm/s)

A 6,3 100 1,2 geen

B 6,3 85 1,0 geen

C 3,9 85 0,8 geen

D 6,3 70 0,9 geen

E 3,9 70 1,0 veel

F 6,3 50 0,5 veel

G 3,9 50 0,75 veel

Opmerkelijk is dat de werkstukken A, B, C en D nagenoeg geen spatters ver

toonden, terwijl er bij de andere drie veel voorkwamen.

Behalve G vertoonde geen van de lassen duidelijke bindingsfouten.

Het uiterlijk van de intermitterend gelegde las is wat rupsachtig (geseg

menteerd) en dit is misschien een van de belangrijkste nadelen, want het

laat zich aanzien dat na een verantwoorde aanpassing van de lasparameters

en het maximaliseren van de duty-cycle dit soort lassen niet onder hoeft te

doen voor normale lassen. Aanpassing van de lasparameters kan bijvoorbeeld

inhouden dat de hoeveelheid gedeponeerd lasmateriaal per lengte-eenheid van

de las gelijk gehouden wordt aan die hoeveelheid bij een normale las.

.~
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6. antwerp en realisatie van een stralingsverschildetektor

am de resultaten van het berekeningsmodel van het twee-pyrometersysteem te

(par. 4.5) te kunnen verifieren werd besloten tot het bouwen van een meet

instrument, waarmee de van het werkstuk afkomstige stralingen van weerskan

ten van de lasnaad met'elkaar vergeleken konden worden. De benodigde elek

tronika hiervoor werd ontworpen en gerealiseerd door E. Dudo~ in een stage

opdracht (lit. 13).

Voor de meetmethode werd het intermitterend lassen gekozen, dat geintrodu

ceerd is in sektie 5.4.
Na het testen van het instrument in de meetopstelling kwamen enkele verschijn

selen aan het licht, die betrouwbare metingen onmogelijk maakten. Op grond

hiervan worden enkele verbeteringen voorgesteld.

6.1 Eisen en ontwerpaspekten

Voordat begonnen werd met het ontwerp werden een aantal eisen geformuleerd,

waaraan de stralingsverschildetektor moet voldoen.

Ret apparaat zal klein moeten zijn en licht van gewicht, zodat het aan de

lastoorts gemonteerd kan worden.

am het gebruik van objektieven te vermijden werd gekozen voor een optische

pijp. Dit houdt in dat de detektor straling van het werkstuk ontvangt door

een metalen pijpje. De afmetingen en positionering van deze pijp bepalen de

grootte van de meetvlek (kijkvlek), dit is het gebiedje op het werkstuk waar

van de detektor straling ontvangt. De meetvlek mag niet te groot zijn, dus

de optische pijp moet dicht bij het werkstuk beginnen. Omdat in de omgeving

van het lasproces zeer veel warmte vrijkomt, dient het materiaal waarvan de

pijpjes gemaakt zijn goed warmte te geleiden. Eventuele spatters op de pijp

jes moeten gemakkelijk te verwijderen zijn. Ret beste materiaal is in dit ge

val koper.

Er wordt bij dit apparaat gebruik gemaakt van twee optische pijpen. am de po

sitie van de meetvlekken te kunnen instellen en de afstand ertussen te kunnen

varieren, dienen de kijkrichtingen van beide pijpen afzonderlijk instelbaar

te zijn.

Uit de resultaten van het model voor de temperatuurverschilberekening blijkt

-
!
;

-
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dat de temperatuurverschillen tussen twee meetpunten van het twee-pyrometer

systeem bij kleine boogafwijkingen in de ordegrootte van enkele tientallen

graden celsius liggen. Om betrouwbaar te werken zal het apparaat in staat

moeten zijn een groter temperatuurverschil te meten, bv. enkele honderden

graden celsius.

Er wordt gebruik gemaakt van intermitterend lassen. Behalve het tegenhouden

van boogstraling op de detektors in de tijd dat er gelast wordt, zal het ap

paraat aan de lasmachine signalen moeten geven voor het in- en uitschakelen

van de lasstroom.

Er werd gekozen voor een periodetijd van 1,5 s, d.w.z. een meting per 1,5 s.

De meettijd bedraagt l~/o van de periodetijd.

Kort geformuleerd zijn de eisen dus:

1. Ret apparaat is klein en licht van gewicht.

2. Geen objektieven, maar optische pijpen van koper.

3. Verschiltemperatuurbereik van enkele honderden graden celsius.

4. Ret apparaat levert signaal boog aan/uit.

5. Een meting van 150 ms per 1,5 s.

6. De detektor moet afgeschermd zijn tijdens het lassen.

7. De kijkrichtingen van de optische pijpen zijn instelbaar.

Bij het ontwerp van dit apparaat is de keuze van de stralingsdetektoren het

belangrijkst. Deze zullen een bruikbaar uitgangssignaal moeten geven bij

meting van de van het werkstuk afkomstige straling.

De temperatuur van het werkstuk bepaalt bij welke golflengte A de uitge-max
zonden straling van maximale sterkte is (zie bijlage 4, fig. 2). Ret verband

tussen de absolute temperatuur en A wordt gegeven door de verschuivings-
max

wet van Wien:

-
•

A =max

2900

T
( pm) • (6.1)

Voor werkstuktemperaturen tussen 100 en 1000 °c zal It liggen tussen 7,8max
en 2,3 pm. Omdat de genoemde temperaturen in de praktijk voorkomen in de

buurt van het smeltbad (zie fig. 4.1-2), is het gunstig als het spektrale

bereik van de detektor de genoemde waarden van A omvat.max
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Het zoeken naar een aantal mogelijke detektoren leidde tot de keuze van het

type RPY89 van Philips.(lit. 14). Deze detektor heeft een spektraal bereik

van 1 tot 15 pm. Ret gevoelige element is een pyro-elektrisch kristal (zie

bijlage 4, stralingsdetektoren). Ret gedrag van zoln detektor komt overeen

met dat van een laagdoorlaatfilter ("lekkende integrator"). Dit houdt in dat

het uitgangssignaal ervan het ingangssignaal (de straling) volgt met een be

paalde tijdkonstante. Bij een dergelijke detektor wordt de te meten straling

gemoduleerd door een chopper in de stralengang op te nemen.

In de stralingsverschildetektor wordt de binnenkomende werkstukstraling ge

durende 150 ms per periode van 1,5 s toegelaten tot de detektors. Aan het

einde van de 150 ms wordt het verschil van de uitgangssignalen van de detek

toren bemonsterd. Ret onderbreken van de stralengang gebeurt met een roteren

de chopperschijf. De halve omwentelingstijd van de schijf bedraagt 1,5 s

en de gaten zijn van zodanige afmeting dat de straling slechts gedurende

150 ms doorgelaten wordt. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de eisen 6 en 7.

