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Voorwocrd.

In dit verslag zal een weerslag gegeven worden van mijn be

vindingen tijdens mijn afstudeeropdracht.

Mijn afstudeeropdracht luidde als volgt:

S~oor van een aantal van belang geachte lasvormen lasgegevens

in de uitgebreidste zin op, geschikt om in robotlasinstalla

ties te worden ingevoerd.

Dit met inbegrip van variabelen die door de maattoleranties

van samenkomende produkt-onderdelen worden beinvloed.

Voor de produktie van deze verbindingen diende de op de

TH aanwezige ASEA robot en het ESAB lasapparaat gebruikt te

worden.

Daarmede opgedane ervaringen te evalueren en voorstellen tot

eventuele verbeteringen te formuleren.

Deze afstudeeropdracht is uitgevoerd binnen de vakgroep

W.P.B. van de afdeling werktuigbouwkunde aan de Technische

Hogeschool Eindhoven.

Hierbij wil ik dar~ zeggen aan diegenen die dit afstudeer

werk mogelijk gemaakt hebben.

Dit zijn met name Prof. Ir. H.P. Stal als ver2ntwoordelijk

hoogleraar, Ir. J.H. Odendaal die voor een uitstekende be

geleiding heeft gezorgd en F. van Stiphout die bij de bouw

van de lasopstelling en de realisering van de lasproeven

geholpen heeft.

Verder wil ik iedereen danken die mij met raad en daad ter

zijde heeft gestaan.

Eindhoven, 10 december 1983.
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J.J.P. Peulen.
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OPDRACHT :.
De opdracht luidde: Spoor van een aantal van belang geachtc lasvormcn
lasgegevens in de uitgcbreidste zin op, geschikt am in robotlasinstallatics
te worden ingevoerd. Dit met inbegrip van variabelcn die door de maattole
rantics van samenkomende ptoductonderdelen worden beinvloed.

Vear de praducLie v~n dcze vcrbin~ingen diende de op de TTI aanwcziJc ASE~

rabat en het ESAB-lasapparaat te worden gcbruikt. D~arm~J~ opgedane
ervaringen te evalueren 20 vocrsLcllen taL ~v0ntu~1~ verbeteritlgcn t.
formulercn.
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Samenvatting.

In dit verslag zal een weerslag van mlJn bevindingen tijdens

mijn afstudeerwerk gegeven worden.

Mijn afstudeeropdracht Iuidde als voIgt:

Spoor van een aantal van bel&~g geachte lasvor~~en,las

gegevens in de uitgebreidste zin op, geschikt om in robot

lasinstallaties te worden ingevoerd.

Dit met inbegrip van variabelen die door de maattoleranties

van samenkomende produkt-onderdelen worden beinvloed.

Voor de produktie van deze verbindingen diende de op de

TH aanwezige ASEA robot en het ESAB lasapparaat te worden

gebruikt.

Daarmede opgedane ervaringen te evalueren en voorstellen

tot eventuele verbeteringen te .formuleren.

Tijdens mlJn afstuderen zlJn ervaringen opgedaan met een

industriele robotlasinstallatie.

Er zijn hiermee diverse lasproeven genomen.

Dit heeft geresulteerd in een funktionele analyse van de

installatie en in inzicht in de mogelijkheden en moeilijk

heden van deze laswijze.

Voor een aantal lassen zijn de instellingen van de lasin

stallatie uitgezocht en er is aandacht besteed aan de te

bereiken laskwaliteit in samenhang met diverse lasparameters.
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Summary.

In this report there will be given the results of my inves

tigations in the final part of my study.

My task for the final part of my study was:

Find for a number of interesting welds welding data in the

most extended sense, suitable to be introduced in robotic

welding installations.

This including the parameters who are influenced by size

tolerances of joining product-parts.

The at the TH available ASEA robot and ESAB welding equip

ment had to be used for the production of these welds.

Experience wich has been gathered has to be evaluated and

proposals for eventual improvements have to be formulated.

During the final part of my study experience with an indus

trial robotic welding installation has been gathered.

This has resulted in a functional analysis of the equipment

and in acknowledge about the possibilities and difficulties

of this welding method.

For a number of welds the adjustments of the equipment have

been sorted out and attention has been paid to the achievable

welding quality in connection with several welding parameters.
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Hoofdstuk 1.

Inleiding.

Met mijn afstudeerwerk ia een star~ gemaakt met onderzoek

aan flexibel gemechaniseerd boogla~sen.

Er is begonnen met ervaring op te doen met een robotlas

installatie zoals die momenteel voor industrieel gebruik

standaard geleverd wordt.

De robotlasinstallatie bestaat uit een universele robot

met hieraan gekoppeld een MIG/MAG lasinstallatie.

Verder hoort bij de lasopstelling nog een lastafel met

lasmallen.

Door het beschikbaar komen van goede, vrij programmeerbare

robots met een hoog aantal vrijheidsgraden is het gemecha

niseerd booglassen eigenlijk pas op grote schaal mogelijk

geword-en.

Dit komt omdat met behulp van zo een robot vrij willekeurige,

gemakkelijk veranderbare toortsbewegingen te realiseren zijn.

Enkele voordelen van robotlassen in het algemeen zijn:

- Roge inschakelduur.

Dit betekent dat de ver}:louding tussen de daadwerJcelijke

lastijd en de tijd dat er niet gelast wordt,zeer hoog is.

go %Inschakeldu~r is haalbaar t.o.v. 40 %bij handlassen.

- Konstante en goede laskwaliteit.

- Mogelijkheid van optimaliseren van lasparameters naar

maximale produktiviteit en/of laskwaliteit.

Dit betekent dat het produceren van dezelfde las tien

tot twintig procent sneller kan gaan dan bij handlassen.

- Er is geen gekl.'lalificeerde lasser nodig voor de bediening

van de lasinstallatie tijdens de produktie.

Enkele nadelen van robotlassen zijn:

T.o.v. een handlasser biedt de robot een veel geringere

flexibiliteit.
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De tolerantie eisen aan de maatvoering liggen veel hoger.

Een te grote maatafwijking betekent een mislukt produkt.

- Vaak is een bijbehorende lasmanipulator nodig.

Dit vanwege het vrij kleine werkbereik van de robot en

vanwege de wens om in gunstige lasposities te lassen.

- Er worden wezenlijk hogere eisen gesteld aan het ontwerp

van een lasmal voor robotlassen d8n aan een mal voor

handlassen.

- De prijs van een kompleet ingerichte lasinstallatie is

vrij hoog.

Afhankelijk van de grootte van de installatie zal deze

ergens tussen 200.000 en 500.000 gulden liggen.

- De programmering is zeer tijdrovend.

Bij de robotlasinstallatie wordt gebruik gemaakt van het

MIG/MAG lasproces.

Dit is een vrij flexibel lasproces dat geheel via elektrische

commando's te besturen is.

Enkele voordelen van dit lasproces zijn:

- Mogelijkheid tot continu laswerk.

- Hoge produktiviteit.

Er kan relatief veel lasmateriaal per tijdseenheid afge

smolten worden.

- Breed lasbereik.

~ijne en grove lassen kunnen gemaakt worden.

- Goede laskwaliteit.

- Nauwelijks slak.

Er is dus weinig nabewerking nodig.
. ,

- Mogelijkheid tot het maken van puntlassen.

Enkele nadelen van dit lasproces zijn:

- Tamelijk moeilijk instelbaar.

- Het niet beschikb8.ar zijn van geoptimaliseerde instelge-

gevens.



Andere lasprocessen die voor robotlassen in aanmerking

zouden kunnen komen, zijn puntlassen, O.P. lassen en

TIG lassen.

De robotlasinstallatie en het MIG/MAG lasproces zlJn onder

zocht op hun functioneren in semi-continue gemechaniseerde

produktie.

Lasinstallaties worden in hoofdzaak gebruikt voor handlassen.

De huidige robotlasinstallaties zijn dan ook aangepaste

handlasinstallaties.

Bij de analyse van het lasproce,s is gekeken naar het funtio

neren van het geheel in een gemechaniseerd systeem.

Dit betekent voor de procesvariabElen dat er andere onder

linge verbanden zijn.

Dit betekent ook dat de eisen die aan de lasinstallatie

gesteld worden,anders zijn.

In hoofdstuk 2 zal de rol van de procesvariabelen in een

~mechaniseerde toepassing nader toegelicht worden.

In hoofdstuk 3 zal het functioneren van de gebruikte las

installatie nader toegelicht worden.

De robottechniek en de lastechniek zijn beide nog volop

in ontwikkeling.

Hierbij zijn o. a. te noemen; s.ensoriek en impulsstroom

bronnen.

Hierdoor zal in de toekomst waarschijnlijk een deel van de

nu nog bestaande problemen worden opgelost.

Het robotlassen zal dan ook een steeds belangrijkere rol

gaan spelen.
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Hoofdstuk 2

Analyse van het MIG/~;G lasproces.

2.1. Korte beschrijving van het l~sproces.

Het MIG/MAG lasproces werkt in principe als volgt:

Er wordt gebruik gemaakt van een lastoorts die langs het

te lassen werkstuk bewogen wordt.

Door deze lastoorts wordt met konstante snelheid een metaal

draad aangevoerd.

Op deze metaaldraad wordt aan de punt van de lastoorts

spanning gezet.

