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Wanneer een robot de taak van een menselijke lasser overneemt, dan valt ook 
de menselijke auditieve en visuele terugkoppeling weg. Oit betekent dat er 
speciale hulpmiddelen nodig zijn om het beginpunt van een lasnaad te vinden 
en aen eenmaal gevonden lasnaad te volgen. 
Verder is het noodzakelijk dat het proces beheerst wordt, zodat voor het 
lassen door het instellen van bepaalde lasvariabelen bepaald wordt of een 
las na vervaardiglng de gewenste kwaliteit zal bezitten. 
Hiervoor dlent het lasproces geanalyseerd te worden en moet een model 
worden opgesteld waarbij inputs en outputs gedefinieerd worden en aangegeven 
wordt hoe deze van elkaar afhangen. 

Na een algemene inleiding over verschillende lasprocessen wOldt een algemene 
systeembeschrijving voor het lasproces gegeven. 
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen een gesloten en een open 
lassysteem. 

Voor het ultwerken van dit model wordt eerst de bron van het booglassen 
nader beschouwd: de elektrische boog. 

De output van het systeem is de las met Zl)n geometrische metallurgische en V 
mechanlsche eigenschappen. Bepaald wordt welke eigenschappen van belang zijn 
en hoe een lasgeometrie in algemene vorm beschreven kan worden. 

Het algemene procesmodel is uitgewerkt voor twee geschikte lasprocessen 
m.b.t. robottoepassingen: het GMA-lassen en het TIG--lassen. 

Verder wordt beschreven hoe bij pulserend lassen, een zeer geschikt 
lasproces voor het robotlassen vanwege de goede procesbeheersing, de 
lasvariabelen gekozen dienen te worden. 

Tot slot wordt een experiment beschreven waarin hepaald is wat de invloed 
op het la5~iterlijk is van ean oneenparigheid in de voortloopsnelheid. 
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S'P',y. 

When a robot is used for welding instead of a human being, visua~ feedback 
-and feedback by hearing becomes impossible. 

So special features are necessary to produce sound welds. 
A search system can be used to find the start point of the weld and a seam-. 
tracking system to follow a weld. 
It is also necessary that the process is controlled in such a way that by . 
setting certain welding parameters a good weld is guaranleed before welding. 
This makes it necessary to create a model for the welding process in which 
inputs, outputs and transfer functions can be defined. ~ 

First a general description of some arc welding processes is given .. 
Then a general model is created, which is different for a closed welding 
system and an open welding system. 

Before going on with this mode~ the· fundamental part of a welding system is 
considered: the electric arc. 

The output of the system is the weld with its geometrical, mechanical and 
metallurgical properties. It has to be appointed which properties are 
important and how a weld geometrie can be described in.a general way. 

The general welding model is worked out for two processes which are suitable 
for robotwelding: GMA-weldingand TIG-welding. 

Further a procedure is given to chose pulsparameters with pulsed'GMA 
welding. 

At the end of this report an experiment is described. 
This experiment shows how the outlook of a weld is influenced by a 
disturbance of the welding speed. 



LXJST IU GlBlQlm sDBOLII' 

a teaperatuurvereffeningskoefficient [1I2/s] 
a' . wortel uit de kapillaire konstante [II] 

A aaplitudeverhouding [liS/V] 

ldB aaplitudeverhouding in dB [logms/V] 

AA konstante in Ayrton~vergelijking [V] 

Adr doorsnede van de elektrodedraad [112] 

'r konstante voor thermische ellissie [A/a2,2] 

AG konstante in Goldaan-vergelijking [VIA] 

AL doorsnede van de las (112] 

AO konstante in Osborne-vergelijking [v] 

b lasbreedte [II] 

B aagnetische induktie [Vb/1l2] 

BA konstante in Ayrtonvergelijking [Vim] 

BG konstante in Goldaan-vergelijking [VIA] 

BO konstante in Osborne-vergelijking [Vim] 
c soortelijke warlltevan het plaatJlateriaal [J/kg] 
cb konstante in boogkarakteristiek (V/II] 
c konstante voor SAM-lassen [-] e 
c1 konstantevoor SAM-lassen [-] 

c specifieke warate van het vloeibare metaal [J/kgl] p 
csO konstante i.v.m. spatverlies en overmaat [-] 

c1 konstante [5] 

CA konstante in Ayrtonvergelijking [VA] 

Cd weerstandskoefficient (-] 

Cds weerstandskoefficient voor een zuivere bol [-] 

Ceq koolstofequivalent [-] 

CG konstante in Goldman-vergelijking [VA] 

Co konstante in Osborne-vergelijking [ml 
e lading van een elektron [Cl 
E benodigd veraogen per lengte-eenheid las [Vim) 

f frequentie van een verstoring [Hz] 

f gasUow (l/llin] 
9 

Fd Kracht t.g.v. de stroming van het beschermgas • [N] 

-IV-



elektromechanische kracht 
zwaartekracht 
kracht t.g.v. deoppervlaktespanning van het 

vloeibare aetaal 

F2 naadfaktor 

F3 naadfaktor 
9 gravitatiekonstante 
h lashoogte 

H energie die nodig is om 1 kg materiaal tot het a 
saeltpunt te verhitten en te laten smelten 

Hsae1t energie die nodig is om 1 m3 aateriaal te doen 
saelten en te verhitten tot een bepaalde temperatuur 

I stroomsterkte 
Ib boogstroom 

Iba basisstrooa 
Ibr stiooasterkte geleverd door de stroombron 

It lasstrooasterkte 

10 op de stroombron ingestelde strooasterkte 
Ip piekstroom 

j stroomdichtheid 

l stroomdichtbeid 
k konstante van Boltzmann 

k konstante voor draadtoevoereenheid 
a 

kt konstante voor de lastoorts 

k1 konstante voor afsmeltkarakteristiek 

k2 konstante voor afsae1tkarakteristiek 

12 evenredigheidsfaktor 

13 evenredigbeidsfaktor 

lb booglengte ' 

Ie elektrode-uitsteeklengte 

lk afstand tussen het kontaktpunt van elektrodedraad-
kontaktbuis en bet werkstuk 

1s draaduitsteeklengte 
ltv afstand toorts-werkstuk 
t saeltbadlengte 
a konstante, bepalend voor de richtingskoefficient 

-v-

[N] 

[N] 

[N] 

[-] 

[-] 

[a/s2] 

em] 
(J/kg] 

[A] 
(A] 
[A] 

[A] 

[Al 
[A] 
[A] 
(A/m2] 

[A/m2] 

[JII] 
[1/gs] 

Cm] 
[m/As] 

[m/A2s] 

[m4s/J2] 

[mICs/J] 
em] 
em] 
[a] 

[m] 
[ml 
Cml 
[VIA] 



vande strooabronkarakteristiek 

ad druppelaassa [kg] 

m d,aax aaximaal mogelijke druppelmassa [kg] 

lie aassa van een elektron (kg] 

n konstante [-] 

p penetratie [a] 

PA verllOgen ontwikkeld in het anodevalgebied [I] 

PE verllOgen ontwikkeld door het binnentreden van [I] 
elektronen in het anode-oppervlak 

Pohll verllOgen ontwikkeld door Ohmse verhitting [Wl 
Pt totale impuls per tijdseenheid [N] 

Pth verllOgen t.g.v. het afgeven van thermische energie [I] 

van de elektronen bij het uittreden in de anode 
p verllOgen dat aan het werkstuk wordt toegevoerd (W] w 
q verllOgen van de warmtebron [I] 

qwl totale warllte-inbreng per lengte-eenheid las [Jim] 

rd druppelradius em] 

rdr elektrodedraadradius [Ill 

R radius [m] 
Rdr weerstand van de draaduitsteek [Q] 
R getal van Reynold [-] e 
R. 

1 
inwendige weer stand van de voedingsbron [Q] 

RO weeratand van laakabels en kontakten [0] 

Rpot weerstand van de potentiometer [0] 

t tijd [al 

tb basiastroollperiode (a] 

t pulaatroomperiode [s] p 
afkoeltijd tussen 800 en 500 °c t 8/S [s] 

T teaperatuur van het aetaaloppervlak [X] 
T teaperatuur in de gascup (X] gc 
Td druppelteaperatuur [X] 
T smeltteaperatuur van het elektrodeaateriaal [X] 
II 

TO beginteaperatuur van een plaat [X] 
T(r,t) teaperatuur op afstand r van de oorsprong ten tijde t [X] 
U aaplitude van een sinu5vofllige spanning [V] a 
UA anodespanninqsval [V] 

-VI-



Ubp 
U. 

1 

UK 

Uo 
U' o 
Uset 
USP 
U

t 
Utb 
va 
vdr 
Vg 

Vv 

v vo 
Vd 
w 

boogspanning 
spanning zoals die volgt uit de belastings
karakteristiek 
boogspanning gedurende de pulsperiode 

ingangsspanning voor de robotarll 

kathodespanningsval 
klemspanning van de spanningsbron 
gelijkspanningskomponent vaneen sinusvorllige spanning 

setwaarde voor de boogspanning 
uitgangsspanning van de spanningsbron 

tacbospanning 
thermiscbe potentiaal 
druppelsnelbeid 

draadtoevoersnelbeid 

gasstrOOllsnelbeid 

voortloopsnelheid 

geaiddelde voortloopsnelheid 
druppelvolUJIe 
at&lIeltsnelheid 
afsaeltsnelheid gedurende basisstroomperiode 

afsaeltsnelheid gedurende pulsstroollperiode 

konstante 
slleltbadbreedte 

afstand tussen twee maxilla of lIinima 
sOdrtelijke weerstand van de elektrodedraad 

dichtheid 

dichtheid van de elektrodedraad 
kleine verstoring 
aeetfaktor 
kritische golflengte 

rendeaent van het lasproces 
peraeabiliteit van vakuuII 
druppelfrequentie 
kineaatische viskositeit 
snelheidsafwijking 

werkfunktie van het anodeoppervlak 

-VII-

[V] 

[V] 

[V] 
[V] 
[V] 
[V] 
[V] 
[V] 
[V] 
[V] 
[V] 
[II/S] 

[Ills] 
[II/S] 
[II/S] 
[II/S] 
[113] 

[m/s] 
[II/S] 

[II/S] 

[II] 

em] 
(Ill 

[Q/II] 

[kg/1I3] 

[kg/1I3
] 

em] 
[-] 

[ml 
[-] 

[-] 

[Hz] 
[m2/s] 
[-] 

[V] 



BOOFDSTtllt 1: IBLEXDIRG. 

1 • 1 Algeaeen. 

Het booglassen speelt een in belangrijkheid toenemende rol bij het gebruik 
van robots. Robotbooglassen heeft als belangrijkste eigenschap dat de lassen 
snel ge1egd kunnen worden en van konstante, maar soms niet hoge kwaliteit 
zijn. 

Problemen die optreden bij het robotboog!assen zijn: 
- Het vinden van het beginpunt van de lasnaad. 
- Het volgen van de gevonden lasnaad. 
- Het optreden van lasfouten, zoals bindingsfouten, insluitingen etc. 

bij de ge1egde lassen. 

Lasnaadzoekers en -volgers moeten de oplossing geven voor be ide eerste 
problemen. Het derde probleem kan wellicht opgelost worden door het 
lasproces op te nemen in een regelsysteem, zodat door terugkoppeling het 
lasproces zodanig beheerst wordt dat de vermelde problemen niet meer of in 
belangrijk mindere mate optreden. 
Voor optimale werking van de regelkring dient het lasprocea ala regelproces 
goed bekend te zijn. Dit verslag beschrijft voor enige veel toegepaste 
lasmethoden het proces dat plaatsvindt tijdens het lassen. 

1.2 Lassen. 

Onder lassen wordt verstaan het verbinden van materialen onder invloed van 
warmte en/of druk zodat er een metalliek-kontinue overgang ontstaat tussen 
de te verbinden del en, met eigenschappen die bij benadering gelijk zijn aan 
die van de verbonden delen. 
Het lassen kan ingedeeld worden in een tweetal kategorieen: 

1. Drutlgssen. 
Hiertoe behoren o.a. het vuurlassen, kouddruklassen en het in de automobiel
industrie veel toegepaste weerstandslassen of puntlassen. 

2. Smeltlg,ssen. 
In deze kategorie kan onder scheid gemaakt worden tussen: 
- A.ut.og,e~n_sm.eltla~s~n~ 

De voor het lassen benodigde warmte wordt verkregen door verbranding van 
acetyleen of een ander gas. De zuurstof en het gas worden betrokken uit 
stalen drukflessen. Na drukvermindering door een reduceerventiel worden gas 
en zuurstof in de juiste verhouding gemengd. Oit geeft een regelbare vlam , 
waarmee de lasplaats wordt verhit. In de vorm van een dunne staaf wordt het 
lasmateriaal toegevoerd en in de vlam gesmolten. 
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Bij het booglassen wordt een elektrische boog gebruikt als gereedschap en 
energiebron. De boog moet zorgen voor inbranding en voor het afsmelten van 
eventueel aanwezig toevoegmateriaal. 
Verder moet de boog voldoende energie leveren om de fysische en 
metallurgische processen die voor een goede lasverbinding noodzakelijk zijn 
te laten piaatsvinden. 
V~~r het robotlassen zijn slechts enige booglaamethoden geschikt. Deze 
worden beschreven in paragraaf 1.4. Om echter aan te geven waar de basis 
ligt voor deze lasprocesssen wordt eerst een kart historisch overzichtvan 
het booglassen gegeven. 

1.3 Kort oVerzi¢bt vaD de historische oDtwikkeljpq van het booqlass~. 

Ongeveer 175 jaar geleden beschreef Sir Humphry Davy in Engeland in zijn 
Bakerian Lecture ala eerste een elektrische boog. Hij beschreef zijn 
experiment als voIgt: 
"When a current was sent by 1000 double plates, each 4 in. square, through 
potassium vapor between platinum electrodes, over a nitrogen gas, a vivid 
white flame arose. It was a most brilliant flame of from half an inch to one 
and a quarter inches in length". 

Bet duurde nag ongeveer 80 jaar voordat de RU5sen Von Berardos en Olczewski 
een patent op het gebied van het booglassen verkregen. 
Dit was het eigenlijke begin van het booglassen. Er werd gebruik gemaakt van 
een boog, getrokken tussen het te lassen werkstuk en een koolstof elektrode, 
om het werkstukmateriaal te doen smelten. Verder werd er nog metaal 
toegevoerd in de boog of in het smeltbad met behulp van een staafje. Deze 
methode wordt, zij het met enige aanpassingen nog steeds gebruikt om te 
lassen. 

Enige jaren later, in 1889, introduceerde de Duitser Zerener een proces 
waarbij de lasboog getrokken werd tussen twee koolstof elektrodes, die onder 
een hoek van 60 graden t.o.v. elkaar geplaatst waren. Deze boog werd met 
behulp van een elektromagneet afgebogen in de richtinq van de lasnaad. Deze 
methode vond nauwelijks kommerciele toepassingen vanwege het erg lage 
rendement, d.w.z. weinig ontwikkelde warmte in verheuding tot de benodigde 
energie. 

In 1892 was het wederom een Rus, Slavianoff, die een methode ontdekte die 
een van de meest toegepaste lasprocessen is geworden. Hij stelde veor geen 
koolstofelektrode meer te gebruiken, maar een blanke afsmeltende draad. 
Tot 1920 was dit de overheersende lasmethode in de V.S. 

Tijdens deze periode van het blanke-draadlassen verkreeg in Europa de Zweed 
Kjellberg in 1907 een patent veor het lassen met een beklede elektrode. In 
eerste instantie was de bekleding meer een boog-stabilisator dan een 
bescherming voor het smeltbad. De lassen vervaardigd met deze elektroden 
hadden ongeveer dezelfde eigenschappen als die vervaardigd waren met een 
blanke draadelektrode. 
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De eerste kommerciele beklede elektrode werd ontwikkeld in Engeland en in 
1912 verkreeg Strohmenger een patent voor een elektrode, omhuld door blauwe 
asbest met als bindmiddel sodium silicaat of waterglas. 
Deze elektrode was de eerste beklede elektrode waarmee lassen vervaardigd 
konden worden zonder dat poreusheid optrad. Vanaf deze tijd werd een grote 
diversiteit van bekledingen ontwikkeld waarbij de boogbescherming wordt 
verkregen door gassen die verdampen uit de bekleding, die gelijktijdig met 
de metaaldraad afsmelt en een gesmolten slak veroorzaakt. 
Ret gebruik van de beklede elektrode bij het booglassen is een van de 
belangrijkste factoren geweest voor de zeer sterke toename van de keuze voor 
het lassen bij het vervaardigen van verbindingen. 

Ook enige andere methodes voor het booglassen werden korte tijd later 
geintroduceerd. Hobart en Devers verkregen in 1930 een patent voor een 
methode waarbij het gesmolten metaal in de boog beschermd wordt door een 
omhulling met edelgas. Bij de oorspronkelijke toepassingen van dit inert-gas 
booglassen werd een wolfraam staafje als elektrode gebruikt en eventueel 
werd metaal toegevoerd in de vorm van een draad. 

Door de toenemende beschikbaarheid van argon en helium werden in 1928 door 
Alexander experimenten uitgevoerd waarbij een afsmeltende elektrode werd 
gebruikt en het gesmolten metaal werd beschermd door edelgas. Ook andere 
gassen zoals koolstofdioxide en mengsels van argon en zuurstof werden 
gebruikt als beschermgas. 

V~~r onder poeder lassen werd het eerste patent verleend aan Kennedy, Jones 
en Rodermund in 1935. Hierbij wordt de boog en de las beschermd door een 
poeder. 

Ook in de daarop volgende jaren vonden steeds verbeteringen en verfijningen 
plaats van deze lasprocessen, vooral ook door de grote ontwikkelingen in de 
elektronica. In de lasmethoden, zoals die in de volgende paragraaf 
beschreven worden zijn de basisprincipes van de beschreven processen echter 
nog duidelijk herkenbaar. 

ELEKTRI.SCUE 8000 

Da',y 1809 
(Engeland) " 

I 
Z0NDER BESCHERMGAS AFSMELTENDE BOOOLASSEN NIET-AFSMELTENOE ~~OOLSTOF-BOOGLASSEN 
Sldvianoff 1892 - ~ -Ocrardos & Olczt!wski EI,EK'rRODE: lBerardOS lie Olczewski ( P\I i I Ii 1 ,111<1) i IHw 1.llld) F.r,r;KTrmnl:: 

(Husland) 

I I ME'r I:IEliCUEIlMGAS 
WOLI"HAAM-1300GLASSEN 

KjuUburg 1907 Hobart Devers 1930 (Zweden) lie 
(Verenigde Staten) 

KOOLSTOFDIOXIDE ONDER POEDER LASSEN EDELOASSEN BEKLEDE ELEt<:TRODE 

Alexander 1928 Kennedy 1935 Alexander 1928 Strohmenger 1912 (Verenigde staten) (verenigde staten) (Verenigde staten) (Engeland) 

Fig. 1: Historisch overzicht van het booglassen. 
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1.4 Geschikte hooqlasprocessen voor het robotlassen. 

Uit het grote skala van beschikbare booglasmethoden is maar een beperkt 
aantal geschikt voor automatisch lassen met behulp van een robot. In deze 
paragraaf worden enige booglasmethoden beschreven, die veel toegepast worden 
in de hedendaagse industrie, waarbij aangegeven wordt of deze al dan niet 
geschikt zijn voor robotlassen. 

1. Lassen met beklede elektroden. 
Bij deze lasmethode brandt de boog tussen het werkstuk en de afsmeltende 
elektrode. De elektrode bestaat uit een kerndraad met een samenstelling die 
nagenoeg gelijk is aan die van het te lassen materiaal en een bekleding die 
de laseigenschappen bepaald. Behalve de kerndraad smelt oak de bekleding 
waarbij een gasstroom wordt geproduceerd. Deze zorgt voor stabilisatie van 
de boog, jaagt de afgesmolten druppels naar het werkstuken beschermt deze 
druppels en het smeltbad tegen luchtinvloeden. Verder wordt de warmte-afvoer 
verminderd door de vorming van een beschermende slaklaag uit de bekleding. 
Deze lasmethode is voor robottoepassing volstrekt ongeschikt vanwege de 
beperkte Iengte van de Iasstaaf en de moeilijkheid de handelingen voor het 
ontsteken en herontsteken van de boog te programmeren. Het werkstuk dient 
aItijd te worden nabewerkt am de ontstane slak te verwijderen. 

2. MIG/MAG-lassen. 
Het MIG-lassen (Metal Inert Gas) en het MAG-lassen (Metal Active Gas), samen 
ook weI GMA-lassen (Gas Metal Arc) genoemd, zijn Iasprocessen waarbij de 
boog ontstaat tussen het werkstuk en een afsmeltende elektrodedraad. 
De elektrodedraad wordt aangevoerd vanaf een rol en door een 
toevoermechanisme naar de toorts getransporteerd. De elektrische voeding 
wordt via een kontaktbuis in de lastoorts op de draad overgebracht. Verder 
wordt er beschermgas naar de toorts gevoerd am het gesmolten metaal te 
beschermen tegen inwerkinq van lucht. Bij het MIG-lassen wordt argon, helium 
of een menggas van beide qebruikt, terwijl bij het MAG-lassen gekozen wordt 
voor koolstofdioxide of een gasmengsel met aktieve komponenten. 
Meestal wordt gelast met gelijkstroom, maar het is ook mogelijk te lassen 
met een pulserende stroom, waarbij een gekontroleerde druppelafsplitsing 
zonder kortsluitingen en een gemiddeld lagere lasstroom het mogelijk maken 
ook dunnere materialen te lassen. Het lasuiterlijk is beter en het spatten 
minder met deze methode. Verderop in dit verslag zal nog uitgebreid ingegaan 
worden op het pulserend MIG-lassen. 
Het MIG/MAG-lasproces is uitermate geschikt voor het robotlassen vanwege: 

- een bijna eindloze toevoegdraad. 
- geen problemen met slakgedrag of slaklossing. 
- vlotte boogontsteking. 

groot bereik in de hoeveelheid neer te smelten materiaal per 
sekonde. 
groat bereik in verwerkbare materiaaldikte. 

- in aIle posities toepasbaar, behalve met dikke, gevulde draad. 
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VOEDINGSBRON 

Fig. 2: Schematische weergave van het MIG/MAG-lassen. 

3. Onder poeder lassen. 
Bij het OP-lassen of poederdeklassen wordt de afsmeltende elektrode net als 
bij het GMA-lassen van een rol afgewikkeld en kontinu toegevoerd. De 
bescherming van het smeltbad wordt door een slak verkregen dat in de vorm 
van poeder voor de boog uit in de lasvoeg wordt gestort, zodat het gehele 
proces zich onder een poederlaag afspeelt. De lasboog brandt in eeg door 
gesmolten poeder gevormde slakkamer. Dit gesmolten poeder vormt een vaste 
slaklaag en het niet gesmolten poeder wordt afgezogen en opnieuw gebruikt. 

Een nadeel van het OP-lassen is dat het aHeen moqelijk is onder de hand te 
lassen. Deze methode wordt aIleen gebruikt in de zware staalkonstruktie en 
voornamelijk voor lanqe ononderbroken lassen. Het OP-lassen is dan ook niet 
geschikt voor robotlassen. 