Als de birmenkant van de optische P1JP alle straling absorbeert kan deze--be

schouwd worden als een diafragma, zie fig. 6.1-1.

fig. 6.1-1 De optische pijp.

optische
pijp

werkstuk

a = diameter detektoroppervlak

h = pijpbinnendiameter

1 = afstand tussen onderkant van

de pijp en detektoroppervlak

w = afstand van pijponderkant

tot werkstuk

v = diameter van de zane van

totale stralingsinval

v'= diameter van de zane van

totale plus gedeeltelijke

stralingsinval (de kijkvlek)

v = h + I (h ",,:,_ a)

v'=h+I(h+a)
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Bij de in het ontwerp gekozen afmetingen en afstanden is de doorsnede van

de kijkvlek ca. 11 mm. Omdat beide detektoren van elkaar onafhankelijke me

tingen moe ten doen, is het een vereiste dat de kijkvlekken elkaar niet over

lappen. De minimale afstand tussen de middelpuhten vande kijkvlekken zal dus

11 mm zijn. am te vermijden dat een kijkvlek gedeeltelijk op het smeltbad

ligt dient de afstand van 11 mm verhoogd te worden met de breedte van het

smeltbad. Deze is afhankelijk van de voortloopsnelheid (zie fig. 4.5-1).

Net behulp van de stralingswet van Planck (bijlage 4, vgL 2) en uitgaande

van een kijkvlekdoorsnede van 11 mm, werd voor de gegeven afstand tussen de

tektor en werkstuk w+l = 70 mm, het op de detektor vallende stralingsvermogen
oberekend voor werkstuktemperaturen tussen 100 en 1000 c.

Dit om te kontroleren of de infraroodstraling bij die temperaturen en in de

gegeven situatie in staat is voldoende detektorsignaal te produceren t.o.v.

de eigen ruis van de detektor.

Uit de berekeningsresultaten en de gegevens van de detektor RFY 89 werd ge

konkludeerd dat deze detektor geschikt is voor toepassing in een stralings

verschildetektor die aan de eerder geformuleerde eisen moet voldoen.

6.2 antwerp en realisatie

Fig. 6.2-1 geeft schematisch de opbouw weer van de stralingsverschildetektor.

verschilversterker

sample/hold
versterker

fig. 6.2-1

schematische op-

bouw van de stra

lingsverschildetektor

behuizing

pyro-elektrische
detektor

chopperschijf

optische pijp

kijkvlek

'o'erkstuk

.-
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In exploded view ziet de uiteindelijke konstruktie eruit als weergegeven in

fig. 6.2-2.

d.etektorJlrint

moter en redukthk"ast choppersch1jt

d @-q~- - u ~:t-8-- __<===Ch=OP=pe=r&=.=='''- - - .. I

t:

bovenplaat

N.B. as 1 en as 2 vallen S&Dlen

chterp~aat

rechterbeuge 1

linkerbeugel

Ifoorplaat

rechterpij'P

Un••rpijp

ondarplaat

fig. 6.2-2 Konstruktie van de stralingsverschildetektor, exploded

view.

Fig. 6.2-3 toont de plaatsing van de detektoren t.o.v. de (roterende) chop

perschijf. De detektors liggen in het verlengde van de optische pijpen.

A

chopperschijf

detektor 1

venster

- B

I A

B --

detektor 2

fototran-
sistor (opto

coupler)

fig. 6.2-3

Plaatsing van de

detektoren t.o.v.

de chopperschijf.
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De werking van het apparaat is als volgt. Met behulp van de fototransistor

wordt het moment gedetekteerd waarop de vensters in de chopperschijf op een

vertikale ~n (A-A) liggen. Op dit moment wordt een puls gegenereerd, de re

ferentiepuls.

Een zekere tijd later bevinden de vensters zich voor de detektoren (lijn

B-B) •

Voor het moment dat de vensters voor de detektoren komen wordt het verschil

signaal van de twee detektoren bemonsterd en opgeslagen in een sample/hold

schakeling. Dit is de offset sample.

Vlak voordat de vensters voor de detektoren verdwijnen wordt het verschil

signaal nogmaals bemonsterd en opgeslagen in een andere sample/hold schake

ling. Dit is de meet sample.

Ret uitgangssignaal van de schakeling bestaat uit het verschil van de waar

den van de twee monsters (meetsignaal min offsetsignaal).

Deze procedure zorgt voor de kompensatie van een mogelijk offsetsignaal

t.g.v. verschillen tussen de detektoren.

Een bepaalde tijd na het optreden van de referentiepuls wordt een signaal

gegeneree~d om de lasboog uit te schakelen. Na het optreden van de meetsample

wordt de lasstroom weer ingeschakeld. Ret bovenstaande is samengevat in het

timingdiagram in fig 6.2-4.

referentie
puIs

detektors
open

offset sample

PI

meet sample

P2

1-------- 1,5 s -------;1--""1·I
150ms

I

_I---n,-------
I I
I-T, -J I

1 I I I--:--......,..----------
~t,----t I

I

-1-t:;~;::::Tt2~====:;:lJ--------
I I

lasboog

fig. 6.2-4

aan I
uit - -: - - - ~ - -'------L t;, _.

r r -'1' t4 -----.,

Timingdiagram van de stralingsverschildetektor.

"-
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De timingsignalen worden opgewekt met monostabiele multivibratoren (one

shots).

Het blokschema van de ele ktronika staat in fig. 6.2-5.

OPNEMERS SIGNAALVERWERKING

detektor

I

sample/hold

detektor
offset

aar las
machL"le

uitgangs
gnaal

verschil

versterker
elektronischverschil-

+- versterker offsetkompens
sample/hold ~ si

etektor L-.,
meetwaarde

2

opto-
BESTURINGc?upler

one shot
r-" offsetpuls f--- PI

t l

schmitt one shot- I-- one shot
trigger TI - meetpuls I-- P2

t 2

one shots relais
~ - boog aan/uitt

3
en t

4
n

d

fig. 6.2-5 Blokschema van de schakeling van de stralingsverschil

detektor.

De schake ling werd ontworpen en gebouwd door E. Dudok. Het schakelschema

staat in bijlage 6, nadere bijzonderheden in lit. 13.

In een geimproviseerde meetopstelling werd een ijkkurve van het instrument

gemaakt, die het verband tussen temperatuurverschil (stralingsverschil) en

uitgangssignaal weergeeft.

In deze meetopstelling werd voor een van de pijpen een straler geplaatst,
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terwijl het andere gat omgevingsstraling ontving. De straler bestond uit een

matzwart geverfd blok aluminium, dat verwarmd werd door een soldeerbout.

De temperatuur van dit blok werd gemeten met een thermokoppel.

De temperatuur van de straler en het uitgangssignaal van de stralingsverschil

detektor werden gelijktijdig geregistreerd met een x-y rekorder.