De spanning en de draadaanvoersnelheid ZlJn regelbaar.

Het werkstuk is met de andere pool van de spanningsbron

verbonden.
-

Er ontstaat tussen de lasdraad en het werkstuk een plasma.

Door verwarming in de draad en in het plasma smelt de draad

af.

Er onstaat een smeltbad van vloeibaar rL.:~terj aal.

Als .di t rnateriaal 2:estold i:=.;, Z,Ol'[t het voor' d8 lasverbin

ding.

Bet lasprcces vindt plaats in een atmosfeer van beschermgas.

t
stroom
&'0 n.

Fig. 2.1 Principe MIG/MAG lasproces.
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2.2. De procesvariabelen.

Dit lasproces kent een aantal variabelen waarmee het proces

beschreven en geregeld kan worden.

Een bepaalde las vraagt om een aantal parameters en de las

opste-lling dient deze te verwezenlijken.

Voor een analyse is ve..n 'oelang de absolute'grootte vaneen

parameter en de toleranties hierop.

Dit geldt voor de, gevraagde er- de gegenereerde parametera.
In degeneratie van deze parameters blijken in de lasop

stelling nogal wat tekortkomingen te zitter-.

Deze tekortkomingen ~ijn voor een deel terug te voeren op

het gebruik van omgebouwde handlasapparatuur en gebrek

aan ervaring en gegevens op het gebied van robotlassen.

Andere -cekortkomingen zijn_van meer principiele aard.

Aan de parameters kunnen de volgende hoofdkenmerken toe

gevoegd worden:

- Geometrische parameters.

Lasparameters.

Deze zijn verder te verdelen in:

Door de robot gegenereerde parameters.

- Door het lasapparaat gegenereerde parameters.

- Werkstuk parameters.

- Onafhankelijk instelbare parameters.

- Afhankelijke parameters.

De parameters die bij dit lssproces van belang zijn, zijn:

De lasspanning.

- De draadaanvoersnelheid.

- De lasstroom.



- Draaddismeter en soort.

- Gassamenstelling en gasvolumestroom.

- Positie van de lastoorts (draadpunt).

De positie van de lastoorts is verder onder·te verdelen in:

- Voortloopsnelheid (lassnelheid).

- Positie van de draadpunt.

- De hoekeL van de toorts t.o.v. het werkstuk.

De stick out.

Ook ~en bepaalde geometrische ke~~erken van het te lassen

werkstuk als parameter gezien worden.

Ditis bijvocrbeeld de vooropening bij een I las.

De las kan beschrevenworden met devolgende parameters:

- Lascppervlakte.

- Inbrandingsdi.ept e •

- Lasbreedte.

- Inbrandingsvorm..

- Criteria voor laskwaliteit en lasfouten.

De parameters die door de lasinstallatie en de robot gege

nereerd worden, zullen in het navolgende besproken worden.

Hierbij wordt ingegaan op hun invloed op het lasproces,

de manier waarop ze gerealiseerd en geregeld VJorden en

op de tolGranties op hun ideale grootte.

De ondelinge samenhang tussen de laspar8meters zal ook

kort ter sproke komen.

2.2.1. De lasspanning.

De lasspanning is de·spanning die tussen de contactbuis

en het werkstuk staat tijdens het lassen.

Bij MIG/MAG lassen.wordt-gelijkspanning gebruikt.

De pluskant is verbonden met de lastoorts en de minkant

met.het werkstuk.
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Er wordt gebruik gemaakt van een gelijkspanr~ingsbronmet.
een instelbare,doch in Loofdzaak vlakke k~rakteristiek.

v

r ---
-1

Fig. 2.2 Karakteristiek MIG/MAG SpalliLingsbron

De dynumische kCirakteristiek van de spanningsbron L:; te

varierer. d.m.v. het voorsch~kelen van indukties.

Het spanningsbereik loapt tussen 15 en 40 volt.

Binnen dit bereik zijn drie vari::.cnten van het MIG/MAG
lasproces te noemen:

Het kortslui tbooglassen ( V < 20 volt).

- Het half-oper:booglassen ( 20 volt <V <30 volt).

- Het openboogh.sser~ ( V> 30 volt).

Met de lasspanning wordt in fei te de drupploverg:.l.ng geregeld.

Bij lage lasspanningen en lage stromen is er een laagfrequente

druppelafsmelting, waarbij relatief grove druppels praktisch

in het smeltbad afgesmolterr worden (kortsluitbooglassen).

Bij hoge lasspanningen zal er een hocgfrequente druppel

afsmelting plaatsvinden,waarbij kleine druppels op relatief

grote af~tand van ~et smeltbad afsmelten (openbooglassen).

Het half-openboo[lassen is een overgangsvorm hiertussen.

De la.sspaYl...ninL is een onafhanke Ii jk regelbare parameter.

Dat er geV'lerkt wordt met gelijkspc:cnr_ing wil niet zeggen

dat de spanning tijdens het las2er. een "rr.ooie" ~;elijkspanning

is.

Di t 18vert eer aantal problercen op met betrekking tot het

meten en reproduce ,·er.. van e-..:n lasspanning.
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kortsluitboogl~ssen

.~~u
~~I

o'Vergangsgebied

2.5

...

,....... "., ,..
~I

openbooglassen

----l.~0.1 s

Fi6 2.3 Spanning err streom tijdcns het 12ssen.

Er zijn geen gestandaardiseerde voorschriften voor het

meten van lasspcinningen.

De door mij gevonden waarden van lasspanningen wijken nog

al wezenlijk af van in literatuur genoemde waarden.

Dit houdt verband met het type van de op de stroorr.bron

aanwezige voltmeter.

Dit is een weekijzer voltmeter.

I'lormaal gangbaar z i j n draai s po e ImE) t e rs.

De ge\~nden spanninLswaarden zijn op het ESAB lasapparaat

goed te reproduceren.

De absolute nauwkeurie;heid van de gevor..den waarden is

echter twijfelachtig.

Dit zal zeker instelprobleme~ geven bij gebruik van een

ander lasapparaat.

Voor het universeel kunnen gebruiken van spanningswaarden

is een nauwkeuriger en gest"ndaardiseerde meetmethode nodig.

Hierbij kan gedacht worden aan weergave van de ingestelde

statische bronk~rakteristiekof aan een beschrijving van

de echte ·l2.sspc,nninf>

De tolerantie of een "ideale" instelling van de lasspanning

varieurt bij kwaliteitslaswerk van i volt tot 1 volt.

Dit is afhankelijk van het soort 18.s.

Bij dichtingslas~en e.d. ligt de tol~rantie wat ruimer

( 1 tot 1.5 volt).

Te hoge lasspcmniYJt kenmerkt zich doer uitzakken (bij hoek

lassen en niet-orderdehand posities), doorbranden en door

zakken ( bij vlakke lLssen).

Te lage lasspar.minr; uit zich in bol uiterlijk van de las,

onvoldeende inbrc:.,nding en bindint:sfouten.
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2.2.2. De draadaanvoersnelheid.

De draadaanvoersnelheid bepaalt de toegevoerde hoeveelheid

vulmateriaal per tijdseenheid.

De draadaanvoersnelheid is een or-afhankelijk instelbare

parameter.

De draadaanvoersnelheid kan bij de meeste lasapparaten niet

afgelezen worden.

Dit.is een zeer groot bezwaar.i.v.m. regristratie en re

produktie van lasdata.

Bij het ESAB lasapparaat is dit opgelost. door het maken

van Ljkgrafieken van de draadaanvoersnelheid als functie

van de regelpotmeterinstelling .

. Bij robotlassen is de lassnelheid exact bekend en konstant.

Hierdoor kan voor eenlaags rechtlijnig gelegde lassen het

volgende.verband afgeleid worden.

Alas' ( A = oppervlakte )
Vd d =.Vlas

raa Adraad ( V = snelheid )

Dit vereenvoudigt het instellen van het lasapparaat mits

de,draadaavoersnelheid afleesbaar is.

Er dient echter een + 10 ~-hogere waarde van de draadaan

aanvoersnelheid ingesteld te worde.n.

Dit dient om spatverliezen te kompenseren.

Tol.eranties op de nominale draadaanvoersnelheid bij een

bepaalde las zijn moeilijk te geven.

Rente lage draadaanvoersnelheid moet altijd vermeden worden.

Fouten die hierdoor kunnen ontstaan zijn te lage a-hoogte,

onvoldoende vulling en bindingsfouten.

Een te hoge waarde van de draadaanvoersnelheid is minder

erg omdat eventuele lasfouten die hierdoor kunnen ontstaan

over het algemeen niet zo ernstig zijn.

30ms is een te hoge instelling zelfs gunstig omdat hierdoor

bepaalde maatfouten gecompenseerd kunnen worden ( b.v. bij

e en vullas).



2.2.3. De lasstroom.

De lasstroom is de stroom die door het circuit spannings

bron - contactbuis - draad - werkstuk gaat.

De lasstroom is bij dit lasproces een min of meer pulserende

gelijkstroom.

De lasstroom is. bij dit lasproces een afhankelijke parameter.

Dit betekent dat hij niet rechtstreeks instelbaar is.

De lasstroom is afhankelijk van:

- Spanning.

- Draadaanvoersnelheid.

- Stick out.

- Draaddiameter.

- Beschermgassamenstelling.