4. TIG-la§sen. 
Het TIG-lassen (Tungsten Inert Gas) is het elektrisch booglassen met een 
niet afsmeltende elektrode in een inerte atmosfeer. De elektrode wordt 
vervaardigd uit wolfraam, met eventueel enig thoriumoxide of zircoonoxide, 
omdat dit materiaal een hoge smelttemperatuur heeft en redelijk 
warmtegeleidend is. Een perfekte gasbescherming is nodig omdat wolfraam 
gemakkelijk oxideert. Als beschermgas dient meestal argon of menggassen met 
een hoog percentage argon. 
TIG-lassen is mogelijk met en zonder toevoegmateriaal. De energietoevoer en 
materiaaltoevoer zijn ontkoppeld daar het toevoegmateriaal in de vorm van 
een staafje of draad in de beog of in het smeltbad wordt toegevoerd. Er 
vindt geen materiaaltransport door de boog plaats, waardoor deze rustig en 
vrijwel zonder spatten brandt. 
Nagenoeg aIle materiaalsoorten zijn lasbaar en door de onafhankelijk te 
doseren warmte zijn dunne en dikke materialen te lassen en aan elkaar te 
lassen. 
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Ock bij deze lasmethode is pulserend lassen mogelijk, waardoor een betere 
smeltbadbeheersin'l en een qeringere warmte-inbreng wordt verkregen. 
Robottoepassingen voor het TIG-lassen van dunwandige onderdelen zonder 
toevoegmateriaal worden meestal beperkt door de samenbouwtoleranties van de 
veelal door omvorming verkregen onderdelen. Boven een materiaaldikte van 
2 mm is het TIG-lassen uit kostenoogpunt niet erg rendabel tenzij andere 
overwegingen, zoals materiaalsoort, gelden. 
Boven materiaaldikte van 0.6 mm wordt meestal met toevoeg gelast. Bij het 
robotlassen moet de robot dan voorzien zijn van een zesde as i.v.m. de 
orientatie van het toevoegmateriaal t.O.V. de elektrode. 
Het toepassingsgebied voor het TIG-lassen wordt steeds meer gedekt door het 
GMA-lassen door de ontwikkeling van nieuwe technieken, zoals pulserend 
lassen, en verbetering van de apparatuur. 

Fig. 3: Schematische voorstelling van het TIG-lassen. 

5. Plasmalassen. 
Bij het plasmalassen dient een sterk verhit plasma ala warmtebron. Hierbij 
kan de elektrode zowel een niet afsmeltende wolfraamelektrode als een 
afsmeltende draad zijn, het respektievelijke wolfraam-plasmalassen en het 
plasma-MIG-lassen. 
In de figuren 4 tIm 7 wordt een schematische vooratelling gegeven van enige 
vormen van het wolfraam-plasmalassen, waarbij onderscheid gemaakt kan worden 
tussen: 

- gl~sma~tLa~lla~s~n. 
De boog brandt tussen de wolfraam elektrode en de binnenkant van de 
plasmabuis en is stablel tot stroomsterkten kleiner dan 1 A. Het wordt 
daarom voornamelijk toegepast bij mikrolassen. 
De boog is niet getrokken tUBsen tUBsen werkstuk en elektrode, er is sprake 
van een niet-overdragende boog. 

- f.lasm.aQ.oQ.glails~n.:.. 
De overdragende boog brandt tussen de wolfraam elektrode en het werkstuk. 
Het voornaamste toepassingsgebied is plasmasnijden. 
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- §e~ombin~eLd_s!rAal-_en ~oQgla~s~n~ 
Deze methode is een kombinatie van beide voorgaande processen en wordt 
gebruikt voor oplassingen. 

- £lASma_dLagd=oRlgs~en. 
Bij deze methode worden twee draden tegelijkertijd aan het smeltbad 
toegevoerd. Deze draden zijn aangesloten op een wisselstroombron met 
konstante spanning, die zorgt voor een voorverwarming. De eigenlijke 
afsmelting wordt door de plasmastraal verzorgd. 

WOLFRAA.."1 ELEKTRO..,..... __ 

BESHER."lGAS-CU"'---
BESCHER."!GAS 

PLASMAGAS-CUP 

PLASMAGAS 

Fig. 4: Plasmastraallassen. 

BESCIIERMGAS 

PLASMAGAS-CUP 

PLASMAGAS --~~W .... 

NIET-OVERORAGENOE 
'~OOG 

WERKS'l't'II< 

Fig. 6: Gekombineerd straal
en booglassen. 
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Fig. 5: Plasmabooglassen. 

PLASMA-VOEOINGSBRON 

Fig. 7: Plasma draad-oplassen. 



Het plasmalassen is ook mogelijk met een niet afsmeltende elektrode. Er is 
dan sprake van plasma-MIG-lassen. 
Het proces komt nagenoeg overeen met het MIG proces. De MIG-boog wordt in 
dit geval omgeven door een plasmaboog. 

PLASMA
VOEDINGSB 

Fig. 8: Plasma-MIG-lassen. 

De voordelen van het plasama1assen t.o.v. het TIG-lassen zijn: 
- minder problemen met de boogontsteking t.g.v. de ionisatie door de 

hulpboog. 
- de afstand toorts-werkstuk is minder kritisch door de cilindrische 

gedaante van de boog. 
- de boog is stabiel bij zeer lage stroomsterkten, waardoor ook dunne 

produkten gelast kunnen worden. 
- de zeer sterke boogkoncentratie zorgt voor een hoge energiedichtheid 

waardoor de lassnelheid hoger is. 
A1s nadeel is vooral de hogere kostprijs van de installatie van belang. 

Resumee. 
Het GMA-lassen is de meest geschikte lasmethode voor het robotlassen. In dit 
verslag zal de nadruk dan ook liggen op dit proces, waarbij uitvoerig 
aandacht wordt besteedt aan het pulserend lassen. 
Bij het plasma-MIG-lassen zijn twee bogen aanwezig. Een boog tussen 
elektrodedraad en werkstuk en de plasmaboog tussen werkstuk en een niet 
afsmeltende elektrode. Hierdoor is het plasma-MIG-lassen een bruikbaar 
gereedschap bij het analyseren van processen die zich afspelen bij het MIG
lassen, zoals de druppelafsplitsing en warmte-overdracht. 

Tot slot wordt in dit verslag het TIG-lasproces beschouwd en voIgt een 
beschrijving van een experiment waarin bepaald is welke invloed op het 
lasuiterlijk een sinusvormige verstoring in de voortloopsnelheid heeft bij 
het lassen van dunne plaat zonder toevoegmateriaal. 
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BOOFDS'I'Ult 2: ALGIRERE SYSTEEMBESCBRIJVIRG VAll BEl' LASPROCES· 

2.1 Inleiding. 

Om tot een algemene beschouwing van het lasproces als regelproces te komen, 
is het noodzakelijk inputs en outputs van het systeem te definieren. 
De uiteindelijke output is natuurlijk de las zelf met bepaalde geometrische, 
metallurgische en mechanische eigenschappen. De inputs zijn de grootheden
die ap de lasapparatuur worden ingesteld, maar oak bijvoorbeeld het soort 
materiaal van het werkstuk en de elektrode en de samenstelling van het 
gebruikte beschermgas. 
In dit hoofdstuk wordt een model gegeven voor het beschrijven van het 
laspraces, waarbij de inputs en outputs duidelijk aan te geven zijn. 

2.2 QefiDitie vag procesvariabelen. 

Het lasproces is afhankelijk van een groat aantal variabelen, die ingedeeld 
kunnen worden in een aantal soorten. 

De lasparameters kunnen worden onderverdeeld in drie kategorieen: 

1. Direkte lasparameters (DtP) 
2. Tussenliggende indirecte lasparameters (TILP) 
3. Indirekte lasparameters of boogparameters (BP) 

De direkte lasparameters zijn die parameters, die betrekking hebben op de 
lasgeometrie, hardheid, sterkte, hechting,'poreusheid, restspanningen etc. 
M.a.w. : de direkte lasparameters geven zowel de geometrische en 
metallurgische als mechanische eigenschappen van de lasverbinding weer. 

De boogparameters of indirekte parameteres zijn die procesvariabelen, die 
rechtstreeks de materiaalovergang en de warmte-overdracht door de lasboog 
bernvloeden. 
Dit zijn bijvoorbeeld de boogspanning, boogstroom, booglengte, 
gastoevoersnelheid etc. 

De tussenliggende indirekte lasparameters zijn die parameters, die 
karakteristiek zijn voor de materiaal- en warmte-overdracht. Ze zijn het 
gevolg van een kombinatie van de boogparameters. 
Tot deze groep procesvariabelen behoren o.a. de piektemperatuur, de 
druppeltemperatuur, de akoustische emissie, de druppelmassa, de spektrale 
komponenten van de boogstraling etc. 

De uiteindelijke las wordt behalve door lasparameters ook nog bepaald door 
een aantal omgevingsparameters (OMP) zoals de omgevingstemperatuur en -druk, 
de samenstelling van het werkstukmateriaal en de elektrode etc. 
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Tenslotte is er nog een groep parameters te, onderscheiden, namelijk de 
setpoint parameters (SP). 
Dit zijn de grootheden die met de hand of automatisch ingesteld worden op de 
lasinstallatie. 

De parameters kunnen gerepresenteerd worden in door een vektor met 
komponenten die zowel tijd- als plaatsafhankelijk zijn. 
De direkte lasparameters worden weergegeven in een Lx1 vektor IDLP{t,p)I, 
de boogparameters in een Jx1 vektor IBP(t,p)1 en de tussenliggende indirekte 
lasparameters in een Kx1 vektor ITILP(t,p)I . 
De omgevingsparameters zijn opgeslagen in een Mx1 vektar IOMP(t,p)1 en de 
setpointparameters tenslotte in een Nx1 vektor ISP(t,p)l. 

2.3 Bescbrijvinq vag een OPen laSSfSteea. 

Ren open Iassysteem is een systeem zonder terugkoppeling. De laskwaliteit is 
aIleen te beInvloeden door het wijzigen van de setpointparameters of door 
aanpassing van de omgevingsparameters. Oit wordt uitgevoerd door de lasser 
als gevolg van zijn waarnemingen, zawel visueel als auditief, gedurende het 
lassen. 
Er is in dit geval aIleen sprake van menseIijke terugkoppeIing, zodat de 
kwaliteit van de las afhankelijk is van de vaardigheid en de gemaedstoestand 
van de lasser. 

Ren dergeIijk systeem is als voIgt weer te geven, waarbij F(IOMPI,ISPI), 
G(IOMPI, IBPI) en H(IOMPI, IBPI, ITILPI) overdrachten voarstellen: 

laMP 
OMGEVINGSPARAMETERS I 

I .... ... 
SETPOIN'r 
PARAt-1E'n:R 

Isl'! 

.., ... , 
DIREKTE 

~ 
LASPARAM 

F (laMP I • I Sp I ) f--'La.. G (IOMPI.lspl) 
~ .. ETERS 

JI"" ." r H(IOMPI. Ispl, ITIL?I 
r'l DLE'i 

1131'1 

BOOCPAHAMI::'l'EHS 

Fig. 9: Open lassysteem. 
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2.4 BesshrijviDq van een qesloten lassysteea· 

Technische kontrole en teruqkoppelinq van parameters wordt pas moqelijk bij 
een qesloten lassysteem, dat in alqemene vorm weergegeven is in onderstaande 
fiquur. De vektor 10SI stelt hierbij een input voor van een of meerdere 
oscilerende signal en met een zodanige amplitude dat de las niet nadelig 
wordt beinvloed, maar meting van variaties in bijvoorbeeld de elektrische 
boogsignalen weI mogeIijk gemaakt wordt. Deze signalen kunnen dan na 
bewerking weer dienen voor terugkoppeling m.b.t. het lasproces en/of de 
lasnaadpositie. Het zwaaien of weaven met de lastoorts gedurende het lassen 
zit dUB opgesloten in deze Rx1 vektor 10SI. 

los! 

10MPI 
OMGEVINGSPARAMETERS 

F( IOMPI.lspl) 

LAS MONITORING 

G( IOMPi.1 BPi) 

800GPARAMETERS 

Fig. 10: Gesloten lassysteem. 
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Er ZlJn drie niveau's van adaptieve terugkoppeling (feedback) en kontrole of 
registratie (monitoring) te onderscheiden: 

1. Monitoring en feedback van boogparameters. 
Verschillende van deze parameters kunnen gemeten en bewerkt worden voor 
feedback control of monitoring via respectievelijk FF en FM . 
Op dit niveau is terugkoppeling reeds succesvol gelmplemen~eerd in 
lasapparatuur. 
Voorbeelden zijn stroom- en/of spanningsterugkoppeling in voedingsbronnen en 
snelheidsterugkoppeling voer een konstante draadtoeveersnelheid. 

2. Monitoring en feedback van de indirekte tussenliggende parameters. 
Voorbeelden van deze terugkoppeling die met succes worden toegepast zijn: 
- Het meten van akoustische emissie in relatie tot de laskwaliteit. 
- Een optisch systeem dat een beeld van de boog en zijn omgeving ontwerpt op 

een matglazen schijf, die afgetast wordt met een matrix van fotodioden. 

3. Monitgrin9 en feedback van direkte lasparameters. 
Hiertoe behoren o.a. penetratie meting en kontrole m.b.v. een infrarood
gevoelige sensor en lasrupsbreedte-meting met optische of 
temperatuurgevoelige sensoren. 

Om vanuit deze algemene systeembeschrijving te komen tot een uitgewerkt 
model voor een bepaald lasproces, is het noodzakelijk de genoemde parameters 
en hun onderlinge relaties nader te beschouwen. 
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BOOFDS'l'UK 3: DE ELElmtISCBE BQOG BIJ BEt LASSEI. 

De basis van het booglassen wordt gevormd door de elektrische boog: een 
ontlading van elektriciteit tussen twee elektroden in een gas en/of een 
metaaldamp, waarbij een elektrode het werkstuk is. 
!n dit hoofdstuk worden enige fundamentele kenmerken van de elektrische boog 
beschreven, die noodzakelijk zijn voor een goed begrip van het lasproces. 

3. 1 Bet qenereren yap ladingdraqers .. 

De elektrische boog is een ontlading in een gasvormig medium tussen twee 
elektroden. Om deze ontlading mogelijk te maken, dient het medium voldaende 
elektrisch geleldend te zijn, d.w.z. er moeten voldoende ladingdragers 
aanwezig zijn. 
Het genereren van deze ladingdragers kan gebeuren door stootionisatie, 
veldemissie en thermische' emissle. 

Staotionisatie. 
In de lucht bevinden zich altijd enige elektrisch geleidende deeltjes,die 
onder lnvloed van een elektrisch veld in de richting van een tegengesteld 
geladen pool of elektrode bewegen. Negatief geladen deeltjes bewegen in de 
baog naar de positieve elektrode, de anode, en positief geladen deeltjes 
naar de negatieve elektrode, de kathode. 

VOEDINGSBRON 

ANODE 

e ELEKTRON 
.. POSITIEF ION 
o ATOOM 

Fig. 11: De beweging van ladingdragers in de boog. 

Vooral de negatief geladen deeltjes, de vrijwel massalaze elektronen worden 
onder invloed van een elektrisch veld enorm versneld. De kinetische energie 
van deze deeltjes wordt bepaald door de spanning die ze doorlopen hebben en 
wordt uitgedrukt in Elektronvolt. Een Elektronvolt is de energie van een 
elektron dat wordt versneld door een spanning van 1 Volt. 

-13-



Terwijl de elektronen naar de anode bewegen, botsen ze met flinke kracht 
tegen gasmolekulen die daardoor uiteenvallen in atomen. Dit uiteenvallen van 
de molekulen wordt dissociatie genoemd. 
Deze atomen worden oak getroffen door elektronen, waarbij 50ms een elektron 
uit het atoom wordt gestoten en het atoom uiteenvalt in een postief ion en 
een elektron. Bet gas wordt geloniseerd. 

N£UTRAAL ATOOM 

Fig. 12: Ionisatie. 

DOOR HET UITSTOTEN VAN EEN ELEKTRON 
ONTSTAAT EEN POSTIEF ION. 

Bet ion beweegt dan richting kathode en het elektron, a1 botsend met andere 
deeltjes, naar de anode. Op deze manier, die vooral van belang is bij de 
opbouw van de boog, groeit het aantal ladingdragers zeer snel en er kan een 
boog ontstaan in het geioniseerde medium. 

Veldemissie. 
Teder metaal zendt elektronen uit, die het metaal in een dunne 1aag omgeven 
wanneer er geen elektrisch veld aanwezig is. In een elektrisch veld worden 
ze in de richting van de anode gezogen, zodat nieuwe elektronen weer uit 
kunnen treden. Ret aantal ladingdragers dat op deze manier verkregen wordt 
is groter bij toenemende veldsterkte. 
Voor het uittreden van een elektron uit het kathode-oppervlak is een zeer 
bepaalde energie nodig, de uittreedenergie. Dit is een specifieke materiaal
eigenschap en wordt uitgedrukt in eV. Tabel 1 geeft enige waarden voor deze 
grootheid bij verschillende metalen. 

I METAAL 

_JZER 
KOPER 
ALUMINIUM 

I 

BARIUM 
WOLFRAAM 
THORIUM 

I WOLFRAAM met 

UITTREEDENERGIE 
i eV 

4.79 
4.82 
3.59 
2.29 
5.36 
3.57 

THORIUMOXIOE 2.62 

Tabel 1: Uittreedenergie voor enige metalen. 
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Metaaloxiden hebben over het algemeen een lagere uittreedenergie dan zuivere 
metalen. Bij geoxideerde metaaloppervlakken ontsteekt de boog dan ook bij 
voorkeur op een oxidepartikeltje. 

Thermische emissie. 
Bet aantal vrijgemaakte elektronen neemt toe met stijgende temperatuur. 
AIle metaalelektronen die een snelheidskomponent loodrecht op het oppervlak, 
met grootte Vx hebben, kunnen het metaal verlaten wanneer geldt: 

1 
2 m e 

2 v > W • 
X U.l 

met m = Massa van een elektron 
We.= uittreedenergie U.l 

Bij een snelheidsverdeling van de elektronen volgens Fermi voIgt voor de 
stroomdichtheid ten gevolge van de thermische emissie: 

-w . 
U.l 

j=AyT2e kT 

met j = stroomdichtheid 5 2 2 
AF= konstante = 6.10 AIm K -23 
~ = konstante van Boltzmann = 1.38 . 10 J/K 
T = temperatuur van het metaaloppervlak 

V~~r wolfraam geldt W .= 5.36 eV = 5.36 . 1.602 . 10- 19= 8.59 . 10-19 J. 
De stroomdichtheid teH.lgevolge van de thermische emisshe vertoont dan een 
sterke stijging bij een temperatuur van ongeveer 3000 K, zoals weergegeven 
is in figuur 13 . 

.,. 
Q .... 
iI 

N 
Ii! 
"'-
0« 

2 
1 

---,------~-

~ o 

I 
) 

~I . 
3000 

I 

3500 4000 TEMPERATUUR in oK ... 
Fig. 13: De stroomdichtheid t.g.v. thermische emissie voor een 

wolfraam elektrode en argon als beschermgas. 
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Daar de meeste metal en een veel lager smeltpunt hebben dan deze temperatuur, 
treedt dit verschijnsel vooral op bij hoogsmeltende materiaien, zoals 
koolstof en wolfraam. 

3.2 De boogkaratteristiek. 

Wanneer de boog is ontstoken, zijn er vijf kenmerkende gebieden te 
onderscheiden: 

1. De anodevlek 
2. Bet anodeval-gebied 
3. De boogkolem bestaande uit plasma 
4. Bet kathodeval-gebied 
5. De kathodevlek 

------------:-

---
\ A'l'HODE: BOOGKOLOH 

L 
lIb 

1 2 3 5 

10-4 

KATHODEVAL
GEBlED 

0.51inmm 

ANODEVAL-
GEBlED 

Fig. 14: De elektrische boog. 

A 
K 
UK 
UA 
IIp 

Ub 

ANODEVLEK 
KA1'HODEVLEK 
KA'l'HODEVAL 

ANODEVAL 

SPANNINGSVAL IN PLASMA 

BOOGSPANNING 

Bet blijkt dat de spanningsval niet konstant is over de beag. 
In het kathodeval-gebied bedraagt deze meestal 5 tot 30 V, afhankelijk van 
beschermgas en elektrodemateriaal. 
In het anodeval-gebied liqt dit tusgen de 1 en 40 V. 
tangs het plasma treedt een gelijkmatige spanningsval apr die in argon 
ongeveer 6 V/cm en in helium 42 V/cm bedraagt. 
De boogspanning Ub wordt gedefinieerd als de som van de spanningsval over de 
baog en de spanningsvallen in het anode- en kathodevalgebied. 
Ret verband tussen de boogspanning en de boogstroom, I~ wordt weergegeven 
in de boogkarakteristiek. FiguuI 15 toont dat deze karakteristiek te 
splitsen is in twee gedeelten: het Ayrtonse en het Ohmse gebied. 
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KArBODE, WOLFRAAM 
ANOC~, GEKOELD KOPER 

100 150 200 

Fig. 15: De boogkarakteristiek. 

BOOGLENGTE lb' 

250 

BOOGSTROOM Ib 

In het eerste qebied daalt de boogspanning met toenemende boogstroom vanwege vi 
de toenemende ionisatiegraad van het medium, hetgeen betekent dat de waarde 
van de weerstand voor de boogkolom sterk afneemt. In het Ohmse gebied neemt 
de ionisatiegraad nauwelijks meer toe en is de boogspanning nagenoeg 
onafhankelijk van de boogstroom. Bij hoge stroomsterkte neemt de 
boogspanning een weinig toe met stijgende boogstroom. Dit gebied wordt 
gebruikt voor het lassen, Daar de spanninqsval per lenqte-eenheid in de 
boogkolom konstant is, zal bij een grotere booglengte en gelijke boogstroom 
een hoqere boogspanning behoren. Wanneer aangenomen wordt dat de 
spanningsval in het anode- en kathodevalgebied onafhankelijk is van de 
stroomsterkte en booglengte dan geldt als benadering voor de 
boogkarakteristiek in het Ohmse gebied: 

Ub = UA + UK + cb,lb 

met: cb = konstante, afhankelijk van elektrodemateriaal, 
elektrodegeometrie en beschermgas 

Ib = booglengte 

Verschillende onderzoekers hebben gepoogd een vergelijking voor de 
boogkarakteristiek op te stellen, bijvoorbeeld: 

Goldman-verqelijkinq voor wolfraam elektrode en argon a1s beschermgas: 

met AG, BG, CG konstanten afhankelijk van de booglengte. 
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Enige waarden voor deze konstanten worden gegeven in tabel 2. 

r---------~----r-----_r--~ 
I BOOGLENGTE 

in mm 

1.0 
2.0 
8.0 

16.0 

7.2 
6.7 

10.0 
14.0 

B C 
in VIA in VA , 

0.007 j. 170 
I 0.010 175 
l 0.015 i 160 
I 0.007 i 160 

i 
Deze waarden zijn ge10ig voor een 
wolfraam elektrode en een gekoeld 
koperen werkstuk met argon als 
beschermgas. 

Tabel 2: Konstanten voor de Goldman-vergelijking. 

Avrton-vergelijking. 

CA + DA . Ib 

I b 

met AA' BA, CA en DA konstanten. 

Deze vergelijkinq geeft qeen stijqing voor Ub bij hog ere booqstroom en is in 
feite aIleen geidig voor het niet-Ohmse gebied. 
Osborne-vergelijking. 

BO -:n . ( Ib + Co ) 
Ib 

= som van de kathode- en anodeval 
= konstante afhankelijk van de omgevingsdruk 
= konstante afhankelijk van het afkoeleffect 
= konstante afhankelijk van het anode-kookpunt 

Geen van deze mathematische uitdrukkingen, met experimenteel bepaalde 
konstanten voorziet in de afhankelijkheid van de boogkarakteristiek van 
bijvoorbeeld de~elektrodegeometrie. 
Vandaar dat voor een bepaald elektrodemateriaal en een bepaalde 
elektrodegeometrie het verband tussen boogstroom en boogspanning 
experimenteel bepaald moet worden. 
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De tendens dat de boogspanning evenredig is met de booglengte is geldig voor 
de meeste situaties, zoals uit figuur 16 blijkt. 