Fig. 6.2-6 toont de gevonden kurven voor beide detektoren •
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fig. 6.2-6 Ijkkurven voor de stralingsverschildetektor.
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6.3 Gekonstateerde ontwerpfouten

Na het in werking stellen van het apparaat werden een aantal zwakke punten

in het ontwerp en de realisatie gekonstateerd. De volgende problemen spelen

een rol

Gevoeligheid voor symmetrie-afwijkingen in de chopperschijf en in de

plaatsing van de detektoren. Riermee wordt bedceld dat de gaten in de chop

perschijf op een rechte lijn door het middelpunt (de as) moeten liggen.

Voor de detektoren geldt hetzelfde. Als dit niet het geval is zullen de ~ijd

stippen waarop de gaten voor de detektoren komen niet samenvallen voor beide

detektoren. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat een gat eerder voor detektor 1

komt dan het andere gat voor detektor 2 en omgekeerd.

Ook een afwijking in de vertikale plaatsing van de chopperschijf (verschui

ving dwars op de lijn B-B, fig. 6.2-3), kan zulke effekten teweeg bren

gen. Ret gevolg van dergelijke afwijkingen is dat het uitgangssignaal een

systematische fout heeft of dat het na elke halve chopperomwenteling eerr

andere waarde heeft, terwijl het ingangssignaal konstant is.

Ret probleem werd gedeeltelijk opgelost door de positie van de chopperschijf

verstelbaar te maken.

Gevoeligheid voor toerentalvariaties van de choppermotor. Bij het ontwerp

is er van uit gegaan dat de chopperschijf met konstante snelheid roteert,

zodat de tij~ tussen de referentiepuls en het vrijkomen van de detektors kon

stant is. Variaties van het motortoerental tijdens een omwenteling hebben tot

gevolg dat het te bemonsteren signaal in tijd verschuift t.o.v. het bemonste

ringstijdstip.

De fototransistor die hetreferentiesignaalvoor de timing levert wordt

gestoord door licht dat van de lasboog afkomstig is en binnendringt via de

optische pijpen. Dit verschijnsel maakte het gebruik van het apparaat tij

dens het lassen onmogelijk.

De optische pijpen worden warm tijdens het lassen. Ze zullen dus gekoeld

moeten worden om de meting niet te beinvloeden.
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Er werd ook gekonstateerd dat spatters heet materiaal door de optische pij

pen tot de chopperschijf doordrongen.

6.4 Voorstellen tot verbetering

Behalve de in de vorige paragraaf genoemde zwakke punten in het ontwerp en

de realisatie van de stralingsverschildetektor, wordt er in dit apparaat ook

op een fundamenteel verkeerde manier gemeten, zoals later ontdekt werd. In

het laatste gedeelte van sektie 5.4-1 werd de aandacht gevestigd op een gro

te variatie in de tijd (43%) tussen het signaal'lasboog uit" en het moment

waarop de lasstroom nul wordt.

Op het moment dat de lasstroom nul wordt zal de werkstuk temperatuur gaan

afnemen. Een betrouwbare meting zal steeds op dit moment moeten beginnen.

Bij het in sektie 6.2 geintroduceerde ontwerp met een draaiende chopperschijf

is dit niet mogelijk.

Op grond van het bovenstaande worden nu enkele ideeen voor een verbeterd

ontwerp geintroduceerd waarbij de in de vorige sektie genoemde problemen

geen rol meer zullen spelen.

Om geen last te hebben van spatters en van verwarming van het apparaat

tijdens het lassen, is het gunstig een objektief te gebruiken, zodat op eni

ge afstand van het werkstuk (bv. enkele tientallen centimeters) gemeten kan

worden. Fig. 6.4-1 schetst het principe waarmee met een objektief twee meet

punten gerealiseerd kunnen worden.

fig. 6.4-1

Gebruik van een objektief

voor meting op afstand.

--
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Uiteraard dient het materiaal waaruit het objektief bestaat infrarood stra

ling door te laten (zie bijlage 4, optische materialen).

Het moment waarop de temperatuurmeting moet beginnen moet van buitenaf

aan het apparaat opgelegd kunnen worden.

Geschikt zou zijn een elektrisch bestuurbare mechanische sluiter. Deze kan

vlak voor of na het diafragma geplaatst worden.

Een andere mogelijkheid is een elektrisch bestuurbare chopper, die gebruik

maakt van de eigenschappen van vloeibare kristallen. Nader onderzoek leerde

dat deze niet op de markt waren. (Bij het Philips Natuurkundig Laboratorium

wordt weI onderzoek gedaan naar deze toepassing, zij het voor straling in het

zichtbare gebied).

Bij gebruik van een elektrisch bestuurbare sluiter zou de timing als voIgt

kunnen zijn.

referentiepuls ~~ __

I

I

aan I :Iuit --:..J

I

-
•;

offset sample

detektie
lasstraam " 0

sluiter

___I
J

1
open n
___--;-'1 _-------

dicht I I

I I

I I

meet sample

fig. 6.4-2 Timing bij gebruik van een elektrisch bestuurbare

sluiter

De referentiepuls wordt extern opgewekt en schakelt de lasboog uit. Als de

lasstroom nul wordt (dit wordt gemeten) vindt de bemonstering voor de detek

toroffset plaats (zie par. 6.2).
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Daarna wordt de sluiter voor een bepaalde tijd geopend. Voordat de sluiter

weer dicht gaat kan het meetsignaal bemonsterd worden (meetsample). Hierna

mag de lasboog weer ingeschakeld worden.

Bij gebruik van twee detektoren heeft onbalans tussen de detektoren een

storende invloed op de temperatuurverschilmeting. (Verschillen in gedrag

en temperatuurverschillen). Ret is daarom misschien gunstiger om een detek

tor te gebruiken f die na elkaar beide meetplaatsen aftast.

Deze mogelijkheid is niet verder onderzocht.

-.,

-
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1. Konklusies en opmerkingen

1.1 Konklusies

Hier zullen de konklusies gepresenteerd worden als een samenvatting van de

resultaten van de voorgaande hoofdstukken.

H.2 (Lasprocessen)

Van de elektrische lasprocessen is MIG/MAG lassen bij uitstek geschikt voor

automatisering.

Kleine variaties in afstand tussen werkstuk en toortsmond worden door het

proces zelf gekorrigeerd. De materiaaltoevoer geschiedt a~tomatisch. De las

parameters kunnen van tevoren gekozen worden en programmabesturing kan be

werkstelligen dat ze elk moment de juiste waarde hebben.

H.3 (Sensoren)

Taken die sensoren bij automatisch lassen kunnen vervullen zijn:

Detektie van begin en einde van de lasnaad.

- Bepaling van de stand van de lastoorts t.o.v. de lasnaad.

Detektie van transversale afwijkingen van de toorts t.o.v. de naad

(boogafwijkingen) tijdens het lassen.

H.4 (Het twee-pyrometersysteem)

Uit theoretische beschouwingen kan worden afgeleid dat het temperatuurver

schil tussen twee punten op het werkstukoppervlak, symmetrisch gelegen t.o.v.

de lasboog, behalve van boogafwijking, ook afhangt van

de lasparameters (lasspanning en -stroom, voortloopsnelheid)

de werkstukparameters (materiaaleigenschappen en werkstukafmetingen)

de plaatsing van de meetpunten.