De parameter.lasstroom speelt bij dit lasproces een secun

daire role

Dat deze lasstroom to.ch een belangrijke grootheid is, komt

door de.volgende feiten:

a) Het begrip lasstroom is bij elke lasser ingeburgerd.

De lasstroom wordt dan ook bij zeerveel lasapparaten

op een meterweergegeven als karakteristieke grootheid

voor een bepaalde instelling (i.p.v. de draadaanvoer

snelheid die eigenlijk ingesteld wordt).

b) De lasstroom bepaalt sarnen met de lasspanning en de

voortloopsnelheid de ingebrachte warmte.

Dit is voor de kwaliteit van de lasverbinding erg be

langrijk (vooral bij gelegeerd staal en aluminium).

2.2.4. De voortloopsnelheid (lassnelheid).

Met de.voortloopsnelheid wordt de snelheid aangeduid waar

mee de lastoorts t .in de richting van de lasnaad, t. o. v.

het werkstuk beweegt.

De voortloopsnelheid is bij robotlassen konstant en exact

regelbaar.
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Bij gemechaniseerd lassen is de voortloopsnelheid dus een

onafhankelijke parameter.

Dit in tegenstelling tot handlassen, waarbij de voortloop

snelheid aan de lasser opgedrongen wordt door de instelling

van het lasapparaat.

Bij robotlassen is de vocrtloopsnelheid de eerste grootheid

die ingesteld wordt.

De voortloopsnelheid bepaalt de lastijd en wordt daarom

uit economisch oogpunt zo hoog mogelijk gekoZien.

De maximale voortloopsnelheid is o.a. afhankelijk van naad

vorm, laspositie, draaddiameter en instelling van het las

apparaat.

Zoals reeds eerderopgemerkt, is bij gemechaniseerd lassen

de voortloopsnelheid min of meer gekoppeld aan de draad

aanvoersnelheid.

De lasstroom stijgt minder dan evenredig met de draadtoevoer

snelheid.

Als de voortloopsnelheid groter gemaakt.wordt,zal dus de

hoeveelheid ingebrachte warmte perneergesmolten materiaal

hoeveelheid kleiner worden.

Dit houdt dus in dat de maximale voortloopsnelheid bBgrensd

wordt.door de ingebrachte hoeveelheid warmte.

Voor het.gewone laswerk van staal varieert de maximale

. voortloopsnelheid tussen 4 mm/sec en 10 mm/sec.

Inhet algemeen wordt bij fijn laswerk eenhoge voortloop

snelheid gebruikt en bij grof laswerk een lage.

Dit in verbandmet de hoeveelheid ingebrachte warmte.

Op de konstante,rechtlijnige beweging in de richting van

de lasnaad kan nog een zwaaipatroon gesuperponeerd worden.

Op dit zwaaiend lassen zal later nog ingegaan worden.

Te hoge voortloopsnelheid uit zich in randinkarteling,

bindingsfouten en een smalle,bolle las met een onregelmatig

uiterlijk.

Door een te lage voortloopsnelheid gaat de smelt voorlopen

waardoor zeer ernstige bindingsfouten ontstaan.

Bij schoon materiaal is een duidelijk hogere maximale voort

loopsnelheid mogelijk als bij roestig of met een walshuid

.voorzien materiaal.( 15 tot 20 %hogere snelheid mogelijk).
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2.2.5. Toortspositie en lasnaadpositie.

Een essentieel verschil tussen handl~ssen en robotlassen

bestaat erin, dat de lastoorts door respektievelijk een

mensenhand en een mechanische manipulator gehanteerd wordt.

Veel voor en n~delen van beide lasmethoden worden dan ook

bepaald door de mOi~elijkheden en de onmogelijkheden van

beide manieren om de toorts voort te bewe5en.

Bij de robotlasopstelling bestaat er geen mogelijkheid

om tijdens het lassen correcties aan te brengen op de

bewegingen van de lastoorts.

Dit heeft tot gevolg dat afwijkingen van de lasnaad t.o.v.

de nominale proble.men opleveren die bijhandlassen nauwe

lijks vocrkomen.

De beweginL van de lastoorts in de langsrichting van de las

is reeds bij de voortloopsnelheid aan de orde gekomen.

De bewegingen van de lastoorts d~ars op de lasnaad zijn nul

of hebben een bepaald patrocn.

Als deze bewegingen nul zijn, hebben we, afgezien van de

beweging in langsrichting,een geometrisch stationaire

situatie.

In het navolgende zal deze situatie behandeld worden.

De toortspositie t.o.v. de "middenlijn" van de las is onder

te verde len in de coordinaten van de draadpunt, de toorts

hoeken 0< en"j3 en de stick out.

De stick out zal apart behandeld worden.

Dit is hier tevens de Z positie van de lastoorts.

Fig. 2.4 Toortspositie t.o.v. de lasnaud.
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- De toortshoek 0<,

De toortshoek ~ bepaalt mede de vorm van de las.

~'. / " ... '.

Fig. 2.5 Invloed van de toortshoek ~ op de lasnaadvorm.

Dit betekent dat hoeklassen en vullassen in het algemeen

stekend gelast worden.

Doorlassingen en niet onder de hand posities worden vaak

loodrecht of slepend gelast.

De veranderingen in de lasnaad die ontstaan door verandering

van deze toortshoek zijn zodanig dat deze hoek op het oog

ingesteld kan worden tijdens het programmeren.

Dit blijkt uit de lasproeven.

Hierbij zijn afwijkingen van 3 tot 4 graden t.o.v. de ideale

hoek toelaatbaar.

- De toortshoek~.

De laswarmte en het lasmateriaal worden in de hartlijnrich

ting van de lastoorts ingebracht.

Di t betekent in het algemeen dat de hoekj3 de helft is van

de'hoek tussen de beide te verbinden plaatdelen.

Dit geldt niet wanneer we meer warmte en lasmateriaal naar

een lasdeel willen stuwen.

Dit kan voorkomen bij het verbinden van platen met verschil

lende diktes of bij uit de zij posities.
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bm de consequenties van afwijkingen van de toortshoek

t.o.v. zijn ideale grootte te onderzoeken zijn lasproeven

genomen.

Hieruit blijkt dat afwijkingen tot + 5 op de ideale hoek

toelaatbaar zijn.

Dit maakt het programmeren van deze hoek op het oog mogelijk.

- De positie van de draadpunt.

De positie van de draadpunt in dwarsrichting ( Y richting)

zal over het algemeen in het midden van de lasnaad moeten

zijn.

AIleen als we mctteriaal en warmte asymetrisch willen depo

neren zal hiervan afgeweken worden.

De kwaliteit van de lasvertinding lui~tert erg nauw naar af

wijkingen in de positie van de draadpunt.

Om deie afwijkingen te onderzoeken zijn lasproeven genomen.

Hieruit blijkt dat deze afwijkingen maximaal 0.5 tot 1 mm

mogen bedragen, afhankelijk van lasnaadvorm en grootte.

Behalve afwijkingen in de toortspositie t.o.v. de nominale

voeggeometrie kunnen er ook afwijkingen in het te lassen

werkstuk optreden.

Deze afwijkingen kunnen vorm en plaats van de lasnuad bein

vloeden.

Deze verschillen tussen de reele en de nominale lasnaad

zullen in het navolgende beh;':lndeld worden.

Bij elke las kunnen we een bepaalde lengte-as aangeven die

het "midden" van een lasnaad aangeeft.

;'

I~

Fig. 2.6 Nominale ligging van de lasnaad.
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In de reele situatie kan elke van de te verbinden platen

t.o.v. deze middenlijn verschoven en verdraaid zijn.

Elke plaat heeft in principe 6 vrijheidsgraden en er zijn

dus 6 hoofdfouten te onderscheiden.

1) X richting.

Fig.2.7 Afwijking in de X richting.

Afwijkingen in.deze richting hebben, zolang z.e niet zodanig

groct zijn dat de las buiten een van de plaatdelen valt,

geen lasfouten tot gevolg.

2) Y richting.

Fig. ~.8 Afwijking in de Y richting.

Afwijkingen in deze richting zullen een vergroting of een

verkleining van het lasnaadvolume geven.

Om deze afwijkingen te onderzoeken zijn lasproeven genomen.

De maximale afwijking in deze richting mag bij fijn laswerk

niet meer dan 0.25 tot 0.5 nun bedragen (grondnaden).

Verder mag deze afwijking niet meer dan 10 tot 20 procent

volumeveranderine teweeg brengen (vullassen).

3) Z richting.

Fig,2.9 Afwijking in de Z richting.

Afwijkingen in de Z richting mogen maximaal 0.5 tot 1 nun

bedragen voor fijn laswerk (grondnaden) tot 1 a 2 nun voor

grof laswerk (vullagen).
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4) Hoekafwijking in de X richting.

~ c::::::r
~

Fig. 2.10 Hoekafwijking in de X richting.

De hoekafwijking in deze richting zal een fout in de las

naadvorm opleveren.

Maximale hoekfouten zullen ~ 5 graden mogen bedragen.

5) Hoekafwijking in de Y richting.

e" 3:)
Fig. 2.11 Hoekafwijking in de Y richting.

Hoekafwijkingen in de Y richting zullen hoogstens zo groot

mogen zijn dat de maximale fout in de Z richting niet over

schreden wordt.