BOOGSPANNI' G 

Ub in V 

12 

11 

10 

7 
1 

WOLFRAAM-ELEKTRODEN 
diameter 3 mm 

4: Ib " 100 A 

5: I b .. SO A 

6: Ib" 30 A 

WOLFRAAM-THORIUM 
ELEKTRODE d=1.6 mm 

1: ANODE SMELTEND 
21 KATHODE SMELTENO 
3: BEIDE NIET-SMELTEND 
met Ib .. 40 A 

6~--------------________ ___ 
o 1 2 3 4 5 

Fig. 16: Verband tussen boogspanning en booglengte voor een 
wolfraam elektrode en argon als beschermgas. 

Het beschreven verband tussen boogstrooM, boogspanning en booglengte is in 
feite alleen geldig voor een stationaire toestand waarbij boogstroom en 
boogspanning konstant zijn. Dit is o.a. het geval bij het TIG-lassen met 
gelijkstroom en bij het niet-pulserend GMA-lassen met een open boog. Er 
treden dan geen kortsluitingen op bij de metaaloverdracht van elektrode naar 
werkstuk. 
Het arbeidspunt in het spanning-stroom diagram is in deze situaties ook 
werkelijk een punt, terwijl bij het kortsluitbooglassen sprake is van een 
cyclus in dit diagram. 

4.0 

0' 35 z .... 
z z 30 < 
Q.. 
VJ 0 25 0 
0 
IX! 

20 

15 

10 

5 

0 50 100 150 200 
BOOGSTROOM .. 

Fig. 17: Spanning-stroom diagram voor kortsluitbooglassen. 
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Het verband tussen boogspanning en boogstroom wordt in dit geval niet meer 
bepaald door de statische maar door de dynamische boogkarakteristiek, 
Over deze karakteristiek is in de literatuur weinig bekend , vandaar dat in 
dit kader hier niet verder op ingegaan wordt. 

Resumee, 
Bij een spanningsverschil tussen twee elektroden kan in het tussenliggende 
qasvormig medium een boog ontstaan wanneer er voldoende ladingdraqers 
aanwezig zijn. Deze kunnen gegenereerd worden door stootionisatie, 
veldemissie en thermische emissie, 

Het verband tussen de boogspanning, boogstroom en booglengte wordt 
vastgeleqd door de statische of dynamische booqkarakteristiek. 
Deze is met de lasbronkarakteristiek bepalend voor het uiteindelijke 
bedrijfspunt of de uiteindelijke bedrijfscyclus van het lasproces in het 
spanning-stroom diagram.Bij de beschrijving van de afzonderlijke 
lasprocessen wordt hierop nader inqegaan. 
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HOOfDSTUR4: E1GENSCBAPPEN VAN EEN LASVERBIRD1NG. 

4.1 1n1eidin9. 

Een lasverbinding moet op de eerste plaats voidoen aan de eis dat hij, 
inklusief warmte-beinvioede zones, mechanische eigenschappen bezit die 
of vergelijkbaar zijn met die van het produktmateriaal, of aan specifieke 
normen voldoen. 
In diverse andere gevallen zullen echter aanvullende eisen worden gesteld, 
zoals korrosiebestendigheid in een bepaald milieu of drukdichtheid. 
Ook aan de uiterlijke vorm kunnen funktionele eisen worden gesteld, 
bijvoorbeeld bij stromingsapparatuur. 

In het algemeen beschikt een las over bepaalde metallurgische, mechanische 
en geometrische eiqenschappen. Daar de mechanische eigenschappen echter 
sterk afhankelijk zijn van de geometrie en de inwendige struktuur van de 
las, is het qerechtvaardigd te stellen dat een goede las de volgende 
kenmerken heeft: 

1. Er mogen geen ongewenste materiaalstrukturen in de las en warmte
beinvloede zones voorkomen. 

2. Onderbreking van het kontinu-metalliek karakter is slechts in 
zekere mate toegestaan. 

3. De las mag qua uiterlijk niet teveel afwijken van de ideale, zogenaamde 
-gestreken-volle ll lasvorm. 

Fig. 18: Gestreken voIla lasvorm 

Het vertalen van het begrip laskwaUteit in deze kenmerken betekent dat 
goede mechanische eigenschappen gewaarborgd zijn wanneer de las goede 
metallurqische en qeometrische eigenschappen heeft. 
Het is daarom noodzakelijk na te 9aan welke grootheden bepalend zijn voor 
deze eigenschappen en hoe afwijkingen kunnen ontstaan. 
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4-.2 Onqewenste materiaalstrukturen. 

4.2.1 De temperatuurcyclus bii het lassen. 
Bij het vervaardigen van een lasverbinding ondergaat het las- en 
werkstukmetaal een bepaalde temperatuurcyclus, die bepalend is voor de 
uiteindelijke metallurgische struktuur van de verbinding. 
Deze temperatuurcyclus bestaat uit een korte opwarmperiode, gevolgd door een 
in het algemeen langere afkoelperiode. 
Zoals in figuur 19 wordt weergegeven, stijgt de temperatuur van een bepaald 
punt bij het naderen van de boog snel naar een maximum, de piektemperatuur, 
en daalt na het passeren van de boog terwijl de afkoelsnelheid steeds verder 
afneemt. 
De verschillende gebieden in de warmte-beinvloede zone worden daarbij tot 
verschillende piektemperaturen verhit, die des te lager zijn naarmate de 
afstand tot de smeltlijn groter is. 

4 
A: L ___ ~J 

IA B 9 
~c:=~ .t=J-.-.-. -E=-J-'--. 

I _~ 51 
f~;=r 

I 8 

I-~-.~~-. 
I 

l __ .c.,:--Al 
" <-=-'-4 

l~~ E.~.11 b::::' . 
B: 0: i 

~I~-<c I ; , 
0: i ' ; I 
CIl j 1 1 I 

~ I:A B : C 
E-t I I , , :: , -- - --

c==l 
r==J 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tijd 

A:MOMENTANE TEMPERATUURVEROELING VOOR VERSCHILLENOE TIJDSTIPPEN 
(DE ELLIPSVORMIGE LIJNEN STELLEN ISOTHERMEN VOOR) 

B:TIJOSAFHANKELIJKE TEMPERATUURSVERANDERING VAN DE PUNTEN A,B en C. 

L' 1 
(J I'1Vt ~ "" ~,( IMp . 

Fig. 19: Temperatuurverloop gedurende het lassen. 

Het temperatuurveld T(x,y,z,t) dat ontstaat door de voortlopende warmtebron, 
wordt beschreven door vergelijkingen van Rykalin. Hierbij kan onderscheid 
gemaakt worden in twee- en driedimensionale afkoeling. 
Bij driedimensionale warmteafvoer wordt verondersteld dat de warmtebron 
puntvormig is en dat de plaatdikte geen invloed heeft op de afkoeltijd. 
Bij tweedimensionale warmteafvoer heeft de plaatdikte weI invloed op de 
afkoeltijd en wordt een lijnvormige warmtebron verondersteld. 
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, 

I 

ejf) 
TWEE-DIMENSIONALE DRIE-DIMENSIONALE 
WARMTE-AFVOER WARMTE-AFVOER 

X: LASnrCHTING 
'i: LOODRECHT OP DE 

LASRICHTING IN HET 
VLAK VAN DE PLAAT 

Z: nrCHTING LOODRECHT 
OP DE PLAAT 

Fig. 20: Twee- en driedimensionale warmteafvoer. 

V~~r beide modellen wordt verder verondersteld dat de fysische eigenschappen 
van de materialen r zoals warmtegeleidingskoefficient, onafhankelijk zijn van 
de temperatuur en dat de door het werkstuk aan de omgeving afgegeven warmte 
verwaarloosbaar klein is. 
Het temperatuurveld heeft de volgende gedaante: 

Driedimensionaal: 

met: r2 = x2 + y2 + z2 

hrr ~ q.«..u (f\I-)y ~ ~ l-4:L 
Tweedimensionaal: 

T(r,t) 2 x2 + y2 met: r = 

Hierbij is: 

T(rrt): 
To 
q 
v 
d

V 

). 

o ). 
a= pc 

t 

de temperatuur op afstand r van de oorsprong ten tijde t 
de begintemperatuur van de plaat 
het vermogen van de warmtebron [W) 
voortloopsnelheid (m/s] 
plaatdikte em] 
warmtegeleidingskoefficient [W/moR] 3 
dichtheid van het plaatmateriaal [kg/, ] 
temperatuurvereffeningskoefficient [m Is] 
met c: soortelijke warmte van het plaatmateriaal [J/kg] 
tijd. 

Deze vergelijkingen geven voor een punt met koordinaten Xr y, z het verloop 
van de temperatuur als funktie van de tijd. 
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V~~r het midden van de las qeldt voor de afkoeltijd tussen twee geqeven 
temperaturen T2 en T1: 

Tweedimensionaal: At 

Met name deafkoeltijd tussen 800 °c en 500 °c, ta 5' is bij hoogqeleqeerd 
staal bepalend voor de mechanische eiqenschappen v'n de las. In paraqraaf 
4.2.3 wordt hier uitvoeriqer op ingegaan. 

4.2.2 De materiaalstruktuur van de lasverbinding. 
In principe is de materiaalstruktuur als funktie van de temperatuur af te 
lezen uit het ijzer-koolstof diagram. 

, ... /' .... .. 
'I. 
' ... 
,,.. 

.,.. .. ,. 
" .. " .. 
. .., AUSTENll!T . 