H.5 (Experimenten)

Kontaktloze temperatuurmeting (met een stralingsthermometer) van het werk

stukoppervlak tijdens het lassen wordt onmogelijk gemaakt door de van de

lasboog afkomstige straling.

-
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Een ander probleem is de vijandige omgeving voor sensoren in de buurt van

het lasproces. Metingen.kunnen gestoord worden door vrijkomende lasrook,

wegvliegende spatters gloeiend materiaal en hoge omgevingstemperaturen.

Intermitterend lassen schept de mogelijkheid temperatuurmetingen te doen

met een stralingsthermometer in tijdintervallen waarin de lasboog uitgescha

keld is.

Ret moment waarop de temperatuurmeting moet beginnen moet bepaald worden

door het moment waarop de lasstroom nul wordt.

H.6 (Stralingsverschildetektor)

Een sensor voor kontaktloze meting van de werkstuktemperatuur kan worden

uitgerust met een pyro-elektrische detektor als gevoelig element.

Ret toelaten van straling tot de detektor dient elektrisch bestuurbaar te

zijn. (Bijvoorbeeld met een elektromechanische sluiter).

Met het oog op de vijandige omgeving bij het lasproces is het wenselijk

de sensor op enige afstand van het werkstuk op te stellen. Dit kan gereali

seerd worden door gebruik te maken van een objektief.

7.2 Opmerkingen

Bij het lassen is de temperatuur die het werkstuk in de onmiddelijke omge

ving van het smeltbad bereikt een van de belangrijkste procesgrootheden.

Deze temperatuur is van direkte invloed op de kwaliteit van het eindresultaat.

Ret ligt daarom voor de hand om bij automatisering van het lasproces de werk

stuktemperatuur als de te regelen grootheid te kiezen.

Uit experimenten is gebleken dat het niet lukt de werkstuktemperatuur tij

dens het lassen te meten met een pyrometer. Temperatuurmeting wordt wel mo

gelijk door een ingreep in het lasproces: intermitterend lassen.

Rierdoor is er echter sprake van een ander proces.

De manier waarop intermitterend lassen van invloed is op de kwaliteit van

de verbinding werd niet onderzocht, maar onderzoek hiernaar is m.i. belang-
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rijk met het oog op de praktische waarde van dit proces.

Bij theoretisch onderzoek naar het twee-pyrometersysteem bleek dat, afgezien

van de plaatsing van de meetpunten, de las- en werkstukparameters van in

vloed zijn op het meetresultaat.

Hierbij is er steeds stilzwijgend vanuit gegaan dat de gesteldheid van het

werkstuk aan beide kanten van de naad hetzelfde is. Praktische situaties

zullen echter veelal anders zijn. Er kan bv. sprake zijn van verschillende

plaatdikten of verschillende vorm van de werkstukdelen.

Wanneer de platen niet even dik zijn, zal de dunste plaat het warmste wor

den (meetpunten op gelijke afstand van de naad).

Uit de resultaten met het model (par. 4.5) bleek dat het smeltbad in de rich

ting van de hoogste gemeten temperatuur gestuurd moet worden, om de regeling

in evenwicht te brengen. Bij platen van ongelijke dikte zal het smeltbad dus

voor een groter deel op de dunne dan op de dikke plaat liggen, als de rege

ling in evenwicht is.

Om in een dergelijke situatie korrekt te lassen zou het smeltbad echter

overwegend op de dikke plaat moeten liggen.

Hetzelfde verschijnsel treedt op bij werkstukdelen die ongelijk van vorm zljn.

(zie fig. 7.2-1)

fig. 7.2-1 Verwachte baan van

het smeltbad bij asym

metrie t.o.v. de naad.

\
\
I

werkstukde len P

baan van
smeltbad
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Een meer fundamenteel aspekt van een naadvolgsysteem dat gebruik maakt van

de twee-pyrometermethode is het volgende.

We beschouwen een situatie waarin het werkstukmateriaal homogeen is en

waarin de werkstukdelen in aIle opzichten elkaars spiegelbeeld zijn t.o.v.

de lasnaad. In zoln situatie is het twee-pyrometersysteem niet in staat

verschil waar te nemen tussen

goede orientatie van de lastoorts en niet midden op de naad lassen

verkeerde orientatie van de lastoorts en weI midden op de naad lassen.

Met een goede orientatie van de lastoorts wordt bedoeld dat de denkbeeldige

lijn die de twee meetpunten van het twee-pyrometersysteem verbindt loodrecht

op de lasnaad ligt (zie fig. 7.2-2).

-..

meetpunt ___
~

boog II

'--........ / I

• ?,
, I

\ I
b

goede orientatie

naad

~\
I
I \

--------e. \'-.. \
..... "'C

verkeerde orientatie

fig. 7.2-2 Orientatie van de meetpunten en de lastoorts.

Een volledig automatisch naadvolgsysteem zal dus behalve een sensor voor de

tektie van boogafwijking (niet midden op de naad lassen), ook een inrichting

moeten bezitten om de naadrichting te meten.

De temperatuurverschilmeting is in theorie, afgezien van de eerder genoemde

beperkingen, aIleen geschikt voor het meten van boogafwijking.

Uitgaande van de resultaten van het onderhavige onderzoek is de eerste stap

voor een vervolg de realisatie van een meetopstelling voor empirisch onder

zoek naar de waarde van een twee-pyrometersysteem als boogafwijkingssensor.

De resultaten hiervan zullen dan vergeleken kunnen worden met de berekenings

resultaten (par. 4.5).

Indien hieruit blijkt dat het smeltbad inderdaad in de richting van de hoog

ste gemeten temperatuur gestuurd moet worden, dan is het twee-pyrometersys

teem onbruikbaar bij asymmetrie t. o.v. de lasnaad.
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Bijlage 2

Programma ISOTHERM

Dit programma werd ontworpen om plots te maken van het isothermenpatroon

van een bewegende lijnvormige warmtebron in een oneindig grote vlakke plaat

met eindige dikte d.

Er werd gebruik gemaakt van de uitdrukking voor de temperatuurverdeling vol

gens Rykalin (lit. 8, zie sektie 4.1).
Deze uitdrukking geeft de temperatuur T als funktie van de plaats in het

x-y vlak, waarvan de oorsprong de plaats is waar de warmtebron zich bevindt

en de x-as de bewegingsrichting is.