6) Hoekafwijking in de Z richting.

t 10
[ ]

Fig. 2.12 Hoekafwijking in de Z richting.

De hoekverdraaing in de Z richting mag zo groot z~Jn dat de

maximale fout in de Y richting niet overschreden wordt.

Cumulatie van afwijkingen is niet onderzocht.

Verwacht mag worden dat cUffiulatie van afwijkingen de toe

gestane afwijkingen nog kleiner maakt.

Deze fouten kunnen ontstaan voor het lassen en tijdens het

lassen.

De fouten voor het lassen komen voort uit maatfouten in het

uitgangsmateriaal en uit positioneernauwkeurigneid van de

lasmal.

De fouten tijdens het lassen komen voort uit krimp en trek

spanningen veroorzaakt door het lassen.
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2.2.6. De stick out.

De stick out wordt apart behandeld omdat deze stick out

de mogelijkheid geeft om de stroomsterkte te regelen bij

konstante spanning en draadaanvoersnelheid.

De stick out is de afstand tussen de onderkant van de kontakt

buis en de draadpunt.

Vaak wordt hiervoor in de praktijk de afstand tussen de onder

kant vanhet gasmondstuk en het werkstuk genomen.

De stick out bepaalt in hoofdzaak de vrije draadlengte en

daarmee een groot deel van de weer~tand in het lascircuit.

Dit geeft de mogelijkheid om de lasstroom, en hiermee de

ingebrachte warmte,min of meer onafhankelijk te regelen.

Een grote stick out geeft een lage lasstroom en een kleine

stick out geeft een hoge lasstroom.

De ha~dlasser kan de stiok out onder het lassen varieren

en hierdoor de warmte~inbreng'irihet werkstuk, beinvloeden.

Bij gemechaniseBrd lassen is dit vrlJ omslachtig.

Dit houdt in dat er normaal gesproken met een konstante

stick out gelast wordt.

Bij robotlassen kan de stick out het beste zo kort mogelijk

gehouden worden i.v.m. de positie van de draadpunt.

Normale groottes van de' stick out zijn 10 a 15 maal de

de draaddiameter.

Langere stick out is soms noodzakelijk door de afmetingen

van de lastoorts en de mogelijkheid vanvastbranden van de

draad bij hogelasspanningen.

2.2.7. De bescher~gassamenstelling.

Het lasproces speelt zich af in een tegen de omgevingslucht

beschermende gasstroom.

Deze gasbescherming is nodig om te voorkomen dat hetvloei

bare metaal direkt oxideert.

Het beschermgas bestaat uit CO 2 , Argon of een mengsel hiervan •

. Eventueehken.hier nog 02 aan toegevoegd zijn.
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Voor gangbare gassamenstellingen zie bijlage 1.

De samenstelling van het beschermgas hecft nogal wat in

vloed op het lasproces.

Di t betreft met name de druppelo'rergang, de boogstabilitei t"

het spatgedrag, de inbrccuding en het lasbereik.

Veel gebruikte samenstellingen zijn 100% CO 2 en 80% Ar +

20% CO 2 (menggas).

Hiermee is ook in de lasopstelling gewerkt.

Voor en nadelen van het gebruik van 100% CO 2 en menggas zijn:

Voordelen CO2 : Lagere prijs.

Lagere gevoeligheid voor verontrei
nigingen.

Voordelen Menggas: - Hoger lasbereik van de gebruikte draad.

(hogere maximale lasstroom en draad

toevoersnelheid)

- Minder spatten (minder nabewerking).

Beter lasuiterlijk.

- Minder krimp.

De vorm en inbranding van de geproduceerde las hangt ook van

de gassamenstelling af.

~0»,~~~~
'///// ////; ////, /// '// '/ /,///>/,'

AI AI • 18"" CO2 CO2

Fig. 2.13 Invloed van de gassamenstelling op de inbranding.

Over het algemeen is het zo dat voor robot lassen menggas

beter voldoet dan CO
2

•

Dit vanwege voornoemde voordelen.

Bij sommige toepassingen kan het technisch en/of economisch

interessanter zijn om met CO
2

te lassen.

Dit zal echter per toepassing afzonderlijk bekeken moeten

worden.
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2.2.8. De draaddiameter.

Gangbare draaddiameters voor het lassen van lasg gelegeerd

staal zijn 0.8,0.9, 1.0, en 1.2 mID.

Dit zijn ook de diameters die voor robotlassen in aanmerking

komen.

Gevulde draadsoorten zijn voor robotlassen niet zo interessant

i.v.m. slak verwijrleren.

Iedere draaddiameter heeft een eigen.spanning en stroomrange

waarbinnen hij goed te verlassen ia.

Praktisch gezien betekent dit dat bij plaatwerk van 1 tot

4 mID vooral 0.8 mID draad in aanmerking komt.

Bij plaatvan 2 tot 8 mID is dit 1.0 mID en bij plaat van

5 tot 12 mm is 1.2 mm.

Bij dezelfde lasproduktie geeft een dikkere draad een diepere

inbranding.

Uit economisch oogpunt verdient het aanbeveling om de draad

diameter aan de dunne kant te houden.

2.2.9. Samenhang tussen de lasparameters.

Van de samenhang van de complete set van lasparameters bij

dit lasproces is zeer weinig bekend.

In de literatuur zijn praktisch aIleen maar gegevens te

vinden over de samenhang van twee laspararneters., waarbij

de andere parameters konstant zijn.

Deze gegevens zij veelal zeer slecht gedocumenteerd wat de

graotte van de andere parameters betreft.

Vaak worden hierin oak tegenstrijdige gegevcns gevonden.

Voor een aantal van deze verbanden zie bijlage 1.

Deze globale verbanden zijn weI bruikbaar bij het instellen

van het lasapparaat.

Komplete instelgegevens voor het realiseren van een bepaalde

las zijn maar zeer beperkt te vinden en altijd gericht op

handlassen.

Geoptimaliseerde instelgegevens voor gemechaniseerdlassen

zijn niet voorhanden.
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Ret beschikbaar zlJn van dergelijke gegevens is in verband

met snel en gDed programmeren zeker nodig.

De huidige iteratieveprocedure om een optimale instelling

te verkrijgen is namelijk zeer tijd en materiaalrovend.
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2.3. Conclusies t.a.v. het MIG/MAG lasproces.

Ret MIG/MAG lasproces is op dit moment het meest

interessante lasproces voor robotlaswerk.

Van de reeds eerder genoemde voordelen zijn de hoge pro

duktiviteit en hetr breed toepassingsgebied in kombinatie

met_ de robot het belangrijkst.

- Ret MIG/MAG lasproces is voornamelijk vanuit praktisch
,

gericht onderzoek ontwikkeld.

Een fundamentele onderbouwing van het lasproces bes~aat

eigenlijk niet.

Rierdoor is het ook niet goed mogelijk om aan te geven

waardoor kwaliteit en produktiviteit van het lasproces

verbeterd kunnen worden.

Onderzoek op dit gebied is dan ook zeer gewenst.

- Over de samenhang tussen werkstukparameters en het las

proces, zoals dit bij gemechaniseerd lassen voorkomt,

bestaan weinig wetenschappelijk gefundeerde publikaties.

Voor het goed en snel programmeren zijn gegevens hierover

zeer belangrijk.

Dit geldt zeker voor het beschikbaar hebben van een goed

eisenpakket voor het bouwen van sensoren en lasmallen.

Onderzoek op dit gebied is dan ook ZBer gewenst.

- De bruikbaarheid van interessante nieuwe ontwikkelingen

zoals impulsstroombronnen, 1.s op dit moment.nog niet

he~emaal te overzien.

Ze verdienen in de toekomst wel aandacht in relatie met

gemechaniseerd lassen.
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Hoofdstuk 3.

Funktionele analyse van de robotlasopstelling.

3.1. De robotlasopstelling.

De robotlasopstelling testaat uit een ASEA Irb 6 robot

met hieraan gekoppeld een ESAB A 30 lasinstallatie.

Voor het opsparmen van werkstukken wcrdt gebruik gemaakt

van een lastafel, twee opspanmallen en een Tehag draaitafel.

De hele lasinstallatie is modulair opgebouwd.

Dit betekent dat voor de ve.cwezenlijking van de diverae las

functies afzonderlijke komponenten gebruikt zijn.

Dit biedt de volgende voordelen:

Ui twisselbaarheid van kOlllponenten is vrij gemakkelijk.

- Analyse van lasfunctil~'s worl1t eenvoudiger.

- Ve.cbeteringen zijn gelna..\d{elijker te verwezenlijken.

Een nadeel van deze opbouw is dat de lasparameters apart,

en dus niet in het robotprogr~nm].,ingesteldmoeten worden.

De Irb 6 en de Irb 6/2 Z1.Jl1. universele robot's.

De lasinstallatie bestaat uit stctndaard-kornponenten zoals

die voor handlaswerk gebruikt worden.

Deze zijn samengebouwd tot een roootl~sinstallatie.

Een groot nadeel van deze opbouw i~::; dat deze handlas-kompo

nenten vaak tekortkomingen vertonen t.a.v. de specifieke
ei3en die het robot lassen stelt.

Van de robotlasopstelling worJ.t in het navolgende een t:unk
tionele analyse gegeven.