D 

~~~~ ________ ~ _______ ~~ __ -:~~;,--~C 
~ __ ~~w-~ __ ~~ __ ~ __ ~~ __ ~~*~~(aMam~ 

metastabiele SV$taem
stabiele sySteem 

Fig. 21: Ijzer-koolstof diagram. 

Het is qeldig onder kondities van thermodynamisch evenwicht. Om de 
qebeurtenissen bij het lassen te beschrijven is het beperkt bruikbaar omdat 
de temperatuur gedurende het lassen anel verandert en geen 
evenwichtssituatie wordt bereikt. 
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V~~r material en met laag koolstofgehalte geeft het toch een goede indruk van 
de optredende struktuur bij een bepaaide temperatuur: 

1. Bij kamertemperatuur bestaat de struktuur uit ferriet{a-ijzer) en 
perliet, een kombinatie van a-ijzer en ijzercarbide(Fe3C) in de 
verhouding 8:1. 

2. Bij verhitting tussen 550 en 700 °c heeft perliet de neiging om van een 
plaatjesvorm over te gaan in een meer bolvormige gedaante'oIn 
lasverbindingen bij piektemperaturen tussen de 650 en 750 C is dit 
effekt niet duidelijk mikroskopisch zichtbaar. Bij langdurige verhitting 
wordt dit weI zichtbaar. 

3. In het gebied tussen 750 en 950 °c wordt eerst de perliet in austeniet 
omgezet waarna de hoeveelheid ferriet sterk afneemt. De bij afkoeling 
opnieuw ontstane perliet heeft door de partielenormaalgloeibehandeling 
een wat andere gedaante gekregen. 

4. Piektemperaturen van 950 en 1100 °c liggen in het normaaigloeigebied. De 
resulterende struktuur is van dezelfde aard als de oorspronkelijke, doch 
fijner van korrel en bestaande uit austeniet. 

5. Evenals in de·vorige zone, is de struktuur bij piektemperaturen tussen 
1100 en 1500 °c geheel austenitisch. De hoge temperatuur heeft 
korrelgroei veroorzaakt. De verkregen struktuur is grof, niet geordend in 
alzijdig even grote kristallen en lijkt op de gietstruktuur van het 
lasmetaal. 

Samenvattend heeft de las een gietstruktuur, gemodificeerd door bij 
afkoeling doorlopen fase-overgangen. 
Naast de las bevindt zich een op het lasmetaal lijkende grove struktuur(5), 
overgaand in een normale fijnkorrelige struktuur(4). Vervolgens is er een 
zone waarin slechts perliet zichtbaar veranderd is ten opzichte van het 
oorspronkelijke materiaal . 

• De sterkte loopt in al deze gebieden niet veel uiteen. De hardheid is in de 
normaalgloeizone het grootst en de kerftaaiheid is verlaagd in de aan de las 
grenzende zone van hoge verhitting. 

Problemen in de laskwaliteit door de temperatuurcyclus treden aIleen op 
wanneer andere dan de beschreven struktuurveranderingen optreden. 
Staalsoorten met verhoogd koolstofgehalte vertonen in de warmte-beinvloede 
zone een vergroot perlietaandeel en ondergaan als gevolg daarvan een extra 
hardheidsstijging. Wordt snel genoeg afgekoeld dan zijn ook omzettingen van 
austeniet naar martensiet en bainiet mogelijk. Daze transformatieprodukten 
vertonen grate hardheid en brosheid. 
Door ophgrding wordt dan de kans op koudscheuren, die bij lagere temperatuur 
dan 175 C na verloop van tijd op kunnen treden. Dit is met name het geval 
indien ter plaatse vrije, opgeloste waterstof aanwezig is. 
Een vuistregel die uitsluitsel geeft over de mogelijkheid van dit soort 
lasproblemen is die van het koolstofequivalent. 
Het koolstofequivalent wordt als voIgt gedefinieerd: 

C \C + 1 % Nn + %Cr + %Mo + %V + %Ni + %eu + l\Si 
eq = 6 5 15 6 
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De term met Si wordt wordt aIleen meegenomen bij gehalten boven 0.8%. 
Hardinqs- en scheurperikelen zijn te verwachten als het koolstofequivalent 
groter of gelijk is dan 0.41. 
Of bij deze materialen hardingsstrukturen bij afkoeling worden gevormd, 
wordt bepaald door de afkoeltbjd tussen 800 en 500 °c, mits de 
piektemperatuur boven de 900 C ligt. 

4.2.3 Afkoeltijd bi; het lassen. 
Uit metingen is gegleken dat de afkoelsnelheid in het temperatuurgebied 
tussen 800 en 500 C min of meer onafhankelijk is van de piektemperatugr. 
Men gaat er dan oak van uit dat voor een piektemperatuur boven de 900 C de 
afkoeltijd maatgevend is voor de metallurgische en daaruit voortvloeiende 
mechanische eigenschappen van de las. 
De in paraqraaf 4.2.1 afgeleide formules voor de afkoeltijd kunnen in een 
aangepaste vorm weergegeven worden door: 

Driedimensionaal: tS/S= F3 K3 E[ 
1 1 ] 500- To 800 - To 

Iw~edimensionaal: 
£2 

[ ( 1 )2 _ ( 1 )2 ] tS/S= F2 K2 ~ 500 - To 800 - To 

Hierin is: 

KJ = ~ 2WA 

d 

met: Ul = lasspanning 

II = lasstroom 

evenredigheidsfaktor afhankelijk van materiaal en lasproces 
met n : rendement van het lasproces 

Oit wordt gedefinieerd als de verhoudinq van het aan 
het werkstuk toegevoerd vermogen en het totaal 
toegevoerd vermogen om het proces te do en 
plaatsvinden. 

evenredigheidsfaktar afhankelijk van materiaal en lasproces 

F2 en F3 zijn naadfaktaren. 

Teneinde voar opgelaste snoeren geldende vergelijkingen toe te kunnen passen 
voor andere lasnaden is de naadfaktor qedefinieerd als: 

= afkoeltijd bij een bepaalde naadvorm 
Fx afkoeltijd bij een opgelast snoer 

Tabel 3 toont enige waarden voor deze naadfaktor. 
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NAADFAfTOR 
LASNAAD -VORM 2D-warmte 3D-warmte 

afvoerafvoer 

I • I I OPGELAST SNOER 
(LASRUPS) 1.0 I LO 

VULLAAG IN V-NAAD f \:t ! 0.9 0.9 

, 

[} 
! 
i 

HOEKLAS L-vORM 
\ 

0.67 .• 0.9[ 0.67 

n ! 
HOEKLAS T-VORM ! • I 0.45 •• 0.67: 0.67 

Tabel 3: Naadfaktor voor twee- en driedimensionale warmteafvoer. 

Wanneer een bepaald materiaal gekozen is voor een konstruktie , dan is het 
belangrijk na te gaan hoe de mechanische eigenschappen zoals sterkte, 
hardheid en kerftaaiheid afhangen van de afkoeltijd tats' Oeze gegevens 
kunnen meestal door de staalfabrikant geleverd worden. 
Hieruit volgen dan bepaalde eisen voorde toelaatbare afkoeltijd t Sf5 ' 
Hierdoor worden er dan weer bepaalde eisen gesteld aan de lasparame erg en 
de begintemperatuur van het werkstuk. 

Bij laag- en ongeleqeerd staal is dit echter niet het geval. Het optreden 
van hardingsstrukturen komt niet voor en verminderde laskwaliteit moet 
veroorzaakt worden door andere verschijnselen. In de volgende paragrafen 
worden de belangrijkste hiervan beschreven. 

4.3 Qngerhreking van bet kontinu-metalliek karatter van de las. 

Het optreden van onderbrekingen in het kontinu-metalliek karakter van de las 
is een veel voorkomend verschijnsel. De optredende lasfouten gaan meestal 
ten k05te van de effektieve materiaaldikte. 
Onderbrekingen kunnen veroorzaakt worden door: 

- Gasholten of qaskanalen 
- Insluitingen van sIak, oxide etc. 
- Scheuren 
- Bindingsfouten 
- Doorlasfouten 
- Kraterfouten 

Randinkartelingen 

1. Gasholten en gaskanalen. 
Het optreden van qasholten of qaskanalen in een las betekent dat de las een 
bepaalde poreusheid vertoont. Oit verschijnsel vindt zijn fundamentele 
oorzaak in het feit dat in een gesmolten metaal diverse gasvormige elementen 
goed oplossen in hoeveelheden die veel groter zijn dan de vaste stof kan 
bevatten. Oit is vooral het geval bij zuurstof, waterstof en stikstof. 
Edelgassen lossen niet op in het vloeibare metaal en staan dus buiten deze 
problematiek. 
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Mogelijkheden om poreusheid te voorkomen zijn: 

- De opgeloste hoeveelheid gas beperken door te zorgen dat zuurstof , 
waterstof en stikstof niet in aanraking kunnen komen met het 
slleltbad. 

- Ontsnapping van het opgeloste gas bevorderen door bijvoorbeeld 
voorverwarmen van het werkstuk. 

Poreusheid kan in de praktijk o.a. optreden door: 

- Onvoldoende bescherming van het smeltbad door het beschermgas 
vanwege een onjuist ingestelde gasflow, een te grote afstand toorts
werkstuk, spatten in het mondstuk etc. 

- Verontreinigingen in het smeltbad. 
*C02 dissocieert door de boogwarmte. De gevormde zuurstof kan met het 
koolstof uit het staal tot CO reageren. Gewoonlijk komt het niet tot 
poreusheid. Wanneer echter extra zuurstof aanwezig is door een 
roestige lasdraad of een roestig werkstuk, dan kan wel poreusheid 
optreden. 

*Waterstof wordt aan het smeltbad geleverd door verontreiniging in 
materialen en hulpstoffen: geabsorbeerd vocht in oxidelagen, vooral 
bij aluminium, verflagen op staal, geroeste lasdraad en walshuid. 

*Specifieke verontreiniging zoals bijvoorbeeld zwavel kan de oorzaak 
zijn van overheersende poreusheid(lasbaarheid van automatenstaal). 

*Onzuiverheid van de beschermgassen. 

Gasholten zijn bolvormig, gaskanalen hebben een langgerekte gedaante. De 
begrenzingen zijn altijd afgerond van varm. Hieraan kan men gasholten 
onderscheiden van insluitingen bij radiografisch lasonderzoek. 

Herstel van poreusheid is in het algemeen niet mogelijk door plaatselijke 
reparatie. De oorzaken zullen immers niet beperkt zijn tot een enkele plek. 
Gewoonlijk moet men daarom bij onacceptabele poreusheid het produkt 
afkeuren. 

Uit dit gedeelte blijkt dat het optreden van poreusheid eigenlijk geen zaak 
is van het niet of slecht beheersen van het lasproces. Door feedback van 
lasparameters kan poreusheid niet voorkomen worden. Dit type lasfout is 
vooral te wijten aan onzorgvuldigheid, een te grote afstand toorts-werkstuk, 
verkeerde gasflow en verontreinigingen. 
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2. Insluitingen. 
Het is ook mogelijk dat niet-gasvormige deeltjes in het vloeibare metaal 
komen die bij stolling ingesloten worden. 
Deze deeltjes kunnen van verschillende aard zijn, bijvoorbeeld: 

- Oxide insluiting bij het lassen van aluminium 
- Vreemd-metaal insluiting, bijvoorbeeld wolfraam afkomstig van de 

elektrode bij het TIG-lassen 
- Slak insluiting, vooral van be lang bij het elektrode-Iassen 
- Deeltjes afkomstig uit de walshuid van het werkstuk 

Indien noodzakelijk is bij incidentele insluitingen reparatie mogelijk. 
Het optreden van insluitingen is echter niet te voorkomen door een zeer goed 
beheersbaar lasproces. Onzorgvuldigheid is de hoofdoorzaak van dit type 
lasfout. 

3.Scheuren. 
Scheuren kunnen op verschillende plaatsen en w~Jzen tot stand komen. Er 
kunnen scheuren voorkomen in het onbeinvloede basismateriaal, in de warmte
beinvloede zone en in de las zelf. 
Fundamentele oorzaak is dat het materiaal ter plaatse niet in staat is het 
in verband met de krimp benodigde vervormingsvermogen op te brengen. 
Er zijn drie typen scheuren te onderscheiden: 

- Het laagsgewijze afscheuren in het basismateriaal. 
Deze scheuren zijn typerend voor staalplaat dikker dan 40 mm. 

- Koudscheuren t.g.v. hardingsstrukturen in de las. 
De oorzaak voor dit type scheuren is reeds beschreven in paragraaf 
4.2. 

- Warmscheuren, vooral voorkomend bij aluminiumlegeringen. 

Samenvattend kan worden gesteld dat bij het lassen van laag- en ongelegeerd 
staal met een dikte kleiner dan 40 mm dit type lasfout niet optreedt. 

4. Bindingsfouten. 
Inbranding behoort tot de wezenlijke kenmerken van een lasverbinding. 
Deze behoort tot stand te komen tussen lasmetaal en produktmateriaal. 
Bij het lassen in meerdere lagen moet ook een goede binding ontstaan tussen 
de laslagen onderling. Het is dan weI noodzakelijk dat de grondlaag een 
holle vorm heeft. 

Fig. 22: Een bolle grondlaag geeft kans op bindingsfouten. 
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Een noodzakelijke voorwaarde voor tot standkoming van inbranding is 
ontwikkeling van voldoende warmte. Deze kan op twee manieren aan het 
basismateriaal worden toegevoerd: 

- Doordat oververhit toevoegmateriaal warmte afstaat 
- Door direkte inwerking van een warmtebron 

Bij de qangbare booqlasprocessen kan men van de eerste moqelijkheid 
nauwelijks gebruik maken, aangezien een erg heet smeltbad zo groot is dat 
het niet op zijn plaats te houden is. 
Bij bekiste lasprocessen en bij het CO2-lassen in een met keramische 
steentjes afgesloten voeg wordt echter weI gebruik gemaakt van dit principe. 

Ret toevoeren van warmte volgens de tweede methode betekent bij het 
booglassen dat de boog op elk punt van de lasvoeg gedurende een bepaalde 
tijdsduur gericht moet zijn. 
Bij het GMA-lassen komen echter ook de afgesmolten druppeis op deze plaats 
terecht waardoor de vrije boog wordt afqeschermd. 
De hoeveelheid lasmetaal is gekoppeld aan de hoeveelheid warmte. Een groot 
smeltbad zal echter traag stollen en het riaiko bestaat dat het uitvloeit 
over koudere plaatsen waar nog geen inbranding is opgetreden. Stolt het 
daar, dan zal er nauwelijks een binding ontstaan met het basismateriaal. 
Een te Iage voortloopsnelheid moet daarom vermeden worden. 
Doordat de boog op elk punt van de las gedurende bepaalde tijd gericht moet 
zijn is de kans op bindingsfouten bij niet-stationaire processen, zoals 
kortsluitbooglassen, groot. 

Ret voorkomen van bindingsfouten stelt aan het lasproces als eis dat het 
stationair verloopt. Verder dient het toegevoerd vermogen de juiste waarde 
te hebben. Dit betekent dat de voortloopsnelheid, draadtoevoersnelheid, 
boogstroom en boogspanning nauwkeurig op elkaar afgestemd moeten worden. 

5.Doorlasfouten. 
Doorlasfouten zijn het gevolg van uitvoeringsgebreken, zowel wat 
materiaalvoorbewerking betreft, als montage van de voorbewerkte delen en het 
eigenlijke lassen. 

OPENINGSIIOEK 

VOOIIOi>r:NING DOOIlLAS~'OUT 

Fig. 23: Onvoldoende doorlassing 
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Om een goede doorlassing te bereiken dient aan een aantal voorwaarden 
voldaan te zijn: 

- Korrekte afmetingen van de lasvoeg: grootte van de vooropening, van 
een eventueel staand deel en van de openings hoek 

- De lasparameters moeten op elkaar afgestemd zijn. Zie punt 4: 
bindingsfouten. Een te hoge warmte-inbreng veroorzaakt namelijk 
het doorbranden van de las 

- Korrekte manipulaties van de toorts: juist zwaaipatroon en juiste 
insteekdiepte van de elektrode 

- Niet te veel backing gas bij het TIG lassen van dikkere plaat 

Reparatiemogelijkheden z~Jn afhankelijk van de vorm en diepte van de fout. 
De eisen die het voorkomen van dit type fout stelt aan het lasproces zijn 
nagenoeg gelijk aan de eisen ter voorkoming van bindingsfouten. 

6.Kraterfouten. 
Deze fouten zijn te vergelijken met slinkholten in gietstukken en ontstaan 
door stolling van een vloeistofpoel zonder aanvulling van het slinkvolume. 
Dit type fout komt vooral voor aan het einde van een las en is te voorkomen 
door een qoede stoptechniek, bijvoorbeeld door een zoqenaamde down-slope 
regeling in de lasapparatuur. De draadtoevoersnelheid en lasstroom worden 
dan niet abrupt qestopt, maar qeleidelijk zodat het kratertje dat ontstaat 
door het stilstaan van de toorts gevuld wordt. 

7.Randinkartelingen. 
De gebruikelijke vorm van randinkartelingen is een groef aan het oppervlak 
op de grens van lasmetaal en werkstukmateriaal, of tUBBen twee naast elkaar 
liggende lasrupsen. 

Fig. 24: Randinkartelinq. 

Een randinkarteling is gemakkelijk te herkennen met het blote oog en is het 
gevolg van slecht lassen of een onqunstige keuze van lasvariabelen. Enige 
oorzaken zijn: 

- Een inkorrekte toortsbeweqinq bij het zwaaiend lassen 
- Een verkeerde stand van de toorts, vooral bij staande hoeklassen, 

of bij het lassen van dun aan dik materiaal 
- Te hoge lasstroom, in het bijzonder bij het in positielassen of 

tezamen met een te hoge lassnelheid of een te dikke elektrode 
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- Stroperig smeltbad bij het MIG-lassen t.g.v. een verkeerd 
beschermgas 

Randinkartelingen kunnen door kerfwerking gemakkelijk vermoeiingsscheurtjes 
inleiden. Ook bij statische belastinq leiden ze tot spanningskoncentratie en 
verhoogd breukgevaar. 

De in deze paragraaf beschreven lasfouten Z1]n geklassificeerd, bijvoorbeeld 
in DIN 1912 waarbij de volgende kodes aan de afwijkingen worden toegekend: 

Aa: gasholte 
Ab: gaskanaal 
Ba: slakinsluiting zonder scherpe kanten 
G: slakinsluiting met scherpe kant en 
c: bindingsfout 
D: doorlasfout 
Ea: langsscheur 
Eb: dwarsscheur 
Ec: eindkraterscheur 
F: randinkarteling 
H: insluiting van een vreemd metaal 
J: oxide-insluiting 
K: kraterfout 

Resumee, 
Bij de lasfouten die het inwendige van de las verstoren is een aantal niet 
te voorkomen door regeling van het lasproces. Dit is met name het geval voor 
poreusheid en insluitingen. Deze lasfouten kunnen voorkomen worden door een 
goede gasbescherming en zorgvuldigheid tijdens het lassen. 
Een tweede kategorie lasfouten wordt veroorzaakt door een te geringe of te 
grote warmte-inbreng. Wanneer we ons beperken tot het lassen van laag- en 
ongelegeerd staal met een dikte minder dan 40 mm, dan treden 
hardingsstrukturen en daaruit voortkomende scheuren niet op. 
Het zijn dan vooral bindingsfouten en doorlasfouten die afwijkingen in de 
las veroorzaken. Het voorkomen van dit soort fouten stelt als voornaamste 
els aan het lasproces dat het een kontinu, regelmatig verlopend proces moet 
zijn, waarbij de warmte-inbreng te beinvloeden is. Bij het GMA-lassen 
betekent dit goede afstemming van lasstroom en -spanning met de 
voortloopsnelheid en draadtoevoersnelheid. 

Buiten de beschreven geklassificeerde lasfouten die betrekking hebben op de 
inwendige metallurgische toestand van de las, is er nog een groep 
ongeklassificeerde lasfouten die afwijkingen veroorzaken in de uiterlijke 
vorm van de las. 
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4.4 Afwijkingen Van de ideale ·qestreken-volle· lasvorl. 

Een systematische beschrijving van deze niet geklassificeerde lasfauten is 
door de grate diversiteit andoenlijk, vandaar dat wardt valstaan met de 
weer gave van de meest voarkomende afwijkingen en hun oorzaken: 

1.0verdikte. 
Van de overdikte, die ontstaat door het neersmelten van te veel materiaal, 
gaat geen enkele versterkende werking uit. 
Bij dynamische belasting werkt een plotselinge doorsnedeverandering zelfs 
nadelig uit oogpunt van vermoeiing. Vanwege dezelfde reden is een te g~ote 
aanvloeihoek, zoals die bij een lasverbinding met overdikte optreedt niet 
gewenst. 

Fig. 25: Overdikte. 

2. Ie weinig vullinq. 
Vooral bij het lassen in 2G-positie (zie onderstaande figuur), kan een 
dergelijke fout optreden ten gevolge van het uitzakken van de las. Ook 
uitgezakte staande hoeklassen komen v~~r. Oorzaak is meestal dat men een te 
zware las heeft willen leggen. 

Fig. 25: Het uitzakken 
van een V-las 
in 2G-positie 

3. Overgelopen lasnaad. 

2G-POSITIE 

Overgelopen lasnaden z~)n ongunstig, omdat van de krop een kerfwerking uit 
gaat. Oorzaak is een te lage voortloopsnelheid. 

Fig. 26: Kerfachtige verdikking bij een overgelopen lasnaad. 
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4. Hoekafwiikinqen en uitliiniqheid. 
De oorzaak van deze lasfouten zijn verkeerde lasmallen, een s10rdige 
montage, verkeerd ingeschatte krimpeffekten of een foutieve lasvolgorde. 

Fig. 27: Hoekafwijking Fig.28: Uit1ijnigheid. 

Suiten de beschreven lasfouten zlJn er nog een aantal ongeklassificeerde 
lasfouten die veelvuldig voorkomen zoals overmatig spatten, doorgeschoten 
stukken elektrodedraad en beschadigingen door gebruik van slijptollen etc. 

Het probleem van korrekte vulling is bij het GMA-lassen grotendeels op te 
loss en doordat de hoeveelheid afgesmolten materiaal bepaald wordt door de 
draadsnelheid, met bijbehorende lasstroom. Voor de dwarsdoorsnede van de las 
geldt dan: 

Hierin is: ~ = dwarsdoorsnede van de las 
Ad = dwarsdoorsnede van de elektrodedraad = ..!.. d 2 r 4 dr vd = draadtoevoersnelheid 
v r= voortloopsnelheid van de toorts 
c:o= konstante i.v.m. gewenste overmaat en spatverlies 

De waarde voor c is ongeveer 1 - 1.2 
Wanneer draadtoevoersnelheid en voortlggpsnelheid op deze manier op e1kaar 
afgestemd worden is de kans op vormfouten bij het onder de hand lassen a1 
zeer gering. In andere posities dient men vooral niet te veel materiaal per 
lasbeweging neer te smelten. 

De eis die het voorkomen van dit soort fouten stelt aan het lasproces, naast 
de eerder genoemde, is wederom dat het proces kontinu en regelmatig verloopt 
zodat de las overal gelijke afmetingen heeft. Verder moeten de 
voortloopsnelheid en de afstand toorts-werkstuk konstant zijn. 
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4.5 Qefinitie van kenaerkende grootheden veer de las9egmet;ie. 

Ha de beschrijving van een aantal afwijkingen die in een las kunnen 
voorkomen zal h~t duidelijk geworden zijn dat het onmogelijk is een of 
meerdere grootheden te definieren die de geometrie voor leder willekeurig 
type las vastleggen. 
In praktijk betekent dit dat voor het onderzoek naar de invloed van 
wijzigingen van lasvariabelen op de lasgeometrie meestal gekozen wordt voor 
de meest eenvoudige MIasM; een opgelgd snoer op een vlakke plaat. 
De keuze voor dit type las heeft als voordeel dat een aantal 
invloedsfaktoren zoals vooropening, openingshoek etc. niet meer van be lang 
zijn en dat de kosten van proefplaten relatief laag zijn door de geringe 
voorbewerkingskosten. 
Verder is de lassituatie, bijvoorbeeld afstand toorts-werkstuk, goed 
reproduceerbaar en is de opspanning van het werkstuk eveneens eenvoudig. 
De meeste in Iiteratuur beschreven experimenten richten zich dan ook op deze 
lasvorm. 

Bij een opgelegd snoer of lasrups zijn de volgende geometrische grootheden 
te definieren: 

b 

h: LASHOOGTE 
pI PENETRI'\TIE 
b. LASBREEDTE 

Fig. 28: Geometrische grootheden voor een opgelegd snoer. 

Bij het rIG-lassen zonder toevoegmateriaal ontstaat er geen lasrups, vandaar 
dat in deze situatie kenmerkende grootheden de afmetingen van het smeltbad 
beschrijven. 

w 

WI SMELTBADBREEDTE 
D. SMELTBADDIEPTE 

DE SMELTBADLENGTE IS GELIJK AAN L 

Fig. 29:Afmetingen van het smeltbad. 

In het vervolg van dit verslag wordt voor het GMA- en TIG-Iassen beschreven 
hoe deze geometrische grootheden afhangen van de lasvariabelen. 
Door goede gasbescherming en het voorkomen van insluitingen wordt getracht 
er voor te zorgen dat de las metallurgisch gezien goede eigenschappen heeft. 
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BOOFDSTUK 5: GMA-lassen. 

In hoofdstuk 1 is reeds een schematische voorstelling van het principe van 
het GMA-lassen gegeven. In dit hoofdstuk wordt een model opgesteld om het 
proces dat zich tijdens het lassen afspeelt te beschrijven. Verder worden 
enige mogelijkheden van regelingen gegeven om het lasproces te 
optimaliseren. 

5.1 Systeemvergelijkingen 

5.1.1 Inlej,ding. 
Een GMA-lasinstallatie is als voIgt opgebouwd: 

DRAADTOEVOER-

EENHEIO 

BESCHERMGAS- KOEL-

RESERVOIR EEt-lHEro 

L 
LASMACHINE I 

TOORTS I 
ROBOT I I I \ , VOEDINGSBRON 

WARMTE- EN MATERIAAL-
MENS ' I • 

lOVE RDRACIiT\ -
l WERKSTUK I 

I 

Fig. 30: Een GMA-Iasinstallatie. 

Ret is noodzakelijk te onderzoeken welke grootheden ingesteld moeten worden 
bij het lassen en hoe de overige lasvariabelen hiervan afhangen. In de 
volgende paragrafen worden deze verbanden afgeleid. 
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5.1.2 De afsmeltkarakteristiek. 
Een eerste vereiste voor het lassen met een geautomatiseerde draadtoevoer is 
dat er evenwicht is tussen de hoeveelheid per tijdseenheid toegevoerd 
materiaal en het ontwikkelde vermogen dat het materiaal moet doen smelten. 
De afsmeltsnelheid van de elektrodedraad moet gelijk zijn aan de 
draadtoevoersnelheid. 

Het vermogen dat nodig is om het elektrodemateriaal te doen smelten en de 
temperatuur te verhagen van de afgesplitste druppels, is gelijk aan: 

met: Hsmelt= energie die nodig is om 1 m3 van het elektrodemateriaal 
te doen smelten en te verhitten zodat de afsmeltende 
druppels temperatuur Td krijgen ,rivt~~t.f .-,..w&-t~ 

Qd = dichtheid van de elektrodedraad [kg/m ] 
H r= energie die nodig is om 1 kg van het elektrodemateriaal tot 
m het smeltpunt te verhitten en te laten smelten [ J/kg ] 

c = specifieke warmte van het vloeibaar metaal [ J/kg K ] 
TP = druppeltemperatuur [ K ] 
Td = smelttemperatuur van het elektrodemateriaal [ K ] m 

Het ontwikkelde vermogen aan de draaduitsteek bestaat uit vier gedeelten: 

2 = I .Rdr met Rdr= weerstand van de draaduitsteek [ Q ] 

Aangenomen wordt dat de stroom door de draaduitsteek en de kabels, de 
lasstroom, gelijk is aan de boogstroom I . 
De draaduitsteeklengte wordt gedefinieerB als de afstand tussen het 
draaduiteinde en het kontaktpunt in de kontaktbuis. Aangenomen wordt dat dit 
een vast punt is, hetgeen in de praktijk niet altijd het geval hoeft te 
zijn. 

Fig. 31: Het kontakt van de elektrodedraad en de kontaktbuis. 
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Daar de geleidingskoefficient van het elektrodemateriaal 
temperatuursafhankelijk is, moet de temperatuurverdeling in de draad bekend 
zijn. Deze heeft de volgende gedaante: 

TEMPERATUUR oK 
• 

Fig. 32: Temperatuursverdeling 1n de dr~adllit5teek. 

De weerstand van de draad is nu gelijk aan: 

1 1 
A . IS a(x) dx met. a - geleidingsko~fficient [ Q m ] 
dr 0 

Ineerste instantie wordt voor de eenvoud verondersteld dat a cen konstante 
wadrde heeft zodat geldt:\ 

en p ::: 
ohm 

a 1 
s I 2 

A . b 
dr 

l·ye.!.mQg~n_ t~n_ (;J.!ivQlge_ v,gn_h~t_aig~v~n_ v,gn_ the.!.m.is£h~ ~n.!irgi.!i yaD. ge 
!:l~klr.Q.n.!ln:"'hiLh~t_i!l.t.!.erte.n in_d,!: ,gnQd.!l. 

met: e 
k 
T := 

kT 
TJ til' T b e 

lading van '·l.'1l 1 ektron 
konstante van Boltzmann 
temperatuuT van de hnng 

18 



1.ye~mQggn_ont~ikkglg gOQr_h~t_binnent~egen yan ~1~ktrQngn_in net gnQdg
.QP.l2.e~vlak· 

Per elektron komt de uittreedenergie W . vrij, hetgeen een vermogen oplevert 
dat gelijk is aan: u~ 

W. 
P --.!:!1: I I e= e . b = ~A' b 

De grootheid ~A wordt de werkfunktie van het anode-oppervlak genoemd. De 
getalwaarde voor ~A in volt is gelijk aan de getalwaarde voor W . in 
elektronvolt, doch het zijn verschillende grootheden. In veel lYteratuur 
worden ze met elkaar verward. 

Het totaal ontwikkelde vermogen aan het draaduiteinde Pdr wordt hiermee: 

Pdr= Pohm+ Pth+ Pe+ PA of 

a 2 
Pdr= A

dr 
Is' Ib + ( Uth + ~A + UA ) Ib 

De vermogensbalans aan de draaduitsteek luidt: Pdr= Psmelt oftewel . 

A:
r 

Is I~ + ( Uth + ~A + UA ) Ib = Adr vdr Hsmelt 

~~~; 
Dit betekent dat voor de draadtoevoersnelheid !ela~ 

met: A H dr smelt 
[ m/As ] en kZ= A 2 H 

dr smelt 

{1} 

Dit is de eerste systeemvergelijking voor het GMA-lassen en wordt oak weI 
afsmeltkarakteristiek genoemd, daar de draadtoevoersnelheid gelijk moet zijn 
aan de afsmeItsnelheid. 
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5.1,3 Bet elektrische circuit, 
Een tweede vergelijking die het systeem beschrijft wordt verkregen door het 
elektrische circuit van het lassysteem te beschouwen. 

R. 
l-

or 
o I I' 

Usp I 

Ib 

U bel 

1 : DRAADUITSTEEKLENGTE 
l~: BOOGLENGTE 
lk= Ib+ Is 

•. J 

Fig. 33: Schema van het elektrisch circuit van een lasinstallatie. 

De voedingsbron is bij het GMA-lassen een spanningsbron met een vrijwel 
horizontale karakteristiek die beschreven wordt door: 

U = U - R, . I sp 0 ~ 
met R. = inwendige weerstand van de bron, 

~ 

De horizontale karakteristiek is noodzakelijk i.v.m. het zegenaamde 
zelfreguleringseffekt. Dit zorgt er veer dat bij een kleine toename van de 
booglengte de stroom sterk daalt, waardoor er minder materiaal wordt 
afgesmolten en de boeglengte weer afneemt. Bij een afname van de booglengte 
stijgt de stroom en smelt meer materiaal af, zodat de booglengte weer 
toeneemt. 

> 

m 
BRONKARAKTERISTIEK ;,BOOGLENGTE GROTER . 

~ U ( ...... ./ / EVENWICHTSSITUATIE 

~ 0l----..!}~-::/-r~/~~~:::=/~ __ ~ ,.....-£,.....-£l600LENGTE KLEINER 

I 
I 

I 
I 

BELASTINGSKA~AK!ERISr!E~ 

STROOMSTERKTE in A 

Fig. 34: Bet zelfreguleringseffekt bij een vlakke bronkarakteristiek. 
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Het arbeidspunt in het stroom-spanningsdiagram ontstaat door snijding van de 
bronkarakteristiek met de belastingskarakteristiek. Deze heeft de volgende 
gedaante, zoals af te leiden is uit het schema van het elektrisch circuit: 

In het arbeidspunt geldt: U = Ub 1 hetgeen betekent: sp e 

of: 

Verder geldt: 

{2} 

{3} 

Dit betekent dat er nu drie vergelijkingen z~Jn die het verband tussen Ibl1 
en Ib weergeven wanneer de overige variabelen bekend zijn. Door kombinatle s 
van vergelijkingen {1},{2} en {3} zijn Ib ,Is en Ib dan te bepalen. 

Om de systeembeschrijving van het'lasproces te kompleteren dient ook 
nagegaan te worden welke grootheden bepalend zijn voor het meest essentiele 
gebeuren in het GMA-lasproces, de druppelafsplitsing. 
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5.2 Druppelafsplitsing. 

5.2.1 Inleiding. 
Bij het gasbooglassen met een afsmeltende elektrode kunnen een aantal 
verschillende vormen van metaaltransport van de elektrode naar het werkstuk 
worden waargenomen. Wanneer we ons beperken tot die gevallen waarbij de 
elektrodedraad anode is, dan kunnen vier gevallen onderscheiden·worden: 

1. Kortsluitbooglassen. 
Rierbij wordt bij betrekkelijk lage stroomsterkte de spanning zo laag 
gekozen (17-20 V), dat steeds na het aangroeien van een druppel, deze via 
een kortsluiting overgaat naar het smeltbad. Deze lasmethode wordt veel 
toegepast bij staal in een beschermgas bestaande uit CO2, Ar of mengsels van 
beide. 
Kortsluitbooglassen is de laatste jaren door toepassing van 
getransistoriseerde voedingsbronnen en de daarbij gebruikte regelapparatuur 
uitgegroeid tot een geavanceerd proces. Ret optreden van spatten blijft 
echter een bezwaar van deze methode. 

2. Globulaire druppelovergang. 
Bij het lassen in argon of in een mengsel van argon en CO met een 
betrekkelijk lage stroomsterkte, maar met een open boog (~oge boogspanning), 
is de druppelovergang vrij grof: "globular transfer". Rierbij is de boog 
vaak instabiel en vooral in een andere positie dan onder de hand is de 
druppel moeilijk naar het smeltbad te richten. 
De druppels kunnen wanneer ze uiteindelijk afsmelten een diameter hebben 
bereikt, welke 4 tot 6 maal de draaddiameter is. Als de druppel dan overgaat 
naar het werkstuk, zal de boog bij afsplitsing van onder de druppel moeten 
overspringen naar het draadeinde. Bij deze zeer grote druppels kan dit 
aanleiding geven tot het doven van de boog. 

J, Sproeibooqlassen. 
Bij hogere stroomsterkten en eveneens hogere boogspanningen gaat het metaal 
via een sproeiregen van metaaldruppels over naar het smeltbad. Deze 
sproeiregen, -spray transfer-, zorgt voor een beheerste overgang van het 
elektrodemateriaal naar het werkstuk. Spray transfer treedt echter pas bij 
zoln hoge stroomsterkte op dat veelal de warmte-inbreng in het smeltbad te 
groot is om hiermee bepaalde werkstukken te lassen. 
V~~r s aal en aluminium bestaat er een bepaalde stroomsterkte waarbeneden 
het me aal van de lasdraad via grote druppels overgaat naar het werkstuk en 
waarbo en er spray transfer optreedt. Deze stroomsterkte wordt 
overga gssstroomsterkte genoemd. Tabel 4 geeft enige waarden voor deze 
stroom terkte. 

Draaddiameter Overgangsstroomsterkte in A 
ddr in rom Aluminium Ongelegeerd staal 

1.0 110 170 

~2 140 200 

1.6 190 260 

SESCHERMGAS, bij Aluminium Ar 
bij ongelegeerd staal Ar + 5% CO2 

Tabel 4: Overgangsstroomsterkten Voor aluminium en zatht staal. 
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4. Pulserend lassen. 
De problemen die optreden bij een hoge of lage stroomsterkte kunnen 
ondervangen worden met pulserend MIG-lassen. Om bij gemiddeld lage lasstroom 
toch een acceptabele metaaloverdracht te verkrijgen, wordt regelmatig 
gedurende zeer korte tijd de stroomsterkte vex boven de 
overgangsstroomsterkte gebracht. Hierdoor wordt de druppel afgesplitst en 
versneld in.de richting van het werkstuk. De boog wordt onderhouden met een 
betrekkelijk lage basisstroom. 
De stroompulsen worden gegeven met een frequentie die overeenstemt met de 
gewenste druppelfrequentie. Hoogte en tijdsduur van deze pieken zijn zodanig 
dat er bij elke puIs een of meer druppels' afsmelten. Doordat de druppels een 
aanzienlijke versnelling in de richting van het smeltbad ondervinden, kan nu 
in aIle posities gelast worden. De lage gemiddelde lasstroom maakt het 
mogelijk eveneens dunne plaat te lassen. 

GLOBULAR TRANSFER SPRAY TRANSFER KORTSLUITBOOGLA5SEN PULSE REND LASSEN 

Fig. 35: Verschillende vormen van druppelovergang. 