De werkwijze is als volgt. Uitgaande van een positieve x-startwaarde worden

een aantal x-waarden kleiner dan deze waarde bepaald. Voor elk van deze

waarden wordt de vergelijking T(x,y) = T opgelost voor gegeven x en T (~-=

isothermtemperatuur). Dit gebeurt m.b.v. een zoekprocedure (intervalhalve~

ring). Het resultaat is een bij de x-waarde behorende y-waarde voor die iso

therm.

de plaatdikte in m

de voortbewegingssnelheid van de warmtebron in m/s
de x-starwaarde in m

DX

DE

V

XSTART

Na het starten van het programma worden aan de gebruiker achtereenvolgens

de volgende parameters gevraagd:

AANTAL het aantal gewenste isothermen

NMA.X het aantal gewenste x-waarden (punten)

GEEF TEMPERATUREN geef de isothermtemperaturen (na elke waarde return

geven; temperaturen in °C)
de grootte van het interval tussen twee x-waarden

De ligging van de isothermen in het x-y vlak wordt nu berekend. Hierna geeft

het programma YM (dit is de hoogste gevonden y-waarde) en vraagt de gewenste

waarde van YM. Indien men de vertikale schaal t.o.v. de horizontale wil ver-
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anderen kan nu een nieuwe waarde van YM ingetoetst worden. Indien de verti

kale schaal gelijk aan de horizontale dient te zijn kan de gegeven waarde

van YM ingetoetst worden.

Hierna worden de gevonden punten m.b.v. een plotprocedure (MULTIPOLYDRAW)

opgeslagen in een previewfile.

Door op een grafische terminal het previewprogramma aan te roepen kan het

resultaat op beeldscherm bekeken worden, waarna men kan besluiten de preview

file te plotten.

De formule van Rykalin bevat een aantal materiaalkonstanten. Bij de toepas

sing van deze formule (4.3) werd van de volgende waarden voor de konstanten

uitgegaan (materiaal: staal, 0,1% C).
,1 = 45 J/msK

a = 1,2 10-5 m2/s

b = 2 /c d = 9,15 10-3 s-l

~ = 1,76 102 J/m2sK

c = 490 J/kg K

r = 7,85 103 kg/m3

De hierna volgende figuren geven enkele berekende isothermenpatronen.

-. L 9 - . ,7 -. ,5 -.13 -. L 1 - 09 -.07 -05 -.03 - .0\ .Ot
.028 .OZ8

t .024 200 ,., .OZ·v

.oz .oz

Y .0\6 Oi6

(m) .01Z .0 -.z

.008 .008

.00- I 00-
i

0 a
-.19 L 7 - . is l3 - l " -.09 - .07 -. os - .03 - . 0 i oi

X (m) -, -.09 -.08 -.07 -.06 -.05 -.04 -03 -02 - .0\ 0 .01
.02 .02

Y °c
(m) .01 .01

700 a0
-.09 -.08 -.07 -.06 -.OS .01

X (m) -
fig. b.2-1 Isothermenpatronen. (d = 10mm; v ::;: 5mm/s.; Q = 4800W).
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fig. b.2-2 Berekende isothermenpatronen (d = 5mm; v = 5mm/s; Q =4800W).
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Prograrnmali sting ISOTHERM

(ELERRB2~C~~NDE/TEXT245~~ Q~~ i~S~R6

DATE & TIME PRINTED: FRIDAY, FEBRUARY 11, 1983 ~ 13,44~51.

100
200
300
'100
500
600
700
BOO
900

:LOOO
liOO
:l200
1300
1400
1500
1600
1700
:L!300
i900
2000
2100
:::200
2300
2 1,00
:~500

2f,OO
2"700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
31100
3500
3600
3700
3800
3900
'1000
-1l00
,,200
'\300
<',400
'1500
<',600
'llOO
Ij{JOO
'1900
:SOOO
5100
5200
~5300

5,,00
::;500
5600
!j700
5800

5900
6000
610i)
6200
6300
6"00

$ SET INSTALLATION
S INCLUDE 'PLOTLIBRARY ON APPL'

BEGIN
FILE INPUTIKIND=REMOTE, MVUSE=IO)l
FILE IPA (KIND=PREVrEW~R);

REAL X,Y.Q,V,LA,LE.B.A,TA,KA.KB,KC,DX,XSTART,YMAX,EPS,PI,TE,DE,
YL,YM;

INTEGER N.M.AANTAL,NMAX,TELL,Ll
Z~lZZlZZ1Zl.Z~Z12lZ7.Zl.7.Z~lJ.l2lZZZ~ZZll.lZll.ll.7.lZll.%ZtZZZLZZZAAZlZ~l.

REAL PROCEDURE TEMPIU.W);
VALUE U,W;
REAL U.W;
BEGIN REI~L Z,P;

Z~=ISQRTIU**2 + W**2)l * KC;
P~= KA * EXPIKB*U) * KOIZ) + 20,
TEMP: =F';

END;

WRIT",(INPUT,<"i'tfiNTAL= ,i'lM(~X'= '"i);
READ (INPUT,I,AANTAL,NMAX);
BEGIN

REAL ARRAY XARCO:NMAXJ, YAR[l~AANTAL.O;NMAXJ. TC1,AANTALJ.
WRITE IINPUT,<'GEEF TEMPERATUREN'»;
FOR TELL:=l STEP 1 UNTIL AANTAL DO READ(INPUT.I.TCTELLJ);
Cl ~,~ <WOO; L.r~: ~ 'J5;
A:=1.2e-3; YMAX,=.035. EPS,=.01;
WRITE(INPUT,<"DX = DE = ',I»;READ(INPUT,I,DX,DE)t
WRITEIINPUT.<'V - XSTART = ",I»;
READIINPUT,I,V,XSTART);
PI:=4*ARCTAN(1). X:= XSTART~ Bo- 9.150-5 I DEt YM:=O;
FOR N:=O STEP 1 UNTIL NMAX DO

BEGIN X,= XSTART - N*DX;IF X<-2 THEN DX;=4*DX;
XAR[NJ~= X

E:ND ;.
KA ~= Q/I2*PI*LA*DEl;
KB,=-V/(2*Al l KC:= SQRT (IV*.2)/(4*(A**2» + B/Al;
WRITE(INPUT.</,·~A ~, KB =, KC =',I,~10.2,X4,El0.2,X4,

EiO.2>.KA,KB.KC);
WRITEIINPUT,<'GEEF GETAL OM VERDiR TE GAAN'»;
READ(INPUT.I,M); .
FOR M:=l STEP l UNTIL AANTAL DO
BEGIN

FOR N.=O STEP 1 UNTIL NMAX DO
BEGIN X:= XARCN); Y:= YM~X/2; TELL:= 0;

L:=4; TE,- TEMPIX,Y);
WHILE TELL <= 10 DO
3EGIN YL:=YMAX/L.

IF TE > TCMJ THEN Y:= Y + YL
:::U,E Y~=Y - YL;

L;=2 lf L;
TE:= TEMP(X,Yl; TELL:= TELL+i;
IF Y>YM THEN YM,=Y;

END;
YAR[~j,NJ:.= Y

EN!);
END;
YM:=(YM/INMAX*DX)*lSl+5;
WRITEIINPUT,<"YM= ",E10.2>,YM);

WRITE(INPUT,<'GEEF GEWENSTE WAAR!)E VAN YM'»;
READ(INPUT.I.YM);
MULTIPOLYDRAW(IPA,0,O,20,YM,O.NMAX,i,AANTAL,XAR,YAR,

FAU3E.Fr'lLSU;
i:.ND;

END.