AIle afzonderlijke komponenten,en hWL funktioneren binnen

de opstelling kOlllen hier'uij ter sprake.



De rODotlasopstelling bestaat uit de volgende komponentten:

- ASEA Irb 6 robot (Irb 6/2 robot).

- ESAB LAH 500 stroombron.
- ESAB MEC 44 Optimat draadtoevoerun.it.
- ESAB PAG 16 programmeerunit.

- ESAB PAA 6 afstandsbediening.

- ESAB oce 1 Pistoolkoelunit.

- BINZBL Laspistool en slangenpakket.

- ESAB Perslucht en smeermiddeltoevoersysteem.

- MESS&t GRIESHEIM Pistoolschoonkrabber.
~ Lastafel met lasmallen.

- TEHAG draaitafel.

De opbouw van de komponenten worJt schematisch peschre'.ren

in bijlage 6.

Een gebruiksaanwijzing van de robotl~sinstallatie is te
vinden in de gebruikershandleidingea van ASEA en ESAB en .

in de door mij geschreven aanvullende gebruikershandleiding.
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3.1.1. De robot.

Voor de lasopst~lling was er een ASEA Irb 6 robot ter be

schikking.

Hiermee zijn alle lasproeven gedaill~.

De ASEA Ira 6/2 die inmiddels ook ter beschikking staat

is niet gebru~kt voor lasproeven.

Hij is door mij wel onderzocht i.v.m. geschiktheid voor

laswerk.

Waar dit relevant is zullen dan ook de uitgebreidere. moge

lijkheden van de Irb 6/2 t.o.v. de Irb 6 ter sprake komen.

Voor een technische beschrijving van de robots zie bijlage 6.

A) Ret mechanisch gedeelte van de robot.

De volg~de, voor laswerk relevante onderwerpen zullen ter

sprake komen:

1) De bewegingsmogelijkheden van de toorts in de ruimte.

2) Het werkbereik van de robot.

3) Nauwkeurigheid in plaats en baan.

4) Snelheidsbereik.

Wat betreft het mechanisch gedeelte zijn de beide robots

nagenoeg identiek.

Ret navolgende geldt dan ook voor beide robots.

1) De bewegingsmogelij~~eden van de toorts in de ruimte.

Voor laswerk in diverse lasposities is het gewenst dat de

toorts elke willekeurige stand in de ruimte kan aa~~emen.

De ASEA robot is 5-assig.

De toorts is rotatorisch-symmetrisch waardoor in principe 5
assen genoeg zijn om de toorts elke stand in de ruim~e te

laten innemen.

In de praktijk levert dit de volgende beperkingen:
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- De robot is niet geschikt voor TIG laswerk en het gebruik

van naadvolgsystemen als hierdoor het rotatorisch karakter

van de toorts verloren gaat.

- In de standen waarbij de lengteas van de toorts nagenoeg

evenwijdig aan de polsas ligt, is er een vrijheidsgraad

te weinig.

z

J-+,,

In deze stand is rotatie om de Y as niet mogelijk.

Fig. 3.1 Bewegingsmogelijkheden van de toorts.

Het peperkte bereik van de polsassen van respectievelijk

180
0

en 3600 heeft tot gevolg dat bepaalde ban~n in de

ruimte niet gemaakt kunnen worden.

- Bij een stand van de toorts hoort een vaste stand van

de robot.

Hierdoor is de kans dat de rest van de robot in de weg

komt te zitten ~anzienlijk groter.

2) Het werkbereik van de robot.

Het werkbereik van de robot lS in de praktijk klein en

raar van vorm (zie bijl~ge

Als verschillende toortsposi ties aan VOl)(' en achterka:''1t

van een werkstuk gerealiseercl :lloeten worden, blijkt het

werkbereik weI erg kle~n te ZijD.

X is maximaal 200 mm.

Fig 3.2 Werkbereik van de robot.
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3) Nauwkeurigheid in plaats en baan.

- De herhalingsnauwkeurigheid van beide robots is + 6.1 mm.

De rechtlijnige interpolatie tussen twee punten heeft

e en maximal e afwi j king van ±. O. 2 m.m.

Dit geldt voor de Irb 6 echter alleen als de hoekstand

van de toorts in de ruimte niet verro~dert.

Voor MIG/MAG laswer~ zijn deie nauwkeurigheden voldoende.

Deze nauwkeurigheden gelden echter alleen bij een onbe

laste of konstant belaste robot.

De robot is tamelijk slap.

Hierdoor kan bij een variabele belasting de afwijking,bij

de beschrijving van een rechte baan,belangrijk slechter zijn.

Dit geldt ook voor de herhalingsnauwkeurigheid.

Deze afwijkingen zijn zod~~ig groot dat er voor fijn las

werk te grote afwijkingen kunnen ontstaan.

4) Het snelheidsbereik.

Het snelheidsbereik van de robot is voldoende groot voor

MIG/MAG laswerk.

De snelheid is voldoend nauwkeurig regelbaar.

De konstantheid van de snelheid tijdens een baantraject

is ook voldoende.

Bij zwaaiend lassen ontstaan er problemen met de baan

nauwkeurigheid en de snelheidsregeling.

Deze ~roblernen worden voor een deel veroorzaakt door de

dynamica van de ro'Jot en voor een deel door de 'Jesturing.

De Irb 6/2 levert hierbij beduidend bet ere prestaties.

B) De besturing van de robot.

De voor laswerk belangrijkste aspekten vm~ de besturing

zullen ~orden toegelicht.

De Irb 6/2 bezit een veel geavanceerdere besturing dan

Irb 6.

Dit betekent een wezenlijk voordeel.
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De relevante aspekten v~~ de besturing zijn:

1) Gebruikersvriendelijkheid bij progr~~eren.

2) Tool Center Point (T.C.P.) en bewegingsmogelijk~eden.

3) Sturing v&~ buiten af en naar buiten toe.

4) Gegevensopslag.

1) Gebruikersvriendelijkheid bij progr~~eren.

Het programmeren van de Irb 6 en de Irb 6/2 is tamelijk

eenvoudig.

Bij de Irb 6/2 is er wat meer tijd nodig om de gebruikers

handleiding te doorgronden, maar in de praktijk is deze

toch gemakkelijker en sneller te progr~nmeren.

Dit komt voornamelijk door de mogelijkheid om bij de

Irb 6/2 met verschillende coordinatenstelsels te werken en

door de mogelijkheid van een programmeerbaar T.C.P.

Bij de Irb 6 levert het programmeren v~~ posities waarbij

de 40ekstand van de toorts verandert nogal wat problemen Ope

Van beide robots kan gezeg,d worden dat het programmeren

voldoende eenvoudig is, zolang er niet gewerkt wordt aan

de grens van de mogelijkheden (b.v. zwaaiend lassen).

2) Tool Center Point (T.C.P.) en bewegingsmogelijkheden.

,

- Het T.C.P. is het punt in de ruimte waarmee de robot

rekent, en waar dus de rotatie-assen tijdens het bewegen

doorheen gaa,n.

De Irb 6/2 heeft een in de ruimte vrij programmeerbaar

T.C.P.

Bij de Irb 6 is dit een vast punt in het midden van de

gereedschapsbevestigingsflens.

Dit levert bij het afspelen van een progrw~a problemen op,

als de hoekstand van de toorts in de ruimte verandert.

Dit betekent dat het praktisch olLmogelijk is om ronde

banen te lassen met de Irb 6.
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geprogrammeerde baan afgespeeld~ baan

Fig 3.3 Gevolgen van vast T.e.p.

Bij de Irb 6/2 blijkt het lassen van ronde banen zeer

goed te gaan.

Di t is mede het gevolg v::l.n 1e mogelijkheid van cirkel

interpolatie.

3) Sturing van buiten af en naar buiten toe.

De Irb 6 heeft set/reset in en uitgangen.

De Irb 6/2 heeft behalve dit de mogelijkhei~ tot het ge

bruik v~~ analoge ingangen (gebruik sensors) en analoge

uitgangen (sturi~g lasapparatuur).

De praktijkwaarde van deze mogelijkheden heb ik niet

kunnen testen doordat het lasapparaat er niet voor ge-
,

schikt is en omdat geen sensoronderzoek voorzien was.

4) Gegevensopslag.

- Het opslaan van een progranma gebeurt bij de Irb 6 m.b.v.

een cassette-bandje.

Het programma op een bandje blijkt niet meer dan + t jaar

houdbaar.

Het opslaan van progr~mma's gebeurt bij de Irb 6/2 m.b.v.

een floppy disk.

Dit geeft de mogelijkheid tot de opsl~g van meerdere, even

tueel onderling aanroepbare progriliThna'S op een disk.

Waarschijnlijk zijn deze floppy disk's ook beter houdbaar.

Verder biedt de Irb 6/2 ook de mogelijkheid tot coordinaa~

uitlezing, wat voor de registratie van lasprogramma's erg

belangrijk klliL zijn (vooral bij zwaaiprogramma's).

De geheugenkapaciteit is bij beide robots groot genoeg.





3.1.2. De ESAB LAB 500 Lastransformator-gelijkrichter.

De spanningsbron van de robotlasinstallatie is een thyris

tor gestuurde gelijkstroombron met een vlakke,enigzins

regelbare karakteristiek.
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Fig. 3.4 Statische karakteristiek van de ESAB stroombron.