Er zijn twee modellen die de druppelafsplitslng beschrijven. 
Een eerste benadering is die van Essers, Waszink e.a., waarbij er van 
uitgegaan wordt dat een hangende druppel instablel wordt zodra de totale, 
druppelafsplitsing bevorderende kracht de tegenwerkende kracht ten gevolge 
van de oppervlaktespanning overschrijdt. 
Het model ontwikkeld door Lancaster is gebaseerd op de veronderstelling dat 
de druppelafsplitsing het resultaat is van een kontraktie-instabiliteit in 
het vloeibare elektrodedraad-uiteinde. Oit model leidt o.a. tot de lengte 
van de druppel. 
In de volgende paragrafen worden beide modellen die de druppelafsplitsing 
beschrijven kort weergegeven. 
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5.2.2 Model volqens Essers e.a, gebaseerd op krachtenevenwicht 
Het evenwicht van statische krachten, die op een afsmeltende druppel werken 
die aan het elektrodedraad-uiteinde hangt, vormt het uitgangspunt van dit 
model. 
De belangrijkste krachten die op de druppel werken zijn: 

- De zwaartekracht Fg . 

- Een elektromagnetische kracht F em 

- Een meeslepende kracht t.g.v. de stroming van het beschermgas Fd' 

- Een kracht t.g.v. de oppervlaktespanning van het vloeibare 
metaal F . 

1 

Fig. 36: De krachten die op een druppel werken. 

Beperken we ons tot onder de hand lassen, d.w.z. de zwaartekracht bevordert 
afsplitsing.Een hangende druppel splitst nu af wanneer geldt: 

F + F + Fd ~ F 9 em 1 

De krachten in deze vergelijking kunnen theoretisch benaderd worden. 
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1. De zwaartekracht. 

Deze kracht is gelijk aan de druppelmassa md maal de gravitatiekonstante g. 

Fg = md . 9 

2. De kracht t.g.v. de gasstroming. 

Een bol met straal R in een gasstroom met uniforme snelheid v I ondervindt 
een kracht Fd in de richting van de snelheid beschreven door: 9 

met Q = dichtheid van het medium. 
Cd= weerstandskoefficient. 

Deze weerstandskoefficient is afhankelijk van het Reynoldsgetal f 

2R • v 
Re = 2 

v met v = kinematische viskositeit. 
v = gasstroomsnelheid in de gascup. 

9 

Een zuivere bol heeft weerstandskoefficient Cds die als voigt afhangt van 
het Reynoldsgetal: 
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Fig. 37 De weerstandskoefficient voor een bol als funktie van Re. 
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Een hangende druppel is echter niet bolvormig en wordt gedeeltelijk 
beschermd door de elektrode. Bij benadering moet de weerstandskoefficient 
voor een zuivere bol Cds' vermenigvuldigd worden met een faktor 

2 

( 1 -
rd 

met rd = druppelradius 

rdr= radius van de elektrodedraad 

De uitdrukking voor Fd wordt hiermee: 

3. De elektrQmaqnetische kracht. , 

De diameter van de anodevlek, waar de stroom de druppel verlaat is in het 
algemeen niet gelijk aan de elektrodediameter. Dit betekent dat de stroom in 
de druppel divergeert of konvergeert en dat er een kracht lL = 3 x B 
uitgeoefend wordt op een volume-eenheid vloeibaar metaal, de Lorentzkracht. 
Hierin is 3 de stroomdichtheid en B de magnetische induktie. Wanneer 
cylindersymmetrie wordt verondersteld zijn de axiale en radiale komponenten, 
uitgedrukt in cylinderkoordinaten gelijk aan: 

De elektromagnetische kracht Femop de druppel is de integraal over het 
druppelvolume van ( fL )r' 

V~~r een bolvormige druppel en een Iuimtelijk homogene verdeling van jz 
wordt deze gegeven door: 

Fem = 

sin ~ 1 1 
= In( sin ~ ) - 4 + 1 - cos tt + 

( 1 

1 2 
N}2 . In( 1 + cos ~ ) 

- cos v. 

Hierin is .~ de permeabiliteit van vacuum en ~ en ~ de hoeken zoals in 
figuur 38 aaggegeven is. 
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ANODEVLEK -~ .. 

Fig. 38: De hoeken a en P in een druppel. 

Bij deze benadering doen zich echter nog twee problemen VOOI: 
1. Op het plasma onder de druppel zal ook een Lorentzkracht uitgeoefend 
worden, hetgeen een drukverhoging veroorzaakt en dientengevolge een 
opwaartse kracht op de druppel. Deze kracht blijkt echter te verwaarlozen 
klein te zijn. 
2. De stroom I door de elektrodedraad hoeft niet noodzakelijk gelijk te zijn 
aan de stroom door de druppel, daar elektronen de elektrode binnen kunnen 
treden boven de druppel. De stroom die niet door de druppel loopt blijkt 
eveneens zeer gering te zijn, zodat de aanname gerechtvaardigd is dat de 
stroom door de druppel gelijk is aan de stroom door de elektrodedraad. 
In dit kader wordt volstaan met deze konstateringen. Een exakte afleiding 
zou te ver voeren. 

4. De kracht ten gevolge van de oppervlaktespanning. 

Tal van experimenten hebben aangetoond dat er een analogie bestaat tussen 
het druppel afsplitsen van een afsmeltende draad en het druppelen van 
vloeistof uit een capillair. 
Wanneer een druppel aan een capillair met binnenstraal rd hangt, is er een 
maximaal mogelijke drupppeimassa m. r 
Wanneer verder aangenomen wordt da~ ~!feen de zwaartekracht werkt, dan 
geldt: 

= F 
'Y 
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In eerste instantie wardt er vanuit gegaan dat de vertikaal gerichte 
spanning aan de rand van het capillair de druppel vasthoudt en er geldt: 

spanning op de amtrek zelden Dit is echter niet geheel juist amdat de 
vertikaal gericht is en de amtrek zelden 
gedeelte van de druppel afgesplitst. 

2~rdr is. Verder wordt slechts een 

Lahnstein e.a. hebben gevanden dat de massa van de afgesplitste druppel een 
funktie i~an ~r/a waarbij, 

a = ~ de wartel uit de capillaire konstante. 
'. Q 9 

md 
Er geldt: 

md 
=f( hetgeen betekent dat vaar de kracht t.g.v. de 

max 

appervlaktespanning geldt: 

Vaar 

F 
l' = 

rdr < --- = 1.0 geldt bij benadering f ( a 

rdr 
) :t 1 - 0.4 ( a 

Figuur 39 geeft een indruk van de graotte van de vier beschreven krachten. 
j % 4 I Fy 

~ 3 ,lvF
, Fem / }/FemlgemetenJ 

11 C (bereke~) ./ 
~ L /,,"/ ~ 2 , - .~/ :.; /A 

lrF~ 
1 ~7 

o I~ ./ , ? 
'~/ ---- ___ berekend door 

Pintard(1966) 

-1 I~--------~--------~----~ 
50 100 150 200 250 .. 

STROOMSTEaKTE in A 

Fig. 39: De grootte van de krachten bij een afsplitsende druppel 

Uit deze paragraaf blijkt dat het vooral de lasstraom is die bepalend is 
voor de druppelafsplitsing. Deze bepaald namelijk de elektromagnetische 
kracht F I daar deze evenredig is met het kwadraat van de lasstroam. 
Beheersifi~ van de druppelafsplitsing betekent dus beheersing van de 
lasstroom. Van dit gegeven wordt bij het pulserend lassen dan ook gebruik 
gemaakt. 
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5.2.3 Model volgens Lancanster gebaseerd op de pinch-instabiliteit. 
In deze paragraaf wordt een tweede model voor de druppelafsplitsing 
beschreven. 
Beschouw een vloeistofcylinder waardoorheen een stroom in axiale richting 
loopt, met stroomdichtheid J. Veronderstel verder dat de cylinder opgebouwd 
is uit een groot aantal elektriache stroomlijnen. Aangezien twee evenwijdige 
draden, waardoor stroom in dezelfde richting loopt, een aantrekkende kracht 
~ x ~ ondervinden, zal de cylinder onder een naar de hartlijn gerichte druk 
te komen staan ala gevolg van de stroom. 

J 

--_II J 

Fig. 40: Een stroomvoerende vloeistofcylinder. 

Deze druk wordt gekompenseerd door een naar buiten gerichte druk, die onder 
invloed van de oppervlaktespanning ontstaat. Bij voldoende hoge 
stroomdichtheid is het mogelijk dat dit evenwicht wordt verstoord en de 
cylinder in elkaar klapt. oit fenomeen staat bekend als het pinch-effect. 
In deze paragraaf wordt een benaderende verklaring voor het opt red en van 
deze instabiliteit gegeven. 

Mogel YOQr_h~t_pin£h~eIf~ct. 
Voor een stroomvoerende cylinder is het magnetisch veld zuiver azimutaal 
gericht en steeds loodrecht op de stroom. Hierdoor is de elektromagnetische 
kracht per volume-eenheid op een straal r in de geleider gelijk aan: 

:: J.B :: 

Deze kracht is naar de hartlijn van de cylinder gericht en bij evenwicht 
moet deze worden opgeheven door een radiale drukgradient in de vloeistof , 
die in tegengestelde richting werkt. 
Het evenwicht wordt beschreven door de volgende vergelijking: 

...2£.. + or 
2 

1.1 J r o 
2 

:: 0 

Integreren levert: p :: 
2 2 

-1-1 J r 
a 

4 + konstante 
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Aan het oppervlak, d.w.z. r = R, is de Lorentzkracht verdwenen en is de druk 
gelijk aan de sam van de omgevingsdruk p en de druk t.g.v. de 
oppervlaktespanning. 0 

Deze druk is een vloeistof met oppervlaktespanning 1 gelijk aan: 

waarbij R1 en R2 de hoofdkromtestralen van het oppervlak zijn. 
V~~r een cylinder geldt R

1
= R en R

2
= ~. 

De drukverdelinq in de cylinder is nu gelijk aan: 

J2 
~ ~o4 (R2 - r2 ) p(r) = Po + :R- + 

V~~r de hartlijn van de cylinder (r=O) qeldt: 

"'0 r2 
p = Po + -L + R hR2 

Om nu de voorwaarde voor instabiliteit te bepalen, wordt verondersteld dat 
het oppervlak van de vloeistof een kleine sinusvormiqe verstoring vertoont, 
m.a.w. het oppervlak wordt gegeven door: 

r(z) 21f = R + £.cos{ ~ )z 

met: t = amplitude van de verstoring 
A = golflengte van de verstoring 
z = afstand in axiale richting 

Fig. 41: Verstoorde vloeistofcylinder. 
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In de verstoorde cylinder is de drukverdeling niet uniform meer. 
Op de plaats waar het oppervlak een uitstulping vertoont is de druk: 

p :::: p + "{ ( 
u 0 

1 
R + I£: 

met RA: de axiale kromtestraal voor'r = R + € 

Er geldt: 1 a2 r 
)Z::::A 

21T 2 
RA 

:::: :::: ) • I£: 
2 A a z 

1 21T )2£ ] + Hiermee wordt p = p + -r.[ + ( -u 0 R + € A 

1.10 
I2 

h 2{ R + £ ) 2 

Op de plaats waar het oppervlak een instulping vertoant geldt vaar de druk: 

1 
p.:::: p + ,,{.[ '"'"::R~-

1 0 - € 
- ( 

I2 
21T )21£: ] + ___ 1J~0~ ____ ~ 
A 41T2( R _ € )2 

Wanneer de druk in een uitstulping groter is dan in een instulping, dan zal 
er vloeistof vanuit de uitstulping naar de instulping stromen zadat de 
oarspronkelijke cylinder wordt hersteld. M.a.w. het systeem is stabiel. 
Van instabiliteit is sprake wanneer het drukverschil tegengesteld is. De 
vloeistafcylinder zal dan uiteenvallen in druppels. 
De eis voor stabiliteit wordt weergegeven door: 

( e ... a ) 

Invullen van de uitdrukkingen vaar Pi en Pu levert: 

Instabiliteit als: ( 

Voor de evenwichtssituatie geldt dus: 

A [ 21fR ] :::: 
C I2 lJ o ) 1/2 1 + ------

2 21T R,,{ 
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Beschouw de geometrie van het clektrndedraaduiteinde, zoals in onderstaande 
figuur is weergcgeven. 

VERSTOORDE VLOEtSTOF- r=R+! 
__ "",DER. 

2R 

------~----
! 
j 

z=O 

De strdal van de denkbeeldig€ verstnorde vloeistnfcylinder is gelijk adn: 

met I dr' elektrodedraad-radius 
Id = druppelradius. 

De lengte van de afgesplitstr druppel is in het algemeen klcincr dan de 
kritische golflengte ~ I daar er bij afsplitsing onig vlneibaar melaal 
achterblijft op het dr~aduitejnde. Meestal geJdt dat de druppellengte 1:1 
ongeveer 0.8 ~ is.' \ 

c Wanneer verder aangenomen wordt dat de druppellengt.c n maal de druppelradius 
is, dan geldt: 

n ( r 1 r ) d dr r :.:; 
d 

1 .25 n ( 1 1 

Deze rekurrent.e betrekking geeft hel verband weer tU5sen de druppe]rJdius en 
de strnamsterkte voor cen bepaalde elektrodediamet0I. 
In de volgende paragraaf wordt beschreven welke groothe~cn verdcr van belang 
zijn vaor het beschrijven van de druppeloverdracht rn op welke wijze dezc ~,. 
uitrindelijke geometrie van dp IdS bepalen 
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5.3 De lasgeometrie als funktie van lasvariabelen. 

5.3.1 Inleidinq. 

In hoofdstuk 4 zijn voor een lasrups een aantal grootheden gedefinieerd die 
de lasgeometrie beschrijven. Wanneer gegevens uit experimenten met het 
leggen van lasrupsen op een plaat toegepast worden voor andere naadvormen, 
dan zijn de lasnaadhoogte en -breedte geen belangrijke grootheden. 
De problemen bij andere lasnaadvormen hebben meestal betrekking op de 
lasnaadvulling en het optreden van bindingsfouten. Ret eerste probleem is op 
te lossen door een goede afstemming van de voortloopsnelheid en de 
draadtoevoersnelheid. Ret tweede probleem wordt veroorzaakt door een te 
geringe inbranding van het lasmateriaal in het werkstukmateriaal. Dit 
betekent dat vooral de penetratie een grootheid is die belangrijk is en dat 
bepaald moet worden hoe deze afhangt van de overige variabelen. 
Buiten de penetratie is nog een andere grootheid te definieren die in dit 
kader van belang is, de zogenaamde smeltfaktor ~. 
Deze wordt gedefinieerd door: 

6 = 

Fig. 43: De smeltfaktor O. 

V~~r een goede las zonder bindingsfouten dient deze smeltfaktor zo groot 
mogelijk te zijn. 

Samenvattend blijken de penetratie en de smeltfaktor essentiele grootheden 
te zijn om ala output van het lasproces te dienen in een algemene 
systeembeschrijving. 
Wanneer een bepaalde lasvorm wordt gekozen dan kunnen echter andere 
geometrische grootheden aangegeven worden die kenmerkend zijn voor de 
lasverbinding. 
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5.3.2 De penetratie. 

In eerste instantie lijkt het aannemelijk dat de penetratie wordt bepaald 
door de hoeveelheid warmte die per leWlte-eenheid las wordt toegevoerd. 
Deze totale warmte-inbreng per lengte-eenheid in het werkstuk wordt gegeven 
door: 

v v 
met: f\ = rendement van het lasproces 

V~~r GMA-lassen is dit ongeveer 
voortloopsnelheid van de toorts 
boogstroom 
boogspanning. 

70%. 

Deze grootheid is dus te beinvloeden door de boogspanning, boogstroom en de 
voortloopsnelheid. 

1. De invloed van de voortloopsnelheid op de penetratie. 

Zoals uit onderstaande figuur blijkt heeft de voortloopsnelheid weinig 
invloed op de penetratie. 

STROOM in 

• 70 

~ 
x 100 
0150 

w 5 .0; 200 
..... 0 250 E-< 4 < a:: 
E-< 

3 w z 
W 
0.. 2 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
• VOORTLOOP-

SNF:LIIF.ID m/s 

Fig. 44: De penetratie als funktie van de voortloopsnelheid. 

V~~r lassnelheden beneden de 2 mm/s wordt op het smeltbad gelast. De plaat 
wordt dan a.h.w. afgeschermd van de boog door een laagje vloeibaar metaal 
waardoor goede penetratie niet mogelijk is. In praktijk ligt de lassnelheid 
meestal boven deze waarde. 
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2. De invloed van de lasstroom OP de penetratie. 

Figuur 45 geeft de invloed van de lasstroom op de penetratie weer: 

~i 
c 5 .... 

1 

WARMTE-INBRENG kJ/mm 

• 4.0 
o 3.0 
A 2.0 
II 1.5 
• 1.0 
o 0.5 

50 100 150 200 250 

LASSTROOM in A 

Fig. 45: De penetratie als funktie van de lasstroom. 

. 

Het verband tussen de penetratie en de lasstroom is vrijwel lineair. Bij 
verandering van de warmte-inbreng door wijziging van de voortloopsnelheid, 
bij konstante lasstroom, verandert de penetratie nauwelijks. 

3. Invloed van de boo9spanning op de penetratie. 

De boogspanning heeft geen of nauwelijks invloed op de penetratie. Ren 
hogere boogspanning maakt in het algemeen de las breder en gladder van 
uiterlijk. 

Konklusie: De penetratie wordt niet bepaald door de warmte-inbreng maar door 
de lasstroom. 

Ren verklaring voor dit feit wordt gevonden door observatie van het proces 
dat zich afspeelt wanneer een druppel het smeltbad bereikt. 
High-speed filmopnamen laten zien dat een druppel een kleine krater in het 
smeltbad veroorzaakt door het binnentreden. Bij lage stromen wordt dit 
kratertje direkt na de ins lag weer gevuld door vloeibaar metaal en duurt het 
relatief lang voordat een nieuwe druppel het smeltbad bereikt. Bij een 
hogere stroomsterkte neemt de druppelfrquentie toe, zodat het kratertje nog 
niet gevuld is met vloeibaar metaal wanneer een volgende druppel inslaat. 
Dit betekent dat de warmte van de druppel zeer efficient naar de onderzijde 
van het smeltbad wordt overgedragen. Hiardoor ontstaat een goede penetratie. 
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Essers e.a. nemen aan dat vooral de totale impuls die per tijdseenheid aan 
het smeltbad wordt toegevoerd bepalend is voor de penetratie. 
Deze totale impuls per tijdseenheid is gelijk aan: 

met: v = druppelfrequentie 
m = druppelmassa 
v~= druppelsnelheid 

Bij een konstante draadtoevoersnelheid, c.q. afsmeltsnelheid, is het produkt 
van de druppelfrequentie en de druppelmassa konstant. Oit betekent dat 
p" bepaald wordt door de druppelsnelheid. 
D~ verbanden tussen druppelsnelheid, druppelmassa, druppelfrequentie en 
lasstroom worden weergegeven in figuur 46. 

DRUPPELSNELHEID v
d

;[m/s1 

© 1 
100 200 300 100 200" 300 

.... 

1 
120 

80 
lImmQ,; 

40 ~@ 

100 200 300 

... LASSTROOM IN A LASSTROOM IN A LASS'l'ROOM IN A 

Fig. 46: Verband tussen de lasstroom en md' vd en vd . 

Dit levert het volgende vtHband op tussen de .totale impuls per ti jdseenheid 
en de penetratie: 

6r-----~1------~1----~1~----~.1~ 

PENF:TRIITI, 

[mm] 
I. -

1 2-

0~ __ ~~ ____ ~~1 __ ~~1~ __ ~~1~ 
o 1000 2000 3000 1.000 

-----....... 
'rOTIlLE ["IP(}f,;, PER orr JnsrmNHEtD 10-6 [I'll 

Fig. 47: Het verband tussen de penetratie en de totale impuls per 
tijdseenheid 
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Hiermee kan verklaard worden dat de lasstroom weI maar de voortioopsnelheid 
en de boogspanning nauwelljks van invloed zijn op de penetratie. 
Bij het lassen met zuiver co als beschermgas is de penetratie veel 
geringer I omdat de druppels ~ij di t lasproces niet o'p een punt inslaan I maar 
verspreid over het smeltbad. 
Ook bij zeer hoge stromen bij het GMA- en plasma GMA-Iassen komt een 
verminderde penetratie voor. Dit is het gevolg van het feit dat bij hoge 
stromen het dunne uiteinde van de elektrodedraad de neiging heeft te 
roteren. Zodoende worden de druppels nlet gekoncentreerd op een punt in het 
smeltbad. 

5.3.3 De smeltfaktor. 

Uit experimenten blijkt dat de smeltfaktor 0 bepaald wordt door het produkt 
van de lasstroom en de voortloopsnelheid, Voar het leggen van lasrupsen op 
een dikke plaat geldt het volgende verband: 

Fig, 

~_-----ddr= 1. 2 mm * =-_-----ddr= 1. 6 mm 11 

*:BESCIIERMGAS"UELISHIELD 1 
i:BESCHERMGASxAr/5%C02 

500 1000 1500 2000 .. 
STROOMSTERKTE*VOORTLOOPSNELHEID I.vv in A.mm/sec 

Het verband tussen de smeltfaktor en Ib,vv' 

Dit betekent dat bij hoge Ib'v -waarden een relatief grater gedeelte van de 
plaat smelt dan bij lage waardXn van deze grootheid. 
Voor een konstante warmte-inbreng geldt bij konstante baogstroom: 

Ib 
- = konstant 

Vv 

Bij een bepaalde konstante warmte-inbreng is het i.v.m bindingsfouten dus 
beter met hoge stroomsterkte en hoge voortloopsnelheid te lassen dan met 
lage stroomsterkte en lage voortloopsnelheid. 
Ook het lassen met een grotere draaddiameter is in dlt verband gunstiger. 
De smeltfaktor wordt nauwelijks beinvloed door de boogspanning. 
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5.4 Systeembescbrijying. 

In hoofdstuk 2 is een algemene systeembeschrijving gegeven VOOI het 
lasproces. M.b.v. de gegevens uit de voorgaande paragrafen is deze algemene 
syst.eembeschrijving toe te passen op het GMA;-] d!:lSen. 

5.4.1 Setpoint parameters. 

Tn 5.1.2 en 5.'.3 zijn eniye veryelijkingen afgeleid die het lassysteem 
beschrijven wat. de afsmeltkarakteristiek en het elektrisch circuit betreft. 
Uitwerking van deze vergelijkingen wordt eenvoudiger wanneer verondersteld 
wordt dat geldt: 

lkll: 15 en 

Olerin is: de afstand tussen het werkstuk en 
elektrodedraad en de kontaktbuis 

Ib = de booglengte 
1 = de draaduitsteeklengte. s 

Vergelijking {1} wordt hiermee: 

- k, i oJ k/ + 4 k2 lk vdr 

2 k2 lk 

het kontaktpunt van de 

f 
Deze uitdrukking legt het verband vast tUBsen Ib en de overige variabelen. 
In het procesmodel wordt dit verband weergegeven door overdracht F,. 

VertJelijking {2} wordt: 

. a lk 
Ib ( R + R.+ - ;::: U U - UR- cb·lb uf: 

0 1 Ad! 0 A 

R t 
a lk 

U R.t -;;:- UA+ UR 0 1 dr If 1 = 
0 

lb' -b cb cb cb 

De overdracht F2 legt dit verband vast tusBen Ib en de Dverige variabelen. 

Dit betekent dat de volgende groot.heden op de lasinstallatie moeten worden 
ingesteld: 

1. De draadtoevoersnelheid. 

De draadtoevoer vindt meestal plaats d.m.v. een elektromotor die de 
elektrodedraad transporteert m.b.v. rollen. 
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Fig. 49: Draadtoevoer. 

Het toerental van de elektromotor kan ingesteld worden met een 
potentiometer. Wanneer een lineair verband wordt verondersteld tussen het 
toerental van de motor en de stand van de potmeter R t,dan geldt: po . 

vd ; n 2, r l~ R t' k 21 r 1 r ro po m ro - b 

Slip tussen elektrodedraad en rollen en fluktuaties In het toerental van de 
motor kunnen afwijkingen in de draadtoevoersnelheid veroorzaken. 