.-
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bijlage 3

Programma DELTATE1"1P

(Zie par. 4.4 en 4.5). Dit programma berekent het temperatuurverschil tussen

twee punten op het werkstukoppervlak aan weerszijden van de lastoorts, tij

dens het lassen. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat bij afwijkend van de

naad lassen de warmtetoevoer voor beide werkstukdelen verschillend is en

dat de warmtebron gevormd wordt door het smeltbad. Eveneens wordt ervan uit

gegaan dat de hoeveelheid warmte die in een werkstukdeel terecht komt even

redig is met het smeltbadoppervlak in dit deel.

Ret programma vraagt een aantal parameters aan de gebruiker:

DK de afstand tussen de meetpunten in m

ST de stapgrootte tussen de verschillende waarden van de boogafwij-

king BA in m

DS de doorsnede van het smeltbad in m

Q het effektieve toegevoerde warmtevermogen in W

X de x-coordinaat van de meetpunten in m

Daarna geeft het programma de waarden van de parameters KA, KB en KC.

Deze zijn gedefinieerd als

KB = -v/2a

KC = ((v/2a)2 + b/a)~

Rierin is A = de warmtegeleidingscoefficient (J/msK)

d = de plaatdikte (m)

v = de voortloopsnelheid (m/s)
2

a = de temperatuurvereffeningscoefficient (m Is)

b = de temperatuurovergangsfaktor (s-l)

De door het programma gegeven waarden voor KA, KB en KC zijn die voor staal
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(0,1% C), met Q = 4800W, d = 10mm en v = 5mm/s.

Veranderen van deze waarden is moge1ijk.

Hierna worden voor waarden van BA = 0 op1opend met ST tot BA = DS/2 de p1aat

sen van de meetpunten en het temperatuurverschi1 tussen deze punten berekend.

Dit 1aatste wordt gedaan met de formu1e van Ryka1in (zie par. 4.1).

De output bestaat uit waarden van BA, de bijbehorende temperatuurverschi11en

(de1tatemp) en waarden van het aan p1aat 1 toegevoerde vermogen (zie fig.

4.4-1).

Programma1isting DELTATEMP

(ELERRB2>DELTATEMP ON USER6
DATE & TIME PRINTED: FRIDAY, FEBRUARY 11, 1Y83 ~ 13:48:34.

END.
END,

KC: =. 2:l0. ~;
KB = -208.3, KC = 210.2 ',I,

MOET WORDEN GEEF DAN EEN NUL'»);

END;
7.ZZZZ2ZZZ1.Z1.Zl.lZlZllZlJ.ZZ7.ZZ7.l.Z~Z~1.7.1.~IZ%ZZ1.ZlZ%Zl.~ZZlzzzz~

WRITECINPUT,<I,"GEEF AFST. TUSSEN MEETP. = DK',I,
'STAPGROOTTE = ST',I,'DOORSNEDE SMELTBAD = DS',I,
"EFF. VERMOGEN = O',I,'XCOORD. = X',/»;

READCINPUT,I,DK,ST,DS,Q,X);
KA:= .3537; KB:= -208~3~

WRITECINPUT,<I,'KA = .3537,
'INDIEN DIT VERANDERD

REf-IDC INPUT ,I ,N);
IF N=O THEN BEGIN WRITECINPUT,<'KA= KB=

READCINPUT,I,KA,KB,KC);
END;

BA:=O; R:=DS/2; ; PI:=4*ARCTAN(1);
(-l:=PI*CDS**2)/2.
WRITECINPUT,<I,'BA= DELTATEMP= OJ.=',/»;
WHILE BA<CR+ST/~) DO
BEGIN TEY:=CDK/2) + SA; TTY:=CDK/21 - BA;

AE:= PI*R*(R+BA);
FG:=2*AE/A*Q; TME:= TEMPCX,TEY);
FQ;=ABSCC;:*Q)-FO); DELTA:=TME - TEMPCX,TTY);
WRITECINPUT,<E10.2,X4,E10.2,X4,E10.2>,
BA,DELTA,CAE/A*Q);
Br~:=BA + ST;

$ SET INSTALLATION
BEGIN

FILE INPUTCKIND=REMOTE, MYUSE=IO);
REAL DK,ST,DG,a,R,BA,Y,PI,KA,KB,KC,DY,A,AE,TEY,

TTY,FQ,X,TME.DELTA;
INTEGER 1-1;
ZZZZZZZl.Z7.Zl.l.ZZ7.~lZl.Z%ZZ7.ZlZJ.lZZZ2ZlZZZ1Z111ZZ117.Z7.11Z l.%ZZZ

REAL PROCEDURE TEMPCU,W);
VALUE U,W;

1-~E(.lL U, W;
BEGIN RE,~L z;

Z:=CSQRTCCU**2) + CW**2»)WKC;
TEMP:= FG*KA*EXPCKB*U)*KOCZ)+20;

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
:\,,00
15()O
:l600
1700
:d300
1900
;:000
2J.OO
2:200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
:;000
3100
3200
3700
3800
3900
4000
4J.()0
4:200
4300



83

Bijlage 4

Kontaktloze temperatuurmeting

In deze bijlage worden de belangrijkste principes en achtergronden van

kontaktloze temperatuurmeting m.b.v. infraroodstraling kort behandeld.

Naast de theoretische komen ook enkele praktische aspekten aan de orde.

1. De stralingswet van Planck

Materialen met temperaturen groter dan het absolute nulpunt zenden elektro

magnetische straling uit. Een maat voor deze straling is de spektrale ra

diantie ~. Deze is gedefinieerd als

d2p 2
N = d.A dJ\. W/m sr ( 1)

waarin P het stralingsvermogen is in W, d.A is het oppervlakte-element dat

de straling uit zend in een ruimtehoek d.!l., zie fig. 1.

fig. 1 spektrale radiantie

Pranck formuleerde het verband

tussen de radiantie en de golf

lengte van de straling voor

zwarte lichamen als
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Hierin is A de golflengte in m,

T de absolute temperatuur van het materiaaloppervlak in K,

cl en c2 zijn konstanten,
-2cl = 3,741 • 10-16 Wm

c2 = 1,438 • 10-2 mK

De totale radiantie van het oppervlakte-element dA wordt gegeven door

-,.
-,

2W/m sr

Dit is de wet van Stefan-Boltzmann.

Fig. 2 geeft karakteristieken van de radiantie voor enkele zwarte stralers

met verschillende temperaturen.

~ I

~ loO'!t-,----H:''*l---.",,'''''''''-

I
j

'Wavtlrnqth, "(,um I

1000

De golflengte waarvoor de stra

ling maximaal is wordt gegeven

door de verschuivingswet van

Wien;

(pm)

fig. 2 Spektrale radiantie

van een aantal zwar

te stralers.

2. Invloed van het materiaal

In de praktijk gedraagt geen enkel materiaal zich als een zwarte straler.