Voor de technische specifikaties van de spanningsbron zie

bijl.?l.ge 6.
De spanningsbron kan bij 100% inschakelduur een stroom van

400 Ampere leveren.

Bij 80% inschakelduur is dit 450 Ampere.

Bij een robotlasinstallatie wordt de inschakelduur op

80 tot 90 procent geschat.

Di t is voldoende om alle .gangbare massieve draden mee te

verlassen.

Dit betekerlt in de praktijk dat plaatdikten van 1 mm tot

20 rom goed te verlassen zijn.

Het regelbereik van de spanning is groot genoeg.

De fijnheid 'Jan de regeling is goed, mits vanexterne re

geling gebruik wordt gemaakt.

De uitlezing van de lassp~~ing en de lasstroom is niet

voldoende nauwkeurig voor registratie en reproduktie van

een instelling. (Zie bijlage 6).

Dit moet via externe instelpotmeters gebeuren.

De stroombron bezit een starthulp.

Ditverhoogt de badrijfszekerheid in de produktie en is

als zodanig waardevol.

De induktie is moeilijk te veranderen.
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Dit geschiedt namelijk door het o~ steken van de massakab'el.

Dit betekent dat een werkstuk maar met een induktie~instel

ling verlast kan worden.

Het bezwaar hiervan is dat de regelbaarheid van het las

proces achteruitgaat.

Ret lasproces zal bij bepaalde instellingen meer gaan spat

ten waardoor het werkstuk meer verontreinigd wordt en het

laspistool vaker schoongemaakt moet worden.

De instelling van de stroombron in de robotlasinstallatie

geschiedt exten1 via de progr~~eereenheid FAG 16.

In de praktijk voldoet de stroombron voor robotlaswerk,

maar enkele aanpassingen t.a.v. voornoemde tekortkomingen

zou zeer wenselijk zijn.

3.1.3. De ESAB MEC 44 Optimat draadtoevoerunit.

Voor een technische beschrijving van de draadaanvoerunit

zie bijlage 6.

De draadaanvoer wordt in de MEC 44 verwezenlijkt door twee

onafhankelijk aangedreven rollenparen die de draad voort

stuwen.

In deze draadaanvoereenheid is regelelektronika ingebouwd

die deze draadaanvoereenheid geschikt maken voor een-k~ops

instelling, puntlassen en de aansluiting van afstroLdsbe

diening.

Ret praktisch nut van deze voorzieningen is bij robotlassen

zeer twijfelachtig.

De een-knopsinstelling geeft geen goeie lasresultaten en

tijdens produktiewerk moet toch van de instelpotmeters op

de FAG 16 gebruik gemaakt worden.

Puntlassen moet toch vanuit de robot bestuurd worden (dit

vanwege de timing).

De afstandsbedi3ning is niet bruikbaar omdat er geen terug

lezing van ingestelde grootheden is.

Ret regelbereik van de draadtoevoerinrichting loopt van

1.5 tot 18 m/min.

Dit is over het algemeen voldoende hoewel soms een hogere

maximumsnelheid gewenst is.
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De fijnheid van de snelheidsregeling is voldoende, mits

deze via de instelpotmeters op de FAG 16 geregeld wordt.

De konstantheid van de draadaanvoersneL~eid is goed.

Een tekortkoming is, dat er geen uitlezing van de draad

aanvoersnelheid is.

Dit is voor het instellen en voor het registreren van las

gegevens erg bezwaarlijk.

Dit is ondervangen door ijkgrafieken te maken van de draad

toevoersneL~eid als functie van de potmeterinstellingen op

de FAG 16 (zie bijlage 3).
Op de draadtoevoerunit was geen draadrichter aanwezig.

Deze is later bijgeplaatst.

Ret instellen van de draadrichter is vrij omslachtig.

Ret is ook niet voldoende om het probleem van de kromme

draad op te lossen.

Dit probleem zal later nog ter sprake komen.

De konstruktie van de snelkoppeling met het slangenpakket

en de inwendige doorvoer van de gasstroom in de draadaan

voereenheid leverde nogal wat problemen Ope

AIle afdichtingen hierin lekten namelijk zodanig veel, dat

het noodzakelijk was een by-pass leiding voor de gastoevoer

te maken.

3.1.4. De ESAB FAG 16 programmeereenheid.

De FAG 16 is in feite een vijf-voudige set van twee pot

meters waarmee spanning en draadaanvoersnelheid ingesteld

kunnen worden.

Elk set kan vanuit de robot in en uitgeschakeld worden.

De potmeters zijn 10 slagen potmeters.

Ze hebben een continue schaal van 0 tot 1000 met schaal

waarde 1.

Dit maakt het mogelijk om de betreffende lasparameters

zeer nauwkeurig in te stellen.

De reproduceerbaarheid van een instelling is zeer goed.

Een nadeel is dat er geen rechtstreekse koppeling is tussen

tussen lasspanning en potmeterinstelling.
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Er wordt namelijk een bronkarakteristiek ingesteld.

De koppeling tussen potmeterinstelling en draadaanvoersnel

heid is wel direkt.

Hiervan zijn ijkgrafieken gemaakt.

Voor een bruikbare dataregistratie zijn deze potmeters

dus niet zonder illeer geschikt.

Bij dit systeem killL er tijdens produktiewerk maar met 5
verschillende instellingen gewerkt worden.

Dit zal bij een werkstuk met veel verschillende lassen

zeker een bezwaar zijn.

De mogelijkheden tot optimaliseren van een lasprogr~~a

worden hierdoor sterk beperkt.

Dit systeem is ook niet geschikt voor het gebruik van een

achtergrondgeheugen met lasdata.

Bij de Irb 6/2 zijn hiervoor wel mogelijkheden aanwezig.

De PAG 16 eenheid kan hierbij vervallen.

Instellingen kunnen hierbij in het geheugen van de robot

geprogrammeerd worden.

3.1.5. De ESAB PAA 6 afstandbediening.

De afstandbediening biedt de mogelijkheid om spanning en

draadtoevoersnelheid op afstand van het lasapparaat in te

stellen.

De afstandbediening is in deze proefopstelling niet funktio

neel omdat het niet mogelijk is een goede teruglezing te

krijgen van de ingestelde parameters.

3.1.6. De ESAB oce 1 pistoolkoelunit.

Voor de koeling van het laspistool en de stroomkabel is

er een koelunit gemonteerd.

Of deZB koelunit in de praktijk voldoet kon niet worden na

gegaan vanwege de korte duur van de lasproeven.

Een groot voordeel van deze waterkoeling is, dat het ge

wicht van een watergekoelde stroomkabel aanzienlijk lager

is dan het gewicht van een gewone kabel.

Dit is gunstig voor de baannauwkeurigheid van de robot.
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3.1.7. Het BINZEL laspistool en sl~ge~pakket.

Ret laspistool is een watergekoeld standaardpistool voor

lasautomaten.

Ret is mogelijk gasmondstukken met verschillende diameter

toe te passen.

Op het functioneren van dit laspistool is niets aan te

merken.

Een nadeel (fabrikagefout ?) van dit pistool is de scheef

heid ervan.

Dit betekent dat het steeds in dezelfde positie gemonteerd

moet worden.

Het slangenpakket is een 3 meter lang, universeeL, stan

daard slangenpakket van het fabrikaat Binzel.

In dit pakket zitten aIle toe en afvoerslangen naar het

laspistool.

Dit zijn luchtslang, watergekoelde stroomkabel, water-af

voer slang, gasslang en Iasdraad geIeide-kabel.

Het gebruik van een dergeIijk slangenpakket is mijns in

ziens in een robotlasinstallatie niet aan te bevelen.

Nadelen van dit slangenpakket zijn:

- Slapheid.

- Hoog gewicht (3 kg).

- Rysterese.

- Door de slapheid van de slang treden hierin tamelijk

scherpe bochten op.

Dit bevordert de kromheiQ van de l~sdraad.

Verder heeft dit vaak tot gevolg dat de draadpuntonder

het lassen beweegt.

\
\

Fig. 3.5 Bewegen van de draadpunt.
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D~t komt omdat de slang meebeweegt met de bew~~ingen van

de robot.

Het bewegen van de slang gebeurt vaak schoksgewijs.

Doordat de (kromme) draad in zijn voorkeursrichting de

bochten van de sl&Lg volgt, zal de punt van de draad

ook omspringen.

Ook kan een eenmaal gerichte draad in het slangenpakket

opnieuw krom worden.

- Eigengewicht.

Het eigengewicht van de kabel is vooral een probleem

bij de nu toegepaste, rechtstreekse manier van verbinding

tussen draadaanvoereenheid en lastoorts.

De robot is vrij slap, waardoor de positie bij ee~ belaste

e~ eEn onbelaste robot nogal verschilt.

Dit heeft tot gevolg dat he~ verzetten van het lasappa

raat teweeg brengt dat het programma niet meer klopt.

Ook is het o.a. hierdoor niet mogelijk met een imitatie

toorts te programmeren.

- Hysterese.

De hysterese in het nu toegepaste slange~pakket is

- moeilijk kwantitatief te beschrijven.

De hysterese heeft tot gevolg dat het slangenpakket

schoksgewijs beweegt.

Dit heaft weer schoksgewijze bewegingen van de lastoorts

tot gevolg.

Om deze problemen te verhelpen zou het pakket gesplitst

moeten worden.