2. De uitqanqsspanning van de spanningsbron. 

Bijeen bepaalde draadtoevoersnelheid en afstand toorts-werkstuk bepaalt de 
op de spanningsbron ingestelde spanning U de booglengte. 
Bij getransistoriseerde en gethyristoriseHrde spanningsbronnen is Ilet 
mogelijk deze spanning traploos in te stellen. Vanwege het feit dat de 
uitgangsspanning bij een qethyristoriseerde bron een ri~pel van 150 
of 300 Hz vertoont , verdient een getransistoriseerde bran de voorkeur. 

3. De afstand toorts-werkst.uk. 

Deze afstand is bepalend voor de afstand van het kontaktpunt van de 
elektrodedraad en kontaktbuis tot het werkstuk. Verondersteld wordt dat dit 
een vast punt is. De afstand toorts-werkstuk It kan het best gedefinieerd 
worden als de afstand van de onderzijde van de ~ontaktbui5 tot bet werkstuk. 
Deze is goed meetbaar en reproduceerbaar. 
Er geldt: 

met k
t
= konstante afhankeIijk van het type toorts. 

Het is in de praktijk echter de vraag of deze konstante werkelijk konstant 
is. Verdere afwijkingen in lk kunnen ontstaan doordat de toorts niet exakt 
evenwijdig aan het werkstuk oeweegt. 
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Buiten de lasvariabelen die ingesteld moeten worden op grond van de 
systeemvergelijkingen dienen nog enige grootheden ingesteld te worden, 
namelijk: 

~.De beschermgas flow. 

Deze is instelbaar d.m.v. een regelkraan op de gasfles. 
Enige richtwaarden zijn: 

Lasstroom A 

15"0 
200 
250 

Gasvolumestroom I/min 

10 
12 
15 

5. De yoortloopsnelheid van de lastoorts. 

Wanneer de lasvorm bekend is, dan ligt het verband tussen de 
draadtoevoersnelheid en voortloopsnelheid vast door: 

vdr Al 
-::: 

Vv eso Adr 

met: AL ::: doorsnede van de las 
Adr ::: doorsnede van de elektrodedraad 
e ::: konstante i.v.m. overmaat en spatverliezen. so 

Bet verband tussen d~ draadtoevoersnelheid en voortloopsnelheid wordt 
vastgelegd door overdraeht E

1
. 

Vanuit ekonomisch stand punt gezien is het gunstig de lassnelheid zo groot 
mogelijk te kiezen. Bij vrijwel aIle robots is programmerin9 van de gewenste 
voortloopsnelheid eenvoudig mogelijk. 

Resumee: 

Setpointparameters zijn: 

1. vdr: 

2. U 
0 

3. lk 

4. f 
5. v9 

v 

de draadtoevoersnelheid. Deze wordt 
ingesteld met een potentiometer via R t. 
de spanning die ingesteld moet wordenP8p 
de spanningsbron 
de afstand van het kontaktpunt tussen de 
elektrodedraad en de kontaktbui~ 
Deze wordt bepaald door de afstand 
kontaktbuis-werkstuk. 
de flow van het beschermgas. 
de voortloopsnelheid van de toorts. 
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5.4.2 Boogparameters. 

De belangrijkste parameters die de materiaalovergang bepalen zijn de 
booglengte en de boogstroom. De booglengte bepaalt of er a1 dan niet 
kortsluitingen plaatsvinden bij de druppelovergang. 
De boogstroom is bepa1end voor het afsp1itsen van de druppe1, zoals in 
paragraaf 5.2 uitvoerig beschreven is. Uit 5.2 b1ijkt verder dat ook de 
gasstroomsne1heid in de beschermgascup van be1ang is voor de 
druppelaf~plitsing_ Deze wordt bepaald uit: 

~ --- Vg ":: :: ~:c: aet fg - gdsflow 
A = dootsnede van de gascup 
eg = dichtheid van het beschermgas 
T = temperatuur in de gascup 
Tgc= omgevingstemperatuur o 

Het verband tussen Vg en fg wordt vdstgelegd in overdracht F3-

De boogspanning is ook een kenmerkende glootheid voor de hoog , doch deze is 
evenredig met de booglengte, Ub= U + U + c .1 . 
Deze grootheid hoeft daarom niet a's atzonBer~ijke parameter opgenomen te 
worden. 

Vaol de warmteoverdracht is buiten de boogstroom en boogspanning de 
voortloopsnelheid van belang. 

B009parameters zijn dus: 

1. Ib: de booglengte 
2. Ib: de boogl;)troom 
3. v de gasstroomsnelheid 
4. v9 : de voortloopsnelheid v' 

5.4.3 TussenliggeQde indirekte lasparameters. 

Uit paragraaf 5.2 en 5.3 blijken vooral de druppelmassa, druppelfrequentie 
en druppelsnelheid van belang voor de uiteindelijke lasgeometrie. 
Bij konstante draadsnelheid zijn druppelfrequentie en -massa afhankeIijk. 

De heide modellen voor de druppelafsplitsing leiden niet tot een verband 
tU5sen de druppelsnelheid en de overige variabelen. De druppelmassa kan 
bepaald worden aan de hand van de druppelstraal. Hiervoor is echter aIleen 
de rekurrente betrekking zoals die voIgt uit het model volgens Lancaster 
voorhanden. 
De overdracht G die de relaties vastlegd tU5sen boogparameters en de 
druppelmassa, frequentie en - snelheid kan dan ook niet in ·formulevorm 
worden uitgedrukt. Het opstellen van een beter model voor de 
druppelafsplitsing is hiervoor noodzakelijk. 
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Voor de warmte-overdracht is de hoeveelheid warmte die per Iengte-eenheid 
las wordt toegevoerd een kenmerkende grootheid. 
Deze i~ gelijk aan: 

I) Ub Ib 

Vv 
met 11 ::; rendement van hel lat;proces. -=- t;z 

Dit verband wordt vastgelegd door overdracht G . 
V~~r de smeltfaktor is verder het produkt van 3e boogstroom en 
voortloopsnelheid van belang. Daar in de uitdrukking voor q 1 slechts de 
verhouding van beide glootheden voorkomt is het noodzakelij~ een van 
be ide grootheden te kennen om de grootte van de smeltfaktor te bepalen. 

Tussenliggende indirekte lasparameters zijn: 

1 . md : de druppelmassa 
2. vd : de druppelsnelheid 
3. qwl: de warmte-inbreng per lengte-eenheid. 
4. v : de voortloopsnel leld 
5. v de druppelfrequentie vd : 

5.4·1 pirekte lasparameters. 

Wanneer geen specifieke lasnaadvorm is yedefinieerd zijn twee glootheden, 
- de penetratie en smeltfaktor zoals die gedefinieerd zijn voar een 
lasrups up een vlakke plaat, zinnige direkt.e lasparameters. 
Voor andere lasnaadvormen kan het aantal lasparameters worden uitgebreid. 

De uverdracht "1 legt het verband vast tussen penetratie en de 
tussenIigyende lndirekte lasparameters. Oak deze overdracht is niet in 
formulevorm weer te geven. Een voorbeeld wordt echter gegeven in figuur 47. 
De uverdracht "2 bepaalt het verband tussen de tussenliggendeindirekte 
lasparameters en de smeltfaktor. Een voorbeeld wordt gegeven in figuur 48. 
Onderzoek naar het smeltbad en de processen die bij bet versmelten 
plaatsvinden is noodzakelijk um deze overdrachten in meer algemene ,vorm te 
bepalen. 

Direkte lasparameters zijn dus: 

1. p de penetratie 
2. 0 de smeltfaktor. 

5.4.5 Qmgevinqsparameters. 

Onder de omgevingsparameters vallen een aantal grootheden die tijdens het 
lassen niet veranderd kunnen worden, maar toch bepalend zijn voor het 
lasproces. De omgevingstemperatuur en -druk zijn bij de meeste lassituaties 
gelijk , vandaar dat deze niet als parameter worden meegenomen in het model. 
De invIued vanomgevingsparameters komt vooral tot uitdrukking in bepaalde 
konstanten in de systeemvergelijkingen. 
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Omgevingsparameters worden bepaald door: 

1. Oe elekt{Qdedraad. 

De samenstelling van de elektrodedraad is bepalend voor o.a. de geleidings
ko~fficient a van de draad en de hoeveelheid warmte H . It die nodig is om 
een volume-eenheid materiaal tot smelten te brengen e5mfe verhitten tot een 
bepaalde temperatuur. 
De oppervlaktespanning 1 van het vloeibare metaal is van be lang voor de 
druppelafsplitsing. 
Verder is de diameter van de elektrodedraad een belangrijke grootheid. In de 
systeemvergelijkingen komt deze grootheid voor in de draaddoorsnede AdI . 

2. Het werkstuk. 

Aaogenomen wordt dat het werkstukmateriaal nagenoeg dezelfde samenstelling 
heeH als het elektrodemateriaal, zodat dit niet als afzonderlijke parameter 
meegenomen wordt. . 
De vorm van de las bepaalt de lasdoorsnede AL, die van belang is i.v.m een 
juiste vulling van de lasnaad. 

3, Het beschermggs. 

Samen met de samenstelling van de elektrode is het beschermgas van be lang 
voor de boogkarakteristiek. In de uitdrukking Ub;;:: UA+ UK+ cb.lb bepaalt het 
beschermgas en het elektrodemateriaal de konstante cb ' . 
Verder wordt de spanningsval in het anode- en kathodevalgebied door de 
kombinatie van be ide samenstellingen bepaald. 
Ook heeft het beschermgas invloed op het rendement fl van het lasproces. 

4. De laitoorts. 

De doorsnede van de gas cup is bepalend voor de gassnelheid bij een bepaalde 
gas flow . 
Verder bepaalt de lastoorts de konstante kk in de uitdrukking voorde 
dfstand van het kontaktpunt in de kontaktbuis tot het werkstuk: 

lk = Itw + kk met 1 = afstand van de onderzijde van de kontaktbuis 
tw tot het werkstuk. 

5. De spannin9sbron en de laskabels. 

In de systeemvergelijkingen voor het elektrisch circuit worden een tweetal 
grootheden bepaald door de spanningsbron en de laskabels. 
De spanning-stroom karakteristiek van de spanningsbron wordt bepaald door de 
inwendige weerstand R .. 
De belastingskarakterlstiek wordt beinvloed door de weerstand van de 
laskabels en kontakten R . 

o 
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I 

Samenvattend: 

Omgevingsparameters zijn: 

de doorsnede van de elektrodedraad 
de doorsnede van de gascup 

1. Ad : 
2. A r: 

de doorsnede van de lasnaad 
geleidingsko~fficient van de elektrodedraad 
de hoeveelheid warmle die nodig is om een volume-eenheid 
elektrodemateriaal la duen smelten en de druppels te 

3 A9 . 
. L' 

4. (l • de 
5. Hsmelt : 

6. c
b 7. UA 8. UK 

9. 11 
10. 1 
11. c so 

verhitten 
konstante vuor de boogkarakteristiek 
de spanningsval in het anodevalgebied 
de spanningsval in het kathodevalgebied 
het rendement van het lasproces 
de oppervlaktespanning van het vloeibare Jasmetaal 
konstante i.v.m. de overmaat van de lasnaad en spatverliezen. 

Het systeem is nu weer te geven in een blok~chema waarbij de gedefinieerde 
parameters en overdrachten aangegeven zijn. 

OMGEVINCSPARAMETEHS 

J 
nr f ~ S8 

Fl 

1:: 1 ,J I .. 

OMGEVINGSPARAMETERS 

G 

r 1 

~ 
• 

:l 

tl fi~A vej b, , 
tvh 11'1\, J.;t"-r1 

I-

t i. Vd 
! 1 

V(j 
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I 

IUd 

I 

OMCEVINGSPARAMETERS 

... p 

~\ ua 
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'lIt 
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"v ~\r......-....+-- ------.-r_v~v -+..---+L __ ....J _--t--_vv--J.-jr-: ./' · 
.... _---_... / 

" t1l ~ 
tJ., 
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5,5 Reqelinqen tel optiaa1isatie van het GIA~lasp*oce5. 

uit de gegeven systeembeschrijving zijn een aantal regelingen af te leiden 
die kunnen bijdragen tot een beter verloop van het lasproces. 

1. Terugkoppeling van het toerental van de motor voor de draadtoevoer maakt 
het mogelijk m.b.v. een regelkring een konstante draadtoevoersnelheid te 
realiseren. Afwijkingen door slip tussen de rollen en de elektrodedraad zijn 
op deze manier echter niet te korrigeren. Een betere meetmethode om de 
draadtoevoersnelheid te bepalen kan deze regeling optimaliseren. 
In bijlage II wordt een afschatting gemaakt van de invloed die een afwijking 
in de draadtoevoersnelheid heeft op de boogstroom. 

2. Een tweede methode die bijdraagt tot een beter procesverloop is het 
toepassen van een zeer vlakke bronkarakteristiek. 
Hoe vlakker de karakteristiek, des te grater is de verandering in 
~troomsterkte.bij.eeJl bepaalde verandering in de bpogspanniug. 
Deze verander~ng 1n boogspannlng ontstaat door tluktuat1es 1ft de booglengte 
vanwege bijvoorbeeld niet geheel konstante draadtoevoersnelheid of 
fluktuaties in de afstand toorts werkstuk. Het zelfreguleringseffekt zorgt 
bij fluktuaties voor een konstante booglengte. Het zelfreguleringseffekt 
komt het best tot zijn recht bij een zeer v]Akkc bronkarakteristiek, zoals 
uit onderstaande figuur blijkt. 

i) Au 
~ 
en 

I 

I 
11 I l' 

, 
I AI I ",.----..2... ____ " • 

I 

7.EER VI.J\KKE 
KJ\HI\K'l'ERISTIEK 

STROOMSl'r.RK'rr. 

-------

• 

Fig. 51: Het zelfreguleringseffekt bij een zeer vlakke 
bronkarakteristiek. 

De spanningsbron dient dan echter zeer stabiel te Zl)n, d.w.z dat bij een 
stabiele belastingstoestand slechts een zeer geringe fluktuatie in de 
uitgangsspanning mag optreden. De invloed die een verstoring in de 
bronspanning heeft op de lasstroom wordt beschreven in bijlage II. 
Getransistoriseerde bronnen voldoen aan deze eis voor een stabiele 
uitgangsspanning. 
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3. Door maatafwijkingen in het werkstuk, onnauwkeurige opspanning en 
vormveranderingen in het werkstuk t.g.v. thermische spanningen is het 
mogelijk dat de. positie van de toorts t. o. v. de lasnaad afwijkt van de 
gewenste positie. 
In het beschreven procesmodel komt dit tot uitdrukking in 
de afstand toorts-werkstuk. Het gebruik van lasnaad zoek
is in deze gevallen noodzakelijk om een konstante afstand 

, l]aranderen. 

een afwijking in 
en volgsystemen 

toarts-werkstukte 

4 ,Eenqeheel andere methode wordt, toegepast bij het zogEmaamde synchro
adjusted MIG-lassen. Bij deze lasmethode wordt geen gebruik gemaakt van een 
spanningsbron lBaar van een stroombron met, een vrijwel vertikale 
bronkarakteristiek. Dit betekent dat niet de lasspanning maar de lasstroom 
ingesteld moet worden. 

Voor een goede lasverbinding zijn n.a. de volgende zakpn vcreist: 

a. De draadtoevoersnelheid mnet evenredig zijn met de voortloopsnelheid; 
b. De verhouding lasstroom-voortloopsnelheid moet konstarit. zijn voor een 

konstante warmte~inbreng. 

Uit a en b volgt dat voor las:;en met cen kon::;tante warmte- inbreng moet 
geld en dat de verhouding lasstroom-draadtoevoersnelheid konstant is. 
De lasstroom kan gemeten worden m.b.v. een shunt. en de draadtoevoersnelheid 
kan worden bepaald uit het t.oerental van de toevoereenheid. 

Een eenvoudige regelkring kan nu een konstante verhouding vd /I1 realiseren 
door het re.gelen van de draadtoevoersnelheid aan de hand vanrde gemeten 
lasstr6om. . 

Stel dat geldt: 
vdr 

. -- (' '" c 
I e 1 
1 

mel,' .:-II c
1 

knnstanten 
e 

De konstante c is afhankelijk van het soort plektrodedraad, de beschermgas
samenstelling ~n de draaddiameter. 
De konstante c, afhankelijk van het type lasnaad l en is te vergelijken 
met de naadfakfnr zoals die op pagina 27 is gedefinieerd. . 
Eenhoeklas vereist namelijk meer toegevoerde warmte per lengte-eenheid dan 
een V-naad. 
Dit betekent dat voor een hoeklas ('1 kleiner zal zijn dan voor een Vnaad. 
Bij dezelfde stroomsterktC' wordt dan minder draad tnegc>vocrd waarc100r de 
warmte-inbrcng groter i3. 

-66 



In onderstaande figuren worden enige voorbeelden gegeven vande invloed van 
de draadsoort, de draaddiameter, het soort beschcrmgas en het type lasnaad 
op het verband tU5lSen draadsnelheid en lasstroom. 

11 HOGERE 
WARMTE-INBREN 

: LAGERE 
W+RMTE-INB 

: 
I 

I 
I 
I 

ddr 

Deze methode van MIG-lassen vonrkomt bindingsfout.en en doorbranden en is 

daardaor zeer geschikt voar robottoepassing. 
Oak de instelling van de apparatuur is zeer eenvoudig. D.m.v. ~~n knop kan 
de faktor ce* c1 worden ingesteld. 
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HOQFDSTQK 6: PULSEREND LASSEN. 

6.1 Inleiding. 

Bij het pulserend lassen wordt gebruik gemaakt van het feit dat de 
elektromechanische Lorentzkracht bepalend is voor de druppelafsplitslng. 
Zoals in hoofdstuk 5 is beschreven, is deze evenredig met. het kwadraat van 
de stroomsterkte. Door periodiek stroompulsen te genereren wordt steeds een 
grote Lorentzkracht opgewekt. Hierdoor wordt de druppel afgesplitst en 
versneld in de richting van het werkstuk. 

STROOM 

1 
I 

P 

I -11\\ II . 
lim filII .If" I f 1\ li . I 

---

1---1 

I 
• 

, 

I 
It-

tp tb 

I 

I ., 

4 ms 

-+-TIJD 

Fig. 52: Het principe van pulserend lassen. 

De frequentie van de stroompulsen moet overeenkomen met de gewenste 
druppelfrequentie, terwijl de hoogte en tijdsduur van deze pulsen zodanig 
moeten zijn dat per puIs precies een druppel wordt afgesplitst. 
ZO wordt een perfekt beheerste druppelovergang verkregen en is het door de 
lage gemiddelde lasstroom ook mogelijk dunne plaat te lassen. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven aan welke eben de pulsparameters moeten 
voldoen om een geschikte druppelovergang te verkrijgen. Verder wordt 
aangegeven hoe dit proces te optimaliseren is door feedback van bepaalde 
9rootheden. 

6.2 De keule van pulsparaaeters bij pulserend lassen. 
((; It 

Bi j hetpulserend lassen wordt de gemiddelde lasstroom bepaald door "¥'i 21 
variabelen, namelijk: 

1. Iba: de basisstroom 
2. tb : de tijd gedurende welke deze basisstroom aanwezig is 
3. I de piekstroom 
4. t P de tijd gedurende welke de piekstroom aanwezig is. p 
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STROOM 

r --

TIJD • 

I 
P 

Fig. 53: De gemiddelde lasstroom wordt bepaald door vier 
variabelen. 

De gemiddelde lasstroom I is gelijk aan: 
9 

+ 

Het probleem is nu om voor een bepaalde toepassing de juiste variabelen te 
kiezen am verzekerd te zijn van een juiste warmte-inbreng en het gewenste 
type materiaaloverdracht. 
Meestal is er echter geen sprake van een juiste kombinatie van 
pulsparameters maar leiden veel kombinaties in een bepaald werkgebied tot 
het gewenste resultaat. De persoonlijke voorkeur van de lasser en 
"trial and error"-methoden leiden dan tot de definitieve keuze. 
Voor een verantwoorde keuze is een beter inzicht in de invloed van de 
respektievelijke parameters op de materiaal en warmte-overdracht 
nood zake li j k . 

Voor de afsmeltsnelheid van de elektrodedraad bij een rechthoekige 
puIs geIdt: 

T w t + wbtb 
w ::;c I w(t) dt :::: p P 

l .. Lb 0 P 

In hoofdstuk 5 is afgeleid dat geldt voor de afsmeltsoelheden wp en wb: 

Wp~ k1 Ip t k2 Is 

wb= k1 Iba+ k2 Is 

I 2 
p 

I 2 
ba 
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Substitutie yeeft: 

oftawel: 

{ 1 } 

Het verband tussen het druppelvolume Vd , de druppelfrequentie II en de 
draadsnelheid vdr wordt. voor een elektrodedraad met doorsnede Adr gegeven 
door: 

v A 
V =. dr dr 

d \I 

Bij een stabiele lassituatie i~ de afsmeltsnelheid gelijk aan de 
draadsnelheid: 

{2 } 

Substitutie v82 de verge~ijkingen {2} en 131 1n 11} levert bij verdere 
aanname dat It» Ib tb: p p a 

I 2 
V d = k1 Adr -f + k2 Adr Is Ip tp 

Een konstant druppelvolume wordL bereikt bij een bepddlde 
draaduitsteeklengte wanneer: 

I 
1 . ...:J = konstant 

\I 

2. I 2 t kunstant. 
p p 

Dezeeis staat ook weI bekend als de "ampere per Herz vuistregel". 
Oit betekent dat een konstante verhouding tussen de gemiddelde lasstroom en 
de pulsfrequentie noodzakelijk is vonr een konl:)tant druppelvolume. 

Voor een elektrodedraad van ongelegeerd staal met een diameter van 1.0, 1.2 
en 1.6 mm zijn praktijkwaarden respektievelijk 60, 50 en 40 Hz/100 A. 
De keuze van de gemiddelde lassLrnom bepadlt de geschikte draaddiameter. 
nit is weeryegeven in figuur 54. 
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------,----~ 1. 0 mm 

--------------~ 1.2 mm 

----- ... ].6 mm 

Fig. 54: De keuze van de draaddiameter afhankelijk van de lasstroom. 

De ei~ I 2 t konstant komt voort uit de eis dat per puIs precies ~~n 
druppel KfgeKplitst moet worden. Voor ongelegeerd staal en argon/S\ CO2 ale 
beschermgas kunnen ,e,schJkte waarden uit de vo1gende figuur worden 
afgelezen. 

1. 5 mm 

2QO 
I, "t P pc 

12345678 
___ ---' ....... tp' PULSTIJD IN rns 

Fig. 55: Geschikte pulsparameters vour ~kn druppel per puIs. 

Geschikte waarden liggen in het 9E!drCeerde gebied. De piekstroom I dient 
echter weI groter te zijn dan de over9angsstroomsterkte~ p 
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Resumerend dient de volgende procedure gevolgd le worden bij hetbepalen van 
lasvariabelen voor het pulserend lassen: 

1. Ries een gemiddelde stroomsterkte I . (1 

2. Ries een geschikte draaddiameter m.b.v. figuur 54. 

3. Bepaal pulsparameters m.b.v. figuur 55 en weI zodanig dat Ip grater ~s 
dan de overgangsstroom5ter~te. 

4. Gebruik de " ampere per Herz regel" Deze geefl de pulsfrequentie = T- 1 

t 
P 

7. Ries de draaduitsteeklengt.e 1 en bepaal de draadloevoersnelheia uit: 
s 

t I 2 + tb I 2 
vdt k, I + k2 1 P P ba ) 

(} 5 t + tb P 

A 
8. Bepaal de voortloopsnelheid uit dr v v =- vd, v v At 

Deze procedure levert goede waarden van de variabelen am in eerste instantie 
een las te vervaardigen. Geringe aanpassing kan noodzakelijk zijn, 
afhankelijk van de lasnaadvorm en de positie waaI in gelast wordt. 
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6.3 Reaelingen om bet proces te optimaliseren. 