Dit is een gevolg van de materiaaleigenschappen. Belangrijke eigenschappen

zijn in dit geval de absorptiecoefficient 0(., de emissiecoefficient €. ,
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de reflektiecoeffidSnt (J en de transmissiecoefficiEint "C • Hiervoor gelden

de volgende relaties.

f. = oc.
tI. +f + 't' = 1

( 5)

( 6)

Het door het materiaal uitgezonden stralingsvermogen is evenredig met e .
Voor een zwarte straler geldt dus ~ = 1. In het algemeen is de emissieco

efficient een funktie van de golflengte, de temperatuur, de hoek waaronder

de straling van het materiaal komt en de gesteldheid van het materiaalop

pervlak (fig. 3). Dit maakt het in vele gevallen onmogelijk E te berekenen,

zodat meten noodzakelijk is. Hiervoor zijn de twee belangrijkste methoden:

1. De met de stralingsthermometer gemeten temperatuur wordt vergeleken

met de rechtstreeks gemeten temperatuur. De emissiecoefficient is

de verhouding van deze temperaturen. ~ = T t th IT ht ts r. erm. rec s r.

2. Op het materiaaloppervlak wordt een laagje zwarte verf aangebrac~t,

met een emissiecoefficient die de waarde 1 benadert. Met de stralings

thermometer worden dan achtereenvolgens de van de verf en de van het

materiaal afkomstige straling gemeten. Uit de verhouding van de meet

waarden wordt £ bepaald.

-+----
: i

-----lir1 ---..., :;:: .... --_..- -,- - +==-_. ~ .. -,_.n-r ~-"-

o 8 12 i6
A (j,lm)

Spectral emissivity uf several materials. A, black paint; B, fire-clay; C, wood;
D, white paper; E, while paint; I. ~rcen leaves; G, aluminium bronze; H. iron, tungsten;
r, silver.

fig. 3 De emissiecoefficient ~ als funktie van de golflengte voor

diverse materialen.
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3. Optische materialen

De schematische opbouw van een stralingsthermometer werd al besproken in

par 4.3 .Samen met de spektrale gevoeligheid van de detektor zullen de ei

genschappen van de gebruikte optische materialen bepalend zijn voor de spek

trale responsie van een stralingsthermometer.

De belangrijke grootheid is hier de transmissiecoefficient 't'. Fig. 4 geeft

~ (~) voor verschillende niet-hygroskopische optische materialen.

100 I: :: +--t++--i-.J6;;;:~~,-"","",'\..L,-1--+,----t----ti/" / , 11\ -----T~- - .- --- --- f--
1,/ ~--J. .._.10-.-." I

~60 i/t~--. r:\=t~-~""I'--\~ ":-' , ft·"
~ HI I ,i \

i:/I I: ·i\ i '~,' I,I' \ I 'I ~-v I
20m+-Ht-i--+--I--t-+-1-'r-++-+"~t--t---+---j-ill I \ \ If '\ I, I i

iii :I '" l 1-\ ' --l-- -L-
a 4 8 12 30 34

A (11m)

Optical materials. --, quartz; - - - -, glass; -' - . - . -, LiF; , CaF,;
- '0- 00_ •• _, As,S,;----, Si; - ... - ... - .00 -,Ge; - -" - -" - -, KRS-S.

fig. 4 De transmissiecoefficient als funktie van de golflengte voor

enkele optische materialen.

4. Stralingsdetektoren

Deze zijn in te delen in twee groepen nl.

thermische

foto-elektrische (~uantum detectors)

Thermische detektoren

Deze detektoren hebben over het algemeen een vlakke spektrale gevoelig

heidskarakteristiek. Soorten die in deze groep thuishoren zijn het thermo

koppel, het thermopile element, de bolometer, het pyro-elektrische kristal

en de pneumatische detektor.

'-
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Ret thermopile element bestaat uit een aantal thermokoppels in serie, die

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

de koude en in het centrum de warme kontakten liggen.

Een bolometer bestaat uit een dun stripje metaal in een glazen kapsule.

De metaalweerstand is temperatuurafhankelijk.

De pneumatische detektor maakt gebruik van het uitzetten van een gas bij

temperatuurstijging.

De pyro-elektrische detektor maakt gebruik van het feit dat sommige kris

tallen (bv. triglycinesulfaat, ~2CH2COOH)3H2S04' ook wel TGS), een natuur

lijke elektrische polarisatie bezitten die temperatuurafhankelijk is. Vari

aties in de oppervlaktelading van dergelijke kristallen worden gemeten met

versterkers met hoge ingangsimpedantie.

De.op het gevoelige gedeelte van een thermische detektor vallende straling

veroorzaakt een temperatuurverandering die resulteert in een verandering

_van het uitgangssignaal.

Foto-elektrische detektoren-------------,----
Deze gebruiken het verschijnsel dat stralingskwanta van voldoende energie

elektronen kunnen losmaken uit een metaaloppervlak, uit de valentieband van

een halfgeleider (foto-elektrische eel) of uit de valentieband in de buurt

van een P-N overgang (fotodiode, fototransistor).

De spektrale responsie is hier afhankelijk van de golflengte van de excite

rende straling (zie fig. 5)

responsi
per

watt
thermo

foto-eL

fig. 5 Vergelijking van het spektrale gedrag van thermische en foto

elektrische detektoren.
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Fig. 6 geeft het spektrale bereik van enkele foto-elektrische en pyro

elektrische detektors samen met de stralings energie kurven voor een zwar

te straler op drie verschillende temperaturen.

100

10

RllallVI
Inorgy

300K

0.1 '--L.-L.-.l..-J.L..I..-.l..-.l..-.l..-.L..-.L..-l..-..I

o I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-5i- -ln5b,77K- -Oopod GI-

'-Gc- -lnSb,3OOK-

-Pb5,JOOK-

-MCT,300I<- - MCT,771<-

-----TG5----

fig. 6 Spektraal bereik van enkele detektormaterialen.

Eigenschappen van stralingsdetektoren--- -----------
De belangrijkste eigenschappen zijn de responsiviteit, het ruisequivalente

vermogen en de oppervlaktegenormaliseerde detektiviteit. Deze zijn alle

drie golflengte-afhankelijk.

-Responsiviteit (responsivity, R)

Deze is gedefinieerd als het aantal volts of amperes uitgangssignaal per

watt stralingsvermogen op het detektoroppervlak.

-Ruisequivalent vermogen (noise equivalent power, N.E.P.)

Gedefinieerd als het benodigde stralingsvermogen op het detektoroppervlak

om een uitgangssignaal te produceren dat even sterk is als het uitgangs

signaal t.g.v. de eigen ruis van de detektor bij een bepaalde temperatuur.