De losse lasdraadgeleidingskabel wordt dan alleen nog maar

rechtstreeks op de draadaanvoeree~~eidaangesloten.

Deze lasdraadgeleidingskabel is vrij licht en gemakkelijk

zodanig te verstiJven dat er geen kleine buigstralen meer

optreden.
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De rest van de lcabel kan dan ergens anders op de robot af

gesteWld worden.

Fig. 3.6 Alternatieve montage slangenpakket.

Dit zou alle voornoemde problemen oplassen.

Bovendien zal de draadaanvoer minder storingsgevoelig worden.

3.1 .8. Het toort sschoonrnaaksyst ee1:1.

Op de robotlasinstallatie is een toortsschoonmaaksysteem

gemonteerd dat het mogelijk moet maken de toorts na het

lassen automatisch te reinigen.

Het toortsschoonmaaksysteem bestaat uit twee onderdelen;

een schoonblaasinrichting en een schoonkrabber.

M.b.v. de schoonblaasinrichting kan er een stoot perslucht

door het toortsmondstuk geblazen worden.

Aan deze perslucht wordt m.b.v. een doseerventiel hoge-tem

peratuur smeermiddel toegevoegd.

Dit dient. ervoor om te zorgen dat er zich minder spatten

aan de toorts vasthechten en om ervoor te zorgen dat deze

lasspatten gemakkelijk te verwijderen zijn.

De tijdsintervallen tussen het schoonmaken v~n het laspis

tool kunnen ~ierdoor ongaveer met een factor twee verhoogd

worden.

De smeermiddeltoevoeginstallatie was echter zeer slecht

afgewerkt en gemonteerd, zodat alle aro~sluitingen opnieuw

afgedicht moesten worden.

De schoonkrabber bestaat uit een,door een motor aangedreven,

schroefveer in een huls.

Deze huls is verend in een huis opgehangen.
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Ret mondstuk van de toorts dient m.b.v. de robot in de huls

gestoken te worden, waarna de veer de bip~enkant van het

mondstuk schoonkrabt.

Deze schoonkrabber funtioneerde geheel niet.

De schoonmaak werking is zeer slecht.

De robot ging herhaaldelijk in de noodstop doordat de toorts

on de huls bleef steken (conus in conus).

In principe zou een dergelijk apparaat kunnen werken, maar

deze uitvoering is zodanig slecht geconstrueerd dat er niet

mee te werken valt.

3.1.9. De lasmallen.

Voor het opspannen van de lasproefstukken zijn door mij

twee lasmallen ontworpen en gebouwd.

Een mal dient voor het opspannen van platen die onder een

hoek van 90 gelast worden (hoeklassen).

Een mal dient voor het opspannen van platen die in hetzelfde

vlak gelast worden.

De mallen zijn voorzien van verstelbare aanslagen voor het

positioneren van de proefstukken.

De mallen zijn geschikt voor proefplaten tot een grootte

van 400 )( 100 .~ 25 mm.

De mallen kunnen zodanig gemonteerd worden, dat er in ver--'

schillende posities lasproeven mee genomen kunnen worden.

Ze zijn zodanig g8construeerd dat ze geen relevante maat

afwijkingen kunnen gaan vertonen door laswarmte en krimp

spanningen in de lasproefstukken.

Voor maatschetsen van de lasmallen zie bijlage 4.

3.1.10. De TEHAG draaitafel.

Voor het produceren van ronde lassen bleek het nodig te

zijn een draaitafel in de installatie op te nemen.

De draaitafel verzorgt in dit geval de roterende beweging,

terwijl de robot tijdens het lassen stilstaat.
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De draaitafel is van een regelbare gelijkstroommotor voorzien.

Dit maakt het mogelijk de voortloopsnelheid voldoende nauw

keurig te regelen.

Voor dit doel zijn ijkgrafieken van de draaitafelsnelheid

als funktie van de regelknopinstelling gemaakt.

Ret snelheidsbereik is groot genoeg, mits er op een straal

van minimaal 50 rom gelast wordt.

De ijkgrafieken van de snelheid staan in bijlage 3.
De technische gegevens van de draaitafel staan in bijlage 6.

3.1.11 De gasvoorziening.

Ret beschermgas wordt toegevoerd vanuit een gasfles.

De gasstroom kan worden ingesteld en is afleesbaar op een

flow-meter.

In de praktijk zal bij een werkstuk steeds met dezelfde

gasstroom gelast worden.

Lastechnisch is dit geen bezwaar.

Rierdoor zullen de gaskosten wel hoger uitvallen dan nood

zakelijk is.

In de ESAB installatie is de gasvoorziening zeer slordig

afgewerkt.

Alle afdichtingen moes~en in de loop van de tijd vernieuwt

worden.

Richtwaarden voor de benodigde gashoeveelheid zijn te vin

den in bijlage 1.
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3.2 De lasdraad.

Met de lasopstelling Z1Jn lasdraden met een diameter van

O.b, 1.0 en 1.2 mm vBrlast.

Voor de specifikaties van deze draden zie bijlsge 9.

De 1.0 en 1.2 mm draden leveren geen moeilijkheden op.

De O.b mm draad is aanzienli:..jk storingsgevoeligger.

Deze draad knikt erg gemakkelijk.

Bij deze lasirostallatie worder. spoelen van het K type ge

bruikt.

De kapaciteit van dit type spoel (15 kg) is voor produktie

werk aan de klein~ kant.

Bet grootste probleem bij de lasdraad. is de eigen kromheid

. van de draad als deze van de rol afkomt.

De draad is zodanig krom dat de positie van de draadpunt

maar vTij grof bekend is.

De afwijkingen van de draadpunt t.o.v. de hartlijn van de

contactbuis bedragen ± 0.7 mm tot ± 1.2 mrn.(Zie bijlage 9).
Deze afwijkingen vallen buiten de bij laswerk toegelaten

baantoleranties.

Bij lassen zonder sensore~ lsvert dit al problemen op en

bij het gebruik van bepaalde type's senso~en zal dit nog

veel meer problemen opleveren.

Dit CSe1dt yoor b.v. optische systemen die de plaats van de

lasna2,d bepalen en dac:..rna de toort s (drs-c,dpunt) naar de

juiste plaats moeten brengen.

Ret is dus van groo~ belang dat de draad recht uit de toorts

komt.

Het lasapparaat is hiervoor aangepast door latere·montage

van een draadrichter en door \Terstijving van het slanzen

pakket.

Deze verstijving is nodig om ervoor te zorgen dat de ge~ich

te draad niet, door cntoelaatbaeT kleine buigi.:~gen in het

slangenpakket, opnieuw krorn worc.t.

Deze oplossing zoals hij nu wordt toegepast, is verre van

ideaal.
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Dit komt 0.8.. door de rr,oeilijke instelbaarr_eid van de draad

richter en door de hogere belasting van de robot door het

verstijfde slanger-pakket.

Het is ir- de opstelling niet mogelijk om een produkt met

met verschillende dra~ddiameters te lassen.

Bit zal in de praktijk normaal gesproken geen bezwaar zijn.
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3.3 Conclusies t.a.v. de robotlasinst:::.llatie.

Een analyse van de Irb 6 en de Ire 6/2 is reeds gegeven.

Vanui t deze analyse kan het volgende eisenpe.kket opgesteld

worden voor een l&srobot voar MIG/MAG lassen.

- Liefst 6 assen.

- Greot werkbereik.

- Roge baannauwkeurigheid (minirLaal 1. 0.3 mm).

- Goede baanprogrammeringsmogelijkheden (cirkelinterpola-

tie en zwaaiend lassen).

- Mogelijkheid van ter~gkoppeling op ~e baan (sensoriek).

- Goede stuurmogelijkheden naar het lasappara.at ( eventueel

met gebruik van sensoriek).

Minder belanerijk zijn de volgende eigenschappen.

Belastbaarheid ( 2 tot 3 kg is voldoende; robot hoeft

geen statische krachten uit te oefenen).

- Hoge maximum snelheid.

T.a.v. de lasapparatuur ken het volgende gesteld worden.

De nn gebruikte lasapparatuur is omgebouwde handlc',s8.ppa

ratunr.

Hierbij iste weinig aandacht testeed aan de eisen die de

robot en het robotlassen aan de lasappatuur stelt.

- Bij de bevestiging van de lasapp:::.ratlJ.ur (toorts en slangen

pakket) dient rekening gehou~en te worden met de gewenste

belasting van de rebot.

- De regelmogelijkheden van de lasparamete~s moeten zo groot

mogelijk zijn Lv.m. optirr~alisering van het 18.sproces.

Dit betekent dat er goe~e instel en teruglezingsmogelijk

heden van de lasp:::.re.meters moeten zijn.
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- Sturing en teruglezingsmogelijkheden vanuit de rcbotbe

sturing maken het progr8illfieren een stuk eenvoudiger.

De toepassing van sensoriek wordt hierdoor ook een'TOU

diger.

De lasinstallatie moet gebouwd zijn voor semi-continu

laswerk.

Dit betekent hoge belastbaarheid bij 100 ~ inschakeJ.duur,

grote spcelcapciteit en eventueel automatische toorts

reiniging.

- Er moet zorg gedragen worden voor een rechte draaduitloop.
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Hoofdstuk 4.

De lasproeven.