Een eerste reqelinq die het proces kan optimaliseren is het konstant houden 
van de booglengte. De booglengte is de kortste afstand van het draaduiteinde 
tot het smeltbad. 

P.I,EK 'l'RODE nRl\l\D 

elektrod!'- * Ib ~ kortst!' ".fsl:ann II' 
werkstuk 1h 

" WERKSTUK 

KATHODF:vt.EKKEN 

Fig. 56: De booglengte. 

Ten behoeve van de terugkoppeling wordt echter de bool}spanning gemeten. 
Wanneer de kathode zich precies boven de kathodevlek bevindt dan geldt 

Ub :;: f( lb' II» 

Vaak is dit echter niet het 'leval en bevindt de anodevlek zich erg ens aan de 
rand van het smeltbad. Vooral gedurende de baSlsstroomperiode, waarin het 
aantal kathodevlekken zeer gering is, betekent dit in een stabiele 
lassituatie een fluktuatie in de gemeten boogspanning van enige Volts. 
De boogspanning dient daarom bepaald te worden gedurende de pulsperiode, 
Tijdens deze periode i~ er namelijk een krans van kathodevlekken aanwezig, 
waardoor de afstand Ib meer konstant is en de boogspannin'l tijdens de puIs 
een representatieve maat is voor de booglengte lb' 
De regeling vergelijkt de gemeten boo'jspanning met een van te voren bepaalde 
setwaarde U t en berekent aan de hand van het verschil de tijd tb gedurende 
welke de ba§rsstroom aanwezig moet zijn. 
Er geldt: 

met Ubp:::: boogspanning gedurende de puIs 

De reyeling zorgt er voor dat bij het 'leven van de puIs sleeds dezelfde 
ui tgangssituatie ontstaat, onafhankelijk van fluktuaties in booglelllJte die 
bijvoorbeeld ontstaan door wijziging van de afstand toorts-werkstuk, 
Vergelijk bijvoorbeeld twee verschillende situaties in figuur 57. 
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NOG AANWF,7.1G. 

10 IID 

NU SPLITST OOK BIJ I 
DE DRUPPEL AF ONDER 
GF.LIJKE KONOTTJES ~OALS 
DIE BIJ lIe. 

Fig. 57~ Druppelafsplitsing bij verschillende booglengten. 

Deze regeling betekent datde druppelfrequentie niet eXdkt konstant is, maar 
zorgt weI voor steeds dezelfde kundlties bij het druppel-afsplitsen. 
Oit betekent nauwelijks spatteD en een zeer goed beheerst proces. 
De regeling is toegepast bij het Philips Total MIG-lasapparaat en staat 
bekend als het Synchro-Puls-MIG-lassen. . 

Een tweede type regeling is er op gericht de druppelfrequentie kanstant te 
hauden. Deze komt voor in verschillende industriele lasapparaten. 
Uit het voorafgaande moge eehter duidelijk zijn dat dit geen aptimale 
regeling kan zijn, vandaar dat hier niet verder op ingegaan wordt. 

Verdere optimalisatie van het places is mogelijk door het verloop Vdn de 
boogspanning en -stroom nader te beschouwen. 
Schematiseh gezien vertonen deze h~t volgende beeld: 

PIEKJE DUIDT OP 
DRUPPELAFSPLITSING 30 v 

20 v 

<400 A 

200 

o 
TIJD 

--+ 

Fig. 58: Boogstroom en boogspanningbij het pulserend lassen. 
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Het piekje in de boogspanning duidt op het afsplitsen van een druppel. 
Dit afsplitsen gebeurt echter niet steeds op hetzelfde moment gedurende de 
stroompuls. Wanneer de druppel eehter is afgesplitst, dan is een hoge stroom 
niet meer noodzakelijk en kan de stroom teruggebracht worden tot de 
basisstroom-waarde. De verdere yang van zaken is gelijk aan die bij het 
Synchro-puls-MIG lassen. 

_n "AN"lNl' f--------Iu-U'L 
I 

-r1-"'"W" I LJL 
()P'I'IMAI,I-: J{1~Gl':I,INC KANS OP SPI\'j"!'l';N Gl{O'l'BH 

'l'lJV TIJP 

Fig. 59: Optimale procesregeling voor het pulserend lassen. 

Deze regeling maakt spatloos lassen mogelijk. 

Onderzoek naar opt.imale pu]sparamet.ers en invlued van de l-lUlSVOIIlI up de 
druppelafsplitsing is mogelijk met een qetransistoriseerde stroombn)n die 
aangestuurd wordt met een mikrokomputer. 
In lit, [t6] is hiertoe gebruik qemaakt van een Z80 mikrokomputer. 
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UQOFDSTQI 7: TIG-LASSEN. 

In hoofdstuk 1 is reeds een schematische voorstelliny yegeven.van het TIG 
lasproces. In dit kader beperken we ons tot het TIG-Iassen zonder 
toevoegmateriaal. 
Het TIG lasproces onder scheidt zich van het GMA-Iassen voaral door het feit 
dat bij het TIG-Iassen gebruik gemddkt wordt van een niet-afsmeltende 
elektrode. Hierdoor ligt de booglengte vast wnnneer een bepaalde afstand 
tussen de elektrode en het werkstuk wordt ingesteld. Hiermee is dan oak de 
boogspanning bepaald door de boogkarakteris1iek l die een lineair verband 
tUBsen booglengte en boogspanning definieert. 
Regeling van het vermogen in de boog is dan oak aIleen mogelijk door 
regeling van de boogstroom. Van~aar dat een TIG voedingsbron geen 
spanningsbron maar een stroombron is. 

7.1 SYsteeayerqelijkinq. 

Een TIG-installatie is als voIgt opgebouwd: 

BESCIIEIlMGAS- KOEL-
t--

RESERVOIR 
r---" 

EENIIE!D 

LASMACHINE H TOORTS r-
I I • l t t 

ROBOT 
WARMTE OVER- VOErnNGSBRON 

MENS DRACIIT' I I 
I • I 

·,··~W l WEI<KSTUK 

Fig. 60: Schematische weergave van een TIG--installatie. 

Het elektrische circuit van een dergelijke installatie 15 schematisch 
weergegeven in de volgende figuur: 

I 
ie ube1 

L..------..J'----o L -= III, 
Fiy. 61: Schematische weerg8ve van het elektrisch circuit. 
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De stroombronkarakteristiek heeft een gedaante zoals die weergegeven is in 
figuur 61A. Een dergelijke karakteristiek wordt ook weI dalende 
karakteristiek genoemd. Dit in tegenstelling tot de vlakke karakteristiek 
die blj het GMA-lassen noodzakelijk is. 

BELASTINGS
KARAKTERISTIEK 

ARBEIDSPUNT . 

.. 

S'l'1l00MSl'J-: HKTI': .... 
Fig-. 61A: Dalende brunkarakteristiek bij bet TIG--lassen. 

Voor het kenmerkende gedeelte van de karakteristiek geldt: 

Ubr 
I br= 1

0
- ~ of 

1 

De belastingskarakteristiek wordt vrijwel analooy aan hetgeen voor GMA
lassen is afgeleid gegeven door: 

of 

Hlerin is: 

a 1 
Ro + ~ ) + ( UAt UK+ cb,lb ) 

e 

R - inwendige weer stand van de stroombron 
Ii: stroomsterkte zoals die ingesteld wordt op de stwombrnn 
RO;;; de weerstand van de laskabels en kontakten o a : geleidingskoiHficient van het elektrodemateriaal 
1 ;;; uitsteeklengte van de elektrode 
Ae= doorsnede van de elektrode 
Ue: spanningsval in het anodevalgehied 
UA= spanningsval in het kathodevalgebied 
l~= booglengte 
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Het arbeidspunt wordtbepaald door snijding van de bronkarakteristiek met de 
belastingskarakteristiek. Er geldt: 

U ::: U 
bel br 

Oit levert de systeemvergelijking: 

R 
v 

Ri ) _ ( UA+ UK+ cb·lb 
+ R: R + R. 

i V 1 

Oit betekent dat de boogstroom gewijzigd kan worden door wijziging van I en o 
Ib bij konstante overige variabelen. 

7.2 De afmetingen van bet lasbad ala fuottie van eoige laayariabelen. 

B i j het lassen zonder toevoegmateriaa 1 kunnen lie d fm!'!! j ngfm van het !:imeltbad 
l;]echts beinvloed worden doot de toiale hoeveelheid warmte die per lengte
eenheid las wOldt t.oegeV(le cd. 

Bij een bepaald beschermgas, elektrode- en werkstuk-materiaal is deze gelijk 
aan: 

met: 11 rendement van het lasproces 

v ~ voortloopsnelheid v 

Oit betekent dat de lasbadafmetingen afhankelijk zijn van de boogspanning, 
of booglengte, de boogstroom en de voortloop~nelheid. 

Bij het lassen over een 6 mm dikko plaat van austenitisch roestvast staal 
zijn de afmetingen van het smeltbad bepaald door na hel doven van de boog 
het smeltbad leeg te blazen met argon. Zie lit. [ J. 
De experimenten geven een indikatie omtrent de invloed van de verschillende 
lasvariabelen op het smeltbad. 

In hoofdstuk 8 wordt een experiment beschreven dat betrekking heeft op de 
invloed op het lasuiterlijk van een verstoring in de voortloopsnelh~id. 
Vdndadr dat in tegenstellin9 tot. helt]een bij het GMA-lassen is aangenomen, 
behalve de invloed op de penetratie ook de invloed op de breedte van het 
smeltbad van be lang is. 
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De invloed van de boogspannin9. 

De boogspanning kan gevarieerd worden dnnr de buoglengtete wijzigen. 
Zoals teeds eerder is opgemerkt bestaat er namelijk een lineair verband 
tussen buoylenyte en boogspanning. 
Onderstaande figuur bevestigt dit nog eens~ 

VL1tk ~ ~ 
'HA-r IkA~ ? 
~fM hi, 
~~f-t 

.-.:--i--'" . . -.-
I • ~·s'rRooMs'rERK'l'E; 14 3 A 7" - BESCIIERMGAS; ARGON 

.t._.l-.-. 1 1----1 

12 3 4 5678 

.. BOOGLENG'rs lb in mm 

Fig. 62: Het verhand tussen hoogspannjng en booglengte. 

De invloed van de bonglengle op de lasbadafmetingen wnrdL weergegeven in 
liguur 63: 

8 

~ 7 

3 

2 

. ~.. . 
--;-.~ . . 

SMEI.TBADDI EP1'E D· 
• 

01234 'i6 78 
. --lb in mm 

Fig. 63: De lasbadafmelingen a1s funklie van de booglengte. 

Bi j toenemende booglen9te wonlt de Wdrmte door de klokvormige boog naar een 
gruter plaatoppervlak overgedragen. Znlang de energie-dichtheid groat genoeg 
blijft, zal hierdoor een steeds groter oppervlak tot smelten gebracht 
worden. Sij verdere vergroting van de booglengte zal bij een bepaalde 
kr i tische booglen,}te de energiedichtheid aan de rand van de boog te klein 
worden om smeltente veroorzaken, waardoor de afmetingen van het smeltbad 
weer afnemen. 
Er is dlls een bepaalde booylengte, waarbij de lasbadafmeUngen een maximum 
bereiken. 
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De invloed van de stroomsterkte. 

Bij een bepaalde voortloopsnelheid dient de stroomsterkte een bepaalde 
waarde te hebben voordat smelten optreedt. Boven deze stroomsterkte vertonen 
de afmetingen van het smeltbad een vrijwe] lineair verhand met de 
stroomsterkte zoals te verwachten was op grond van de hoeveelheid per 
lengte-eenheid toegevoer(! warmte. 

~t 
I 

----------------~--~----~ * ,VOOR~rLoopSNf;LtlI::IO 85 mm/mlll 
*.; VOOR'1'l.OOPSNf:LlH-:lD ~ 91> nUH/null" 

BOOGLENGTI:: * 3 rom. • * 
SMELTBADBREEDTE W 

o lO 4 U hU IIU 100 

/~/~*' 
~ " 

140 1110 nil 
--S'I'HllUMs'n:HK'I't:: A 

Fig. 64: De lasbadafmetingen als funktie van de stroomsterkte. 

De invloed van de yoortloopsnelheid. 

Met toenemende voortloopsnelheid en bij konstante stroomsterkte, nemende 
afmetingen van het smeltbad af zoals weergegeven is in figuur 65. 

1 
1\ 

o 20 40 

1\" 

STROOMSTRRKTR -145 A 
AOOG!.ENGTE ~) mm 

SMRLTflAOflRREOTE W 

110 120 160 200 240 • 
VOORTI.OOPSNELHf.J 11 mm/mi n 

Fig. 65: De afmetingen van het smeltbad als funktie van de 
voortloopsnelheid. 

De vuortloopsnelheidis slechts in beperkte mate Le varleren, daar bij een 
te hoge voortloopsnelheid geen kont.inu smeltbad meer ontstaat. Bij een te 
1age voortloopsnelheid treedt doorbranding van de plaat op. 
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Resumerend :. 

De toegevoerde warmte per lengte-eenheid las is bepalend voor de afmetingen 
van het smeltbad. Bij konstanle boo'Jlengte wordL deze grootheid bep~'l.a Id door 
de bciogstroom en de voortloopsnelheid. 

7.3 De invloed VQn de elektrodetopboek. 

De boogkarakteristiek heeft de vorm: Ub= cb·l b+ UA + UK 
De elektrodetophoek heeft ook invloed op de boogkarakteristiek. Dit is als 
voIgt te verklaren: 

Bij verhoging van de stroomsterkte heeft de boog de neiging " omhoog te 
klimmen 0 langs de elektrode. 

GHOTE TOPllm:K I< r.r: i N I·: '['OPIIOFI< 

Fig. 66: Verandering in booglengte als funktie van de tophoek. 

Bij een kleine tophoek betekent dit dat de booglengte meer verandert dan bij 
een grote tophoek. Bij een klcine tophoek is bij een bepaalde stroomsterkte 
de boogspanning dan ook hoger, 
Hpt verband tUBsen de boogspanning en tophoek wordt weergegeven in 
onderstaande figuur: . 

:> 
c .... 
t:l 
Z .... 
Z 
z 
,q; 

'" U'l 
t:l 
0 
0 
!Xl 

16 

14 

12 

BESC[fERMGA~): AHGON 
WOLf'IlAAM EI,!':KTIWfJ[:; 
~TROOM[.;·rERKTF: 11<; II 
BOOGLr.NGTE 2.54 mm 

10 60 

r.1.EKTRODl-:TOPIIOEK i 11 " 

-------.... 

Fig. 67: Verband tU5sen t~ogspanning eb tophoek. 
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Het verschil in boogspanning bij verschillende tophoeken is dus vrij gering. 
Een grater effekt heeft de tophaek ap de geometrie van de baag. 
Dit wordt duidelijk wanneer de breedte en de diepte Vdn het lasbad worden 
beschauwd bij verschillende tophneken . 

. ~ I o· 

3: STROOMSTERKTE 143 A 
v 87 mm/min 
IV 3 mm 

b 

o 20 40 60 80 100 ,1~O UlO 
I 

~ ELEKTRODETOPHOSK ~ 0 

Fig. 68: Lasbadafmetingen als funktie van de elektrodetophoek. 

1.4 SYsteembeschriivinq. 

Naar anal09ie van hetgeen in hoofdstuk 5 voor het GMA-lassen is afgeleid, 
geldt nu: 

Setpointpargmeters zijn: 

= de booglengte de afstand tussen de Ib 
y '" de voortloopsnelheid 
IV ::: de stroomsterkte die ingesteld wordt 
fO = de gasf1ow. 
9 

Boogparameters zijn: 

Ub = de boogspanning 
Ib = de boogstroom 
v - de voortloopsnelheid 
yV = de ga15stroomsnelheid 

9 

TU5senligqende indirekte lasparameters: 

elektrode en het werkstuk 

op de stroombron 

qwl ::: het toegevoerde vermogen per lengte-eenheid las 
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Verder is de booggeometrie van belang voor de warmte-overdracht. Deze is 
echter niet eenvoudig in parameters weer te geven. 

Oirekte lasparameters: 

W = breedte van het smeltbad 
o = diepte van het smeltbad 

Wanneer een bepaalde lasvorm is gedefinieerdj dan kunnen ook voor deze 
lasvorm specifieke grootheden optreden als direkte lasparameter. 

Overdracbten. 

De volgende overdrachten kunnen gedefinieerd worden: 

F1: Deze overdracht legt het verband vast tussen de boo91engte en de 
boogspanning. Oit verband is: 

F2 : F2 legt het verbanu tll~::;en lIt' boog~it.ruom 1b pn de :.>et.l!ointvaram1ters 
Olt verband wordt gegeven door: 

F3: F3 legt het verband va:st tussen de gasflow en de gasstroomsnelheid. 

I 

G 1: Oeze overdracht legt. tiel verband Vdst tussen het toegevoerde ver~ogen 
per lengte-eenbeid las en de boogparameters. Er geldt, I 

fI" Ub Ib 

Qwl= v I 

Gz' Gz legt hetVverband vast tussen de ~oggeumetrie en de bOOgpar~~ter •. 
I 

H,: De ?verdrac~t ~1 bepaalt hoe de lasbadafmelingen afhangen van de! 
11Iss~nllggende Indlrektc ldH1mrameters. Een alyemcne uitdrukking is 
llrlllWelijks te 'leven, daar zeer veel qrootheden dit verband beinvloed n, 
bijvoorbeeld de plaatdikte, boo'1geometrie, etc:. 

Het systeemmodel ziet er in ~~en blokschemo d.lO als voIgt uit: 
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OMGEVINGSPARAMETEHS OMGEVINGSPARAMETERS OMGEVINGSPARAMETERS 
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Fig. 69: Blokschema van het TIG-Iasproces. 

1.5 Qptiaalisatie van bet lasprQces. 

Uit het procesmodel blijkt dat het de hoeveelheid per lengte-eenheid las 
toegevoerde warmte is die bepalend is voor de smeltbadafmetingen. 
Regelingen ter optimalisatie van het TIG-proces dienen dan ook gericht te 
zijn op het konstant houden va.n deze glootheid. 
Fluktuaties'in de booglengte kunnen in tegenstelling tot hetgeen het geval 
is bij het GMA-Iassen aIleen opt:reden door fluktuaties in de afstand toorts
werkstuk. Deze dient dan o(~ konstant te zijn gedurende het lassen. 
Afwijkingen die het gebruik van sensoren noodzakelijk maken zoals die bij 
het GMA-Iassen zijn beschreven zijn ook bij het TIG-lassen mogelijk: 
Bij het TIG-Iassen is er echter nag een andere methode am ondanks Kleine 
fluktuaties in de afstand toorts-werkstuk een konst.ant toegevoerd vermogen 
per lengte-eenheid las te verkrijgen. Deze methode is at te Ieideo uit het 
volgende: 
Bij fl~ktuaties in de afstand toorls-werksttuk treden n.uktuaties op in de 
booglengte en dus in de bnogspanning. Dit betekent dat bij konstante 
boogstroom het toegevoerde velmogen niet konstant is. V~~r dit vermogen 
geldt namelijk: 

Pw :::. fl Ib U
b 

Een konstant vermogen ondanks fluktuaties In de boogspanning kan weergegeven 
worden in de ei5 dat moet gelden: 

of 
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Stel dat voor de bronkarakteristiek geldt: 

U ~ m ( I - Ib ) br 0 r 
met -m;c r ichtingskoeff icient van de 

bronkarakteristiek 

Naar analogie met hetgeen 1n paragraaf 7.1 is afgeleid geldt dan: 

m 

Oit betekent dat: 

d Ib 
~ ~-

Ub 
) - R + m 

v 
met Rv weerstand van de kabels 

kontakten en elektrode-uitsteek 

Hiermee wordt de eis voor een konstant vermogen: 

I -
b R + m v 

T o 

nit betekent dat moet gelden: 

m 
R t m 

v 

2 U
b 

R t m 
v 

o 

2 Ub - I 
m ;:;: hetgeen de volgende bronkarakleristiek oplevert: 

o 

I ::: I - I . 
br 0 0 

Konklusie: Door een stroombron met variabele karakteristiek te gebruiken 1S 

een verbetering van het TIG-ploces mogelijk. Een geschikte 
richtingskoefficient van de bronkarakteristiek maakt het namelijk 
mogelijk dat het aan het werkstuk toegevoerde vermogen konstant blijft 
ondanks fluktuaties in de afstand toorts-werkstuk. 
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8.1 Inleidinq 

In het kader van het FAIR projekt wordt door het ingenieursbureau APA in 
samenwerking met de THE een industri~le robot ontwikkeld. 
Bij het opstellen van specifikaties voor de robotbesturing deed zich de 
vraag voor welke eisen gesteld moeten worden aan de maximale en minimale 
bewegingssnelheid van de robot en de nauwkeurigheid waarmee deze 
yerealiseerd moeten worden. 
Vooral de vraag: "Hoe eenpariy moet een robot kunnen bewegen om te la~~ell?", 
blijkt moeilijk te beantwoorde~ daar er geen normen voor dit aspekt 
voorhanden zijn. Er bestaat slechts een ongeschreven wet of vuistregel dat 
de afwijking in de snelheid niet meer dan 10\ mag bedragen. 

Wanneer een rbbot wordt gebruikt om te lassen, is het van belang dat de 
beweging van de robot zodanig is dat er geen afwijkingen in de las ontstaan 
door oneenparigheid in de voortloopsnelheid van de lastoorts. 
In bepaalde gevallen is voora! het L.1suiterlijk van belang, bijvoorbeeld bij 
het lassen van produkten die vervaardigd zijn uit dunne plaat, zoals auto's, 
kasten, lades etc. 
Een slecht lasuiterlijk betekent in deze situaties dat de las nabewerkt 
dient te worden, hetgeen tijd en geld kost. 

In het kader van deze opdracht is onderzocht wat de invloed van de amplitude 
en de frequentie van een sinusvormige snelheidsversloring op het 
lasuiterlijk is. . 
Oit is gedaan voor het vervaardigen van een buitenhoeklns zander 
toevoegmateriaal, in horizontale positie, bij plaat met aen dikte van 
0.75 mm. 

Fig. 70: Buitenhoeklas 1n horizontale positie. 

nit hoofdstuk geeft de resultaten weer van de uitgevoerde experimenten, 
waaruit een eis m.b.t. de eenparigheid van de voorlloopsnelheid is af te 
leiden. 
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8.2 De rQbotaria. 

8.2.1 Inleiding. 
Bij het uitvoeren van de experimenten is gebruik gemaakt van een lineaire 
dktuator, waarop een lastoorts beve:3tigd is. 

3 

..----2 

Fig. 71: Aktuator met lastnorts 

Dt~Zf! 1 inedire robotarm is ontworp"n ell 'jt~bnllwd door LUCd:5 ViW Rommel [8]. 
waarbij ~e volgende essenti~le konstruktievormen zijn toegepast: 

- Een direkte aandrijving met een gelijkstroommotor(3) 
Een gerolde spindel(4) met kogelomloopmoer(5) , voorzien van een 
spelingsonderdrukking 

- Een gelaste, ongedeeldc en daardnor zeer stijve armkonstruktie(l) 
Ean zeer stiive hoofdlagering(2), die door toepassing van rolb\okken 
toch zeer weinig wrijving heeft 

Verder is de robotarm voorzien van een geavanceerde, mikrokomputer gestuurde 
regeling en een direkt inkrementeel meetsysteem_ 
Tn het kader van deze opdracht is geen gebruik gemaakL van de software 
regeling, maar de arm wordt bestuurd m.b.v. een funktje-generator. 
Deze hardware-besturing maakt het mogelijk op eenvoudige wijze de lastoorts 
voort te bewegen, waarbij tevens E'C-l\ sinu5vormige v€~rf,torin9 op de 
Yoortloopsnelheid gesuperponeerd kan worden. 
De wijze waarop di t gcbellrt wordt besc-hrf'ven in de vol q~'nde paragraaf. 
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8.2.2 Systeemheschrijving. 
Onderstaand figuur geeft een blokschema van het gebrliikte gedeelte van het 
robotsysteem: 

}- . 