-Oppervlakte genormaliseerde detektiviteit (area normalised detectivity, D*)

Ret N.E.P. is meestal evenredig met de wortel uit het gevoelige oppervlak

van de detektor. Daarom werd D* geintroduceerd, gedefinieerd als

D
ili = gevoelige detektoropp. , om verschillende detektoren verge

N.E.P.
lijkbaar te maken.
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5. Stralingsthermometers (pyrometers)

Een stralingsthermometer is een instrument dat de warmtestraling afkomstig

van een meetobjekt meet en waarvan het uitgangssignaal gekalibreerd is in

graden Celsius of Kelvin. (Zie par. 4.3).
In zoln instrument worden de hiervoor genoemde optische materialen en detek

toren gebruikt.

Er bestaan verschillende typen.

Spektraalpyrometers (zijn gevoelig in een zeer smal golflengtegebied)

- Bandstralingspyrometers (zijn gevoelig in een golflengteband)

Totaalstralingspyrometers (hebben een over een groot golflengte

interval vlakke gevoeligheidskarakteristiek)

Bij deze typen dient het uitgangssignaal gekorrigeerd te worden voor ~ •

Dit is niet noodzakelijk bij de tweekleurenpyrometer. Hierbij wordt de tem

peratuur bepaald door meting van het stralingsvermogen bij twee verschillen

de golflengten. Uit de verhouding van de meetwaarden wordt de temperatuur

van het objekt afgeleid, m.b.v. de stralingswet van Planck. Dit principe

leidt uiteraard tot onjuiste resultaten als c golflengte afhankelijk is.

(Een straler waarvan E niet van de golflengte afhangt wordt ook wei een

grijze straler genoemd).

6. Temperatuurmetingen in de praktijk

Een mogelijke praktijksituatie is weergegeven in fig. 7.

·:.
"..

omgeving (Tu )

stralings
thermometer

fig. 7 stralingstemperatuur

meting in de praktijk.
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P is het door de omgeving uitgezonden stralingsvermogen bij een tempera
u

tuur T • T is de temperatuur van het objekt. Het objekt zendt een stra
u 'W

lingsvermogen~P uit.
'W

Het stralingsvermogen P dat in de pyrometer terechtkomt , bestaat uit de
m

som van door het objekt doorgelaten en gereflekteerde omgevingsstraling

en de straling van het objekt zelf.

Met toepassing van (5) kan dit geschreven 'Worden als

P = £ P + (1 - f)P
m 'W u

(8)

Uit (1) volgt dat de radiantie N evenredig is met het stralingsvermogen P.

Ervan uitgaande dat het pyrometer uitgangssignaal S evenredig is met N, geldt
m

S = €oS + (1 -E.)Sm w u

Hierin zijn 8 en 8 de pyrometersignalen bij metingen aan zwarte stralersu w
met resp. temperaturen T en T •

u w
S laat zich eenvoudig oplossen uit (9)w

S = 1 (8 - S ) + Sw E. m u u
(10)

In het hypothetische geval dat ! =1 zal de gemeten temperatuur T gelijk
m

zijn aan die van het meetobjekt (T ). In de praktijk zal T lager zijn danw m
T •

w
Vergelijking (10) is van groot belang bij pyrometrische met.ingen. Met deze

vergelijking en de karakteristiek van de pyrometer kan T bepaald worden,
w

uitgaande van T en T • (Zie fig. 8).m u
Deze manier van bepaling van de werkelijke temperatuur van het objekt is

vooral van belang als de te meten temperaturen in de buurt van de omge

vingstemperatuur liggen.

In het geval dat T >7 T zal volgens (10) gelden S~fS , zodat de gemeten
w u m w

temperatuur dan goed zal overeenstemmen met de werkelijke temperatuur van

het objekt.
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t
5

fig. 8 Bepaling van T uit S en S m.b.v. de schaalkarakteristiek
'II m u

van de pyrometer.

7. Literatuur

Lit. 9, 13 en 14 (zie literatuurlijst).

- Philips Application Book. Applications of Infrared Detectors. Publications

Department Electronic Components and Materials Division, Eindhoven,

sept 1971.
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Bijlage 5

Gegevens van de meetopstelling (zie par. 5.1)

Lasmaehine

(De machine is uit een aantal versehillende komponenten opgebouwd)

generator: merk HOBART

gekozen parameters

lasspanning: 26V

draadtoevoersnelheid: stand 3,4 (lasstroom 240A)

voortloopsnelheid: stand 2,5 (ca. 5mm/s)

uitsteeklengte: ca. 10mm

besehermgas: menggas, Argon (8~/o) en CO 2 (2~~)

gasstroom: 18 lit/min.

Pyrometer

merk en type: IRCON, 300T5 HC

afstand tot werkstuk: ca. 50em

kijkpuntdiameter bij deze afstand: 1,5mm

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

0,1 sec (alle andere bereiken)

nauwkeurigheid: C,Vo van volle sehaaluitslag

instelling emissieeoeffieient: 0,8 voor zwart staal (walshuid)

0,3 voor glanzend staal

spektrale bereik: 2,0 - 2,6pm

Y-t rekorder

merk en type: PHILIPS,

ingestelde gevoeligheden: X (t-as): 2see/em

Y 0,5mV/em

Werkstukken

De proefstukken (werkstukken) waren steeds staalplaten, 25 em lang, 6 em

breed en 1 em dike
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TIe schakeling van de opto-coupler waarmee de lasboog bij het intermitterend

lassen in- en uitgeschakeld werd is afgebeeld in fig. b.5-l.

motor
rege
lin

1
chopper
schijf

opto
coupler

~

2N
5778

22k

+ 15V

____l---o OV

r------
I1--,.........D

-
62

lh
:L61
I
L _ ':a::.m~h~e_

fig. b.5-l Elektronika voor besturing van de lasboog bij inter

mitterend lassen.

TIe gebruikte motorregeling is van het merk MOTOMATIC.



94

Bijlage 6

Konstruktie en elektronika van de stralingsverschildetektor

Op de volgende pagina's zijn tekeningen afgedrukt van

- exploded view van de konstruktie

- de afzonderlijke onderdelen en hun afmetingen

- het schakelschema van de elaktronika

Aanvullende gegevens

Alle afmetingen zijn aangegeven in mm.

Alle onderdelen van de konstuktie zijn gemaakt van messing plaat (1 mm

dik), behalve de optische pijpen, deze zijn van messing pijp.

De chopperschijf is matzwart gemaakt.

- Alle gaten hebben een diameter van drie mm, tenzij anders aangegeven.

- De beugels zijn afzonderlijk draaibaar in het horizontale vlak om de

afstand tussen de kijkpunten in te kunnen stellen. Fig. b~6-1 toont

hoe dit gerealiseerd is.

C;!;J

J I
~ >- o I I
l >

I>
>· '1· 0 I I· .........

/f I I
veer/ I

J draaipuntstl?lbout~

fig. b.6-1 Bovenaanzicht van de ligging van de beugels en de

optische pijpen.
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Exploded view van de konstuktie van de stralingsverschildetektor.
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~. b 6 5 De elektronika van de.L 19. .-

stralingsverschildetektor.

(Naar Dudok, lit. 13).
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