Fig. 72: Blokschema van het robot-systeem. 

Hierin is: U. ~ ingangsspanning 
U1 

- het tachosignaal 
vt 

= de snelheid van de ]ineaire aktuator 
v 

Het blokschema is terug te brengen tot een zeer e~nvoudige vorm: 

U. (JW) 
1 

ireauentiedomein 

H (jw I U. ( t I 
1 

tijddomein 

h ( t) 

Fig. 73: Vereenvoudigd blokschema van het systeem. 

v (jw) 

",t t I 

I{t' erl' n 1',~ H( )'w·)· v 
~ - fi~n;;;) de overdrachtsfunkUe van hel. systeem. 

1 

De amplitudeverhouding A 13 gelijk ddn: A 
v 

v 
U, 

1 

of In decibel: AdB - 2010g H(jw) 
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Voor di t systeem is de ampl i tudeverhouding als funkU f' van de frequentie 
weergegeven in de volgande figuur: 

Fig. 74: Dynamische overdracht van het systeem 

nt, t'Xlkrintenb~n ZlJn lIiLgevtwrd bi j een sinu!wormige ver:3toyin'J met f'en 
fH·quentj(· tnt 20 Hz. Uit filJuur 74 blijkt d.il in iJi.t gf'bied dp 
amplitudeverhouding nagenoeg konstant is, onafhankelijk van de frequentie. 
Verder blijkt dat de gebruikte frpquenties niei inde huurt liggen van de 
laagste eigenfrequentie van het ~y~teem, 59 Hz. nit beLekent dat het systeem 
stabiel is. 
In het tijddomein betekent dit dat een sinusvormig ingang5signaal U. (t) met 
amplitude U., een sinusvormig uitgangssignaal v (tl tot gevolg heef~ met 
amplitude v1 = A.U. en in fase ver~choven afhankXlijk van de frequentie. 
Deze faseve'schui~ing is bij deze experimenten niet Vdn belang. 
Om de amplitudeverhoudiog A te bepalen is de staLische overdracht, d.w.z. 
bij f=O Hz, van het systeem bepaald. De volgende figuur geeft het verband 
weer tussen de ingangsspanning n. en de voortloopsnelheid v . 

1 V 

v" 
150 

in 

m/s 

x10- 3 
40 

30 

20 

10 

D.l 0.2 0.3 0.4 0.5 
--+ 

U. in volt. 
1 

Fig. 75: Statische 
overdracht 
van het 
systeem. 
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In het eerder genoemde frequentiegehieo van 0 tot 20 Hz, is ieder 
willekeurig snelheiospatroon van d~ robotarm te r~dlispren door regeling van 
de ingangsspanning U. (t). 

t 

8.2.1 Het gemaeren van hef i ngangf>signaal. 

Voor het gene. relen van het ingangssignaal U. (t) i5 gebruik gemaakl van een 
. l 

Wavelec funktiegenerator. 
Hf'. sigI1daJ best.aat lIit et'Hl gel i jkspannjng~;k()mpOlwllt. U f'n een sinusvrnmigf' 

n versloring met amplitude U en [.rf~t.{lH~nlit.· t. 
rl 

-, 
'u . "t· .j 

~----~~ .. tin "iCC. 

Fig. 76: De ingangsspanniwJ n.(t). 
1 

oit resulteert in een 

snelheidsverstoring 

eenparbge 

flv v 
a 

IJ 
(1 

beweging van de arm met een sinusvormige 

100\ en frequentie f. 

Omdat de kleinst mogelijke, op de funktiegeneratnr instelbare amplitude 0.1 
Volt is, wordt een rege1bare Telonic verzwak:k!'f in :3eri!~ 98schakeld mel de 
funktiegeherator, zodat een amplitude van enjg~ millivolt ingesteld kan 
worden. 
Het. totale systeem voor de regeling van de vonrtlnopsnelheid van de loorts 
ziet er dan ais voIgt uit; 

versterker 

analoge ~L 
_~gelaar~ 

Fig. 77: Blokschema van het totale system. 
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Q.3 Het lassen. 

8.3.1 De keuze van het lasproces. 

Ret lassen van dunne plaat is eRn zecr kritisch ploces m.b.t. verstoringen 
Vdn de procesvariabelen. 
De meest toegepaste methoden voor het lassen Vdn dunne plaat zijn 
puntlassen, TIC-lassen en plasma-TIC lassen. 
Oaar het in het kader van dit onderzoek het vervaardigen van een 
buitenhoeklas zander toevoegmaterlaal betreft, is puntlctsserl hier niet 
t.oepasbaar. Een korte beschrijving van het plaf;ma-las~;en is gegeven in 
hoofdstuk 1, terwiji het TIC-lassen in hoofdstuk 7 ultvoerig aan bod IS 

gekomen. 
Het plasmalassen heeft het voordeel boven het normaalTIC-lassen dat de boog 
door de gasstroom in het mondstuk ingesnoerd wordt, waardoor de 
energietoevner zich koncentreert op een klein vIak, t.erwijl de TIC-boog op 
grand van zijn klokvormige konfigllratie een relatief groot viak bestrijkt. 
nit betekent dat ook het smeltbad klejner zal zijn en verstoringen in de 
voortloopsnelheid minder door het smeltbad uitgemiddeld worden 
Aanvankelijk is dan ook gekozPll voor het plasma-TIG lassen om de invloed op 
het lasuiterlijk van een sinusvnrmige verstoring van de voortloopsnelheid 
duidelijk te maken. 
Donr een defekt in de lastoorts is het tijdens de pxprrimentrn noodzRkel ijk 
geworden over te schakelen op normaal TIG-lassen. 
Bij gelijke voortloopsnelheid is er geen verschi1 te konstateren in lassen 
vervaardigd met beide verschillende methoden. Dot de 9rootte van het 
smeltbad, zoals dat met het mense]ijke Dog wordt waargenomen, in beide 
sUuaties gelijk. 
nit betekent dat het niet noodzakelijk is een gedeelte van de experimenten 
opnieuw ult te voeren bij het overschakelen op een ander lasproces. 

8.3.2 De inklemming van de proefplaaties. 

Voor het vervaardigen van de lassen zijn proefplaatjes genomen met een dikte 
Vdn 0.75 mm. Het materiaal is bldnk, knud!Jewalst staal, kwaliteit SP/D Fe 
Pol. 
De inklemming van de plaatjes is zeel belangrijk daar een kleine vonropening 
leidt tot doorbranden. 
Een reeds bestaande inspanklem is hiertoe aangepast zodat inklemming en 
p03itiunering van de plaatjes nauwkeurig en snel m0gelijk is. 

j---------------------~~ 
I..~ 

Fig. 78: Inklemming van de proefplaatjes. 
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Voor het uiteindelijke beoordelen van het lasuiterlijk wordt een gedeeltc 
zoais dat in figuur 78 is aangegeven uit het praefstuk gei1aald l zodat begin
en eindeffekten niet van belang zijn. 

0.1.3 De invloed yan ~en verstnring van de vnortioopsnelheid oR het 
lasuHerlijk. 

Tn hnofdstuk 7 is een verband ctfgeleid voar de breedte van het lasbad ais 
funk tie van de straomsterkte en voortloopsnelheid. 
Hieruit voIgt dat bij benadcring vnnr de hreedte van de las bij kanstante 
stroomsterkte en binnen redelijke variaties Vdn dp voortloopsnelheid geldt: 

W '" Wa - c 1 Vv 

met W breedte van de las 
v voortloopsnelhcid 
W~ en c, ::: konstanten 

Bij een sinusvnrmLge vt~n;l()rillg geldt. vont' (k voortlo(lp~;nelhe:id: 

v (t) = v + v . sin wt 
v va A 

Di t betekent dat voor de moment im(~ ]asbrt~edh~ gel dt.: 

W(t) - W c
1 

v ". e.- VA 51n wi: a va , 
af: W(t) ::::; c c

1 
t:.v 51n wt 

Q v 

met c W tlV 
VA 

- (- V (-n 
0 0 . 1 vo v v vo 

De konstanten c, en C Zl)n te bepalen door een las te vervaardigen waaIin 
het sinusvormige uite~lijk duidelijk zichtbaar 
Beschouw proefplaatje 13: 

flv = 20%, v 

Voor de las geldt: 

W =1.81mm max 

2Hz en v 960 mm/min. va 

en W _ := 1.40 mID 
mln 

nit betekent voor de konstdoten: 

c, ::: (L064 min en (' 
'0 

1.61 mm 

Voor de lasbreedte geldt hiermee: 

W(t) :c: 1.61 1.024 IIv sin l\lt 
v 
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Verder geldt dat de afstand tUBsen twpe op~envnlgend~ tappen of dalen In het 
Id3uiterlijk XT gelijk is aan: 

v vo 
f 

met f fr (·quent j (' v"n de verstori fig 

De experimenten worden ui t.gevoerd hij een vonl Unol?;:;nelhcid v 960 mm/min, vo 
hetgeen het volgende verband bplekent tUBsen Xr en f: 

~T 115 
In 

mm. 

10 

5 

o 2 4 6 8 20 
--+f in Hz. 

Fig. 79: Afstand tHssen lwee maxima of minima dIs funktie van f. 

Neem aan dat het smeltbad cirkelvormig is. De mompntane diameter van het 
smeltbad dan gelijk adn W(I) met een minimum en maximnm dat afhankelijk 
if; Vdn de grnotLe van de ~,ne] lwi d~;Vf' rs tor ing {w . 

De volgende figlJllr laat den Wi'lt er gebeurt wanXeer bij konstante 
t:.vv :. 20% de frequentil~ wordt vr·rhoogd: 
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r r. I II z • 

-----------

f~4 Hz. f=8 liz. fmlO 117.. 

f-12 Hz. 

1.3 mm 

Fig. 80: 

r~16 Hz. -ED.---·--I)j ~ .. "l('r sm,,1 tbad 
voor W • 

max 

I mm 

l'iall1('ter llmelthnd 

voor W . 

D~ invloed van 
grootte van de 
lasuit-.erlijk. 

mto 

v~ryrotjng van defrequentie bij konstante 
snelheidsverstoring lw op het te verwachten 

v 

Bij een bepaalde frequentie, hier ongeveer bij 10 HZj beginnen de toppen en 
dalen in de las elkaar te overlappen en zal het smeltbad een 
snelheidsverstoring uitmiddelen. Hel is te verwachten dat ecn verstoring in 
het lasuiterlijk het duidelijkst zichtbaar is bij frequenties lager dan 
10 Hz. De mate waarin het. verschil in breedte van de las zichtbaar is, WOldt 
bepaald .door de grootte Vdn de verstoring Av . 
De experimenten worden uitgevoerrl bij frequeXt tussen 0 en '0 Hz en met 
ef'>n snelheidsverstoring varj~;n'lH1 van <1 t.ot 462'l. 
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8.4 De proefopstelling. 

In figllur 81 wordt een s('hemati~wh oVC'Izicht gegevPD van de proefopstelling 
Wd,Hmee (If' expt~rimenten 7. j jn IIi hJf'vo.~rd. 
De gebruikte komponenten zijn: 

~ Wavetek funktiegeneratnr mCldel 130 
- Telonic verzwakker model TG 950· 

HP 141B o:,;!·ilnsknnp 
- Lineaire aktuator 
- Toortsbevestiging, eigen antwerp 

Lastoorts, voor het plasma-la5sen model WP 3A Smitweld 
Lasgenerator: MAC-351 yaor TIG-lassen 

Smit.weld Thyrapuls /.80 Ae/Or yom plasma-lassen 
Inspan-hulpstuk, eigen antwerp 

(':;cil10"cop(> 

functie I- vr:r7.\1nkker linea ire toort!;- toorts 
p;enerntor nctuntor Ihever:tir;ior; 

r 
w",rkr:tUk 

jn](le>m 
lnSF;l!merrttor hlllpf'tllk 

Fig. 81: Schematischc weergave van d0 proefopst£lling. 



8.5 De resultateQ. 

D,' l;(llZC' v.:tn de la:c;pdldITIeler::. en ,k tlllmmeriwJ Vdfl ar prnefplaat.jes zijn 
weergegeven in bijlage T. 

Tn fl'Jllur 82/ op paginil 97 zijn de rteSu] !.ai:t'n Wt>crge'j(,Vf'n van dl' 
prneflassen. 

M.b t. dt~ afstand t.us::;en l'wf'e tOPP"11 of elalen Xr die, in het 1~5ldtcr1ijk 
zullen opLreden zoals in prdgra.Jf 8,1,3 Lhenrdlsch 1:: df<)eleld kc'lll het 
v(!lgende worden opgemerk! : 

o tnt 5 Hz 

() Lot 17. Hz 

13 tot 20 Hz: 

X'I' is eni'1 f ' 111011"11 (Jlot l '] d,Jlt ,1,' ,Ifill'" ill')"!! V ,HI lw\ ;;mc'ltbdd 
Tn ail gdd('d t" 'TIl v"T:~I()rill'd ill (1, vn()rllnnp:~IP"lh('itl V,lll 

12°" r ('e(L, zi .-Ill b"h.' i 

Xr , ih Vrlll ("I'J,'vI'.'r clf'zc': rc].-. 'Jrflld',' <11;: df! la5bd\l;! frnt-' i n'J,~n. 
DlJ LOt.'Jl.:IlIt'IJ,lc flcquc:nt.JI' /lI.:t,'wl dt <I[:.l.dlll1 l;U:;:~t'IJ Iw,'!' 
maxima of minima af ~ddrdnor het smelLbad de verstoring 
IIi tm iddel t en de l.Of'l ~I d t.h.u f' A v tr"c OC('l!\ L-

v 

In dit 'Jt;Li.ed i:3 X kleiner ddl1 (j., .1fmt·tingen van het 
smeltbad. Het smt>llbad middelL eC:il vcrstorin9 in de 
voortloop511elheid geheel uit. ZelL; E~en niet realisLi~.ch\:: 
afwij'king /l.v 110m, is nog ni ei IJd,ldi y von! lwl-
1 . 1 ' '1. V EI:.:Ul tt'r .1 Jr; . 

Di i lwtekent ddt liet la.:;u i l t'rl 1. jk voor~ll be i'.nvloed wcndt door verstor ingell 
met een lag~ frequentie. 
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BOOfDSTUlt ,; IOBLUSIES Ell AlRBEVELINGEH. 

'.1 Bet RrQcesmodel. 

Voordelen: 

.... Met procesmodel geeft ~;ystem('ltis("h weer hOt' e'"'n la::;proces verloopt. 
.... De afhankelijkheid van de lasvariabelen liyt eenduidig vast . 
.... Het algemene model i:... iC":Pd::.iJd<:U op vcr::;chll1,.·ll(h· Idspr(ll.'cssen. 

Nl'1dee 1: 

.... De praktische toepasbaarheid is gering door het ontbreken van een 
geschikt model voor: 

2.2 De lasPrQcesssen. 

Drllppt'] ,ILpli tsing 
Intreden van druppels in het smellbad 
Afkoeliny van h0t ~m~lLLdd en ~ctmensmeltin~ 

- Booggeometrie bij hel TIC lassen 

* Verdere uitwerking van het proccsmodel voor .hel GMA··lassen en 
experinlentele verifikat is slechts mogelijk wanneer uiblegaan wordt van: 

- E~n type lasdraad. Bij vaarkeur zacht staal en 
draaddiameter 1.2 mm. 

- E~n soort beschermgas. Bij voorkeur met de 
samenstelling 95\ Ar en 5% CO 2, 

- Een voldoende nauwkeurige draadtoevoer eenheid. 
- Een getransistoriseerde spanningsbron. 

EEm type la::;naad . 

.... Vanwege de goede plocesbeheersing is pulserend ]aS~0n uitermatc g0~chikt 
vaar hel robotlassen. Nader onderznek naar geschikle pulsparameters voor 
een bepaalde lassituatie i~ dan echter weI noodzakelijk. 
Een mogelijkheid hiertoe bestadt door een spanuillysbron dan te sturen 
m.h.v een mikrokomputer. Zo kunnen een groot aanta} verschillende soorten 
pulsen gegenereerd worden. . 
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~3 Bet uitgeyoerde experiment. 

* Een robot moet binnen 10% nauwkeurig E'en voortloopsnelheid kunnen 
realiseren om geschikt te Zijll voar het TIG-Iassen van dunDe plaat. 

* Verstoringen met lage frequenlie veroorzaken eCI~er cen slecht 
Jasuiterlijk dan veistoringen met hogere frequentie. 
Aangezien robots een eigenfrequclllie hebben die ongeveer 15 Hz is, kan 
oneenparigheid in de ~u()rtloopsnelheid een prubleem zijn bij het TIG
lassen. 

* Bij het GMA-Iassen spelen ook andere zaken een roll bijvoorbedd o!;:;ci.latie 
van het smeltbad. De verkrcgen reusltaten vnar hel TTG"lassen kunnen Jan 
ook niet zonder meer to('gepdst worden VClor het GMT>.·] assen. 
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BIJLAGE I: 

GEGEVENS M.B.T. HET UTKTGEVOERDE EXPERIMENT: 

• NUMMERtNG VAN DE PROF:FPLAAT,n::: 
• GEBRUIKTE LASVARTABEI.EN 
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f=O.8 Hz f=2 Hz f=3 Hz f=4 Hz f=5 Hz f=& Hz 

Nr. Av [X] Nr. Av [Xl Nr. flv [Xl Nr. flv [1.] Nr. Av [Xl Nr. Av [X] 

1 4 9 4 17 4 24 12 32 4 41 8 
2 . 8 10 8 18 8 25 16 33 8 42 12 
3 12 11 12 19 12 26 20 34 12 43 16 

4 16 12 16* 20 16 21 24 35 16 44 20 
5 20 13 20 21 24 28 30* 36 20 45 24* 
6 30 14. 30 22 30 29 38* 31 30* 46 30 
1 38* 15 38* 23 38* 30 46 38 38 41 38 
8 16* 16 46 3' 16 39 60* 48 46 

40 70* 49 62 
50 16 
51 115 

f:l Hz f=8 Hz f=9 Hz f:l0 Hz f=11 Hz f:' 2 Hz 

Nr. flv [l] Nr. flv [Xl Nt. Av [Xl Nr. flv [Xl Nr. flv [X] Nr. flv [ 1. ] 

52 8 60 12 72 16* 79 16 91 115 * 91 30 
53 12 61 16 73 24* 80 20 92 154* 98 46 
54 16 62 20 74 46* 81 24 93 192* 99 115 
56 20 63 24 15 62* 82 32 94 230* 100 230 
57 46 64 28 16 76* 83 38 95 308* 101 385 
58 62 65 32 11 96* 84 46 96 385* 
59 115 66 38 78 115 * 85 54* , 

67 46 86 62* 
68 16 81 76* 
69 115 88 115 
70 154 89 230 
11 230 90 308 

f= 13 Hz f= 14 Hz f=15 Hz f=16 Hz f:18 Hz f=20 Hz 

Nr. Av [Xl Nr. Av [Xl Nr. flv [Xl Nr. flv [ll Nr. Av [tJ Nr. flv £1.] 

102 60* 106 46 110 16* 115 115* 121 115* 125 16* 
103 115 * 107 192 111 115* 116 154* 122 230* 126 115* 
104 230* 108 308 112 153* 117 192* 123 308* 127 230* 
105 385* 109 385 113 230* 118 308* 124 385* 128 210* 

114 308* 119 385* 129 385* 
120 462* 

Opm.De met een * gemerkte proefplaatjes zijn vervaardigd met TIG-Iassen, 
de Qveriga met plasmalassen. 

x.Proefstuknummers met de bijbehorende parameters voor de 
snelheidsverstoring. 
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D. keuze vao de la5Rarameters, 

De vOQrtlQoDsntlhli4~ 

De IMp.rimenten zijo uitgevoerd biJ u~n vuortloopsn~lheid v=960 mm/min. 
Dit is ongeve.r een factor 2 sneller dan een ervaren lasser,bij deze 
lasmethode,met de hand kan berelken. 

Ow lautroom. 

8ll het 1IG-lasseo ootstaat er e~n goade las bij ean stroomsterkLe I=15A,bij 
het plasma-lassen bij (:165 A.Oit verschil lijkt in eerste instantie groat. 
O. stroomdlchth.id. is in beide yevallen actiter gell jk. daar bij het TIG
lassen de .lektrode een diameter van 1.5 mm heeft en bij het plasma-lassen 
een diameter van 2.3 mID. 
In beid. gevill,n is de elektrode nHyatlef en wordt gelast met g.lijkstroom. 

pe Qasst[90IDSnelheid. 
Bij het plasma-lassen: plasmagas Ar:3 I/mlo 

5chermgas 95lAr 51H
2

:7.5 I/mlD 

8lj het JIG-lassen: schermgas Ar:l0 I/min. 

fregyeQ\l¥ .n Qroattt yao dt sDelheidsverstoring. 
D. frequenti. vao de snelheidsverstoring wordt ingesteld tussen 0 en 20 Hz 
terwlJl de grootte variierd van 41 tot 462Z. . 
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BIJI,AGE II.: 

AFWIJKINGEN IN DE BOOGSTROOM T.G.V.: 

AFWIJKINGEN IN DE BRONSPANNING 
AFWIJKINGEN IN DE DRAADSNELHEID 
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1. Afyijkinqin de booqstrooa door afwijkinqen in de bronspanninq. 

Beschouw de afsmeltende elektrode-draad en het elektrisch circuit. 
De volgende vergelijkingen beschrijven het systeem: 

Neem aan dat de draadtoevoersnelheid en de afstand toorts-werkstuk konstant 
is. 
Na enig rekenwerk kan de volgende vergelijking worden opgesteld: 

U R Ib + 
K1 

+ 
K2 

+ K3 = -~-2 sp 0 Ib 
b 

met Xl [ 
a vdr cb k, 

] = ------ + --k;-Adrk2 

K2 = 
cb vdr 

---k;--

X3 = UA + Ux -
k, (l 

k;-A~r + cb Ib 

Uit lit[26] ZlJn waarden bekend voor de grootheden die in deze formules 
staan. Invullen van deze waarden geeft: 

X, = 3100 QA2 en X2 = 71000 QA3 

Er geldt nu: 

d U Xl 2 K2 ___ ~E 
Ro d Ib = -

~-2 
- ~-j-

b b 
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Voor kleine verstoringen betekent dit: 

AI = 
b 

Voor een U = 20 V met een afwijking van 1 V (= 5\) geeft dit een afwijking sp 
in de boogstroom: 

Bij een stroomsterkte van 150 A is dit ongeveer 10\. 
Dit betekent dat een spanningsbron maar een kleine afwijking mag vertonen in 
zijn uitgangsspanning. 
Welke afwijking in de boogstroom leidt tot lasfouten is niet bekend. Dit is 
mogelijk experimenteel te bepalen. 

2. Afwijtingen in de booqStrooa door afwijkinqen in de draadsnelheid! 

Op analoge wijze is af te leiden dat bij vdr 80 mm/sec en Ib= 150 A een 

afwijking in de draadsnelheid van 1% cen nafwijking in de boogstroom 
veroorzaakt van ongeveer 1.3\. 
Een konstante draadtoevoersnelheid is dus ook van be lang voor een geed 
procesverloop. 
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