4.1 Doel van de lasproe\~er:.

In het begin van rnijn afstudeer1rrerk 'v'JaS de robotlasinstallatie

nog nocit gebruikt.

De omschrijving van mijn 12 opc.r8cht stoEd toen oak nog

niet vast.

Om te starten en om ervaringen op te doen met de robot las

istallatie is er een programma opgezet van veel voorkoman

de lnssen die met de robo~lasinstallatiegerealiseerd moes

ten worden.

Later zijn de lasproeven erop gericht geweest,om te onder

zoeken of het rnogelijk was een pijpstuk af te lassen m.b.v.

een robotlasinstallatie.

O.a. uit deze lasproeven is de analyse die in voorgaande

hoofdstukken staat, voort gekomen.

Bij de lasproeven is met name gelet op de te behalen kwa

liteit.

Hiermee in samenhang is er gelet op de invloed van de ge

hele lasinstallatie en de invloed van variatie van para

meters.

In het navolgende zullen de onderzochte lasser: besproker:

worden.

Hierbij zullen voor elke las de s-cecifieke rnoeilijkheden

besproken worden.

Om de in,r1oed vem geometrische afwijkingen te onderzoeken

zijn diverse lasproever: genomen.

Deze zullen apart besproken worden.

Alle lassen zijn eenzijdig gelast.

Dit is met name voor robotlasseE de meest interessante

groep.
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De volger-de lassen zijn onderzocht:

- Hoeklassen met een a-hoogte van 3,4,5,6 en 10 n~ in 2 F

positie.

Hoeklas met een a-hoogte van 4 mm in 3 F po~~i tie.

- Hoeklas met een a-hoogte v~n 5 wn om een bocht gelast

in 2 F positie.

T lassen in 1 G pcsitie in 3 en 4 mm plaat.

V lassen in 1 G positie in 6 en 10 mm plaat.

V las in 2 G positie in pijp f 200 x~2.8 mm.
Tolerantieproeven op de invloed van varib.tie in voorope-

ning, in baanafwijking en in toortshoeken.

De beschrijving van de programmeer en instelprocedure van

een las wordt gegeven in bijlage 2.

Instelgegevens van de lassen en foto' s van de lasnc:.'.den

staan in bijlage 8.

Om de kwaliteit van de lasverbindingen te onderzoeken zijn

van elke las proefstuk~es gemaakt.

Deze proefstukjes dienen voor visuele controle van de in

branding.

Van een aantal lassen zlJn rontgenfoto's gemaakt

Dit zal apart ter sprake komen.



4.2 De lassen.

4.2.1 De T lassen.

r__

li'ig 4.1 Naadvorm van de T las.

- De 3 mm T las in 1 G positie.

De T las wordt eenzijdig gelast.

De onderksnt van de las dient helemaal doorgelast te z~Jn.

Deze las levert vooral problemen op door de kleine tole

ranties die toegestaan mogen worden op geometrische af
wijkingen. (Zie 4.3).
Deze. toleranties kunnen tijdens het lassen vrij gemakke

lijk overschreden worden door het trekken en krimpen van

de platen.

Ook mag bij deze las de positie van de draadpunt niet te

veel van zijn nominale positie afwijken. (Zie 4.3).
Door deze problemen is deze las voor produktie robot las

werk vrij moeilijk.

Een goede lasmal is voor deze las zonder meer een vereiste.

Een naadvolg systeem is voor deze las zeer gewenst.

Bij deze las zijn de zwaartekracht invloeden vrijwel ver

waarloosbaar.

Dit betekent dat met de gevonden instelling ook in andere

posities gelast kan worden.

De instelgegevens en foto's van de lassen staan in bijlage

8.

De 4 mm T las in 1 G positie.

De T las in 4 mrn plaat is de dikste T las die goed te

maken is.

Als er dikkere lassen gemaakt moeten worden, zal er op

V lassen of I lassen overgeschakeld moeten worden.
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l'ilaatafwijkingen door trekken en krimpen zijn in 4 mm.

plaat beduidend minder dan in 3 mm plaat.

Bij deze las is vooral de inbrandingsdiepte erg kritisch.

Omdat bij deze las de goede doorlassing gegarandeerd moet

zijn, moeten de voorwaarden die hiervoor nodig zijn goed

onder cor-trole gehouden worden.

Dit betekent dat de grootte van de vooropening de juiste

waarde moet hebben. (Zie 4.3).

Verder moet de positie van de draadpunt midden in deze

vooropening zijn. (Zie 4.3).

De instelling moet zo zijn dat het lasproces diep inbrandt.

Dit kan o.a. gedaan worden door met een toortshoek van gif
en een relatief hoge lasspanning te werken.

Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, is deze las vrij

gemakkelijk te realiseren.

4.2.2 De V lassen.

- De 6 mID V las in 1 G positie.

Deze las bestaat uit twee lagen; een grondlaag en een

vullaag.

___'_ ...1_- =2;J"'--
Fig. 4.2 Naadvorm van de 2-laags V las.

De grondiaag kan met de bijbehorende insteiling in eike

positie gelast worden.

Bij de vuilaag is er reeds een zod~nige omvang V8n het

smeitbad, dat de gevor-den insteiling aileen goed isvoor

de 1 G positie.

Deze las is redelijk eenvoudig.

Dit komt doordat de platen eerst met een relatief kleine

grondiaag gelast worden.

Deze grondiaag is te klein am in 6 mrn plaat noemenswaar

dige maatafwijkingen door krimp en trekken te doen ont

staan.
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Hiel'bij dient wel de grootte van de vooropening en de

positie van de draadpunt binnen kleine toleranties gewaar

borgd te zijn. (Zie 4.3).

Dit betekent een nauwkeurige voorbewerking en een lasmal

met goede positioneernauwkeurigheid.

Deze las is met de robot vrij goed te realiseren.

De 10 mm V las in 1 G positie.

De 10 mm V las is een 3-laags las.

\C ~
Fig. 4.3 Naadvorm 3-laags V las.

Voor deze las geldt hetzelfde als voor de 6 mm V las.

Als de grondlaag goed gelegd is,.leveren de beide andere

lagen geen probleem Ope

Als deze las in een andere dan 1 G positie gerealiseerd

moet worden, zullen de vullaag en de sluitlaag eventueel

zwaaiend gelast moeten worden.

De 10 rom V vullas in 2 G positie in PlJp.

Deze las is een 4-laags vullas.

Fig. 4.4 Naadvorm van de 4-laags vullas.

Deze las bleek vrij moeilijk te realiseren.
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Dit vanwece de volgende redenen:

Onmogelijkheid de robot in de gewenste baan te program

meren.

Di t probleem is opgelost door een lasdrac.~itafel te [';e

bruiken.

- De maatnauwkeurigheid van de gebruikte proefstukken.

Do hoogteverschillen van de V bedroecen 1.6 mm.

Dit betekent dat de inhoud van de V v3rieert van 4) mm2

tot 69 mm2 .

Dit betekent dat er een las geprogrammeerd moest wor

den die ondanks deze maatverschillen toch een goode

kwalj_ t eithad.

- Het positioner-en van de draadpunt voor de tweede, derdu

en vierde laag.

Bi j de meeste lasnetden liCt de posi tie van de dra.',dp~mt

precies in het midden van de lasna~d.

Dit geldt hier niet voor de tweede, derdc en vier-de laag.

Het vinden van de goede draadpuntpositie voor deze lacen

kost zeer veel tijd en materiaal.

Het ble(~k mogelijk om in deze laspositie met een onverwacht

groot smeltbad te werken. (Circa 25 mm2 ).

Dit geldt vooral voor de eerste laag en iets minder voor de

tweede en derde laag.

Dit komt omdat de V naad het smeltbud toch 2:0('d ondersteunt.

Om te zorgen dat het smeltbad niet uitzakt moet er met een

il1f3telllng gewerkt worden die een smalle, diop inbrandende

las oplevert.

Dit betekent een rel;tief lage spanning en een slepende

toortsinstelling.

4.2.3 De hoekl~ssen.

Hoeklassen zijn over hat aleemeen veel gemakkelijker met

een ro~otlasin~tallatie te lassen dan T en V lassen.



4.7

Fig. 4.5 Naadvorm van de hoekl~s.

Dit komt omdat het probleem van een goede doorlassing aan

de onderkant niet aanwezig is.

Hier is dan ook het probleem van de grootte en konstantheid

van de vooropening niet aanwezig.

Ook blijkt de positie van de lasnaad minder te worden bein

vloed door krimp en trekspanningen.

Het grootste probleem bij de hoeklas is het verkrijgen van

een vlakke las zonder randinkarteling.

De goede inbranding in de hoek levert bij dit lasproces

weinig problemen Ope

De gevonden instellingen zijn,behalve die voor de las met

een a-hoogte van 3 rom, alleen geschikt voor 2 F positie.

De instellingen zijn eventueel oak geschikt voor 1 F posi

tie maar dan zal er geen optimaal rendement behaald worden.

Als er in andere posities hoeklassen gelegd moeten worden

zal er vaak op zwaaiend lassen overgegaan moeten worden.

- Hoeklas met a-hoogte van 3 rom in 2 F positie.

Bij deze las ontstaan er vooral problemen door trekken en

krimpen bij het gebruik van dunne plaat.

Ook kunnen er problemen ontstaan door de baannauwkeurig

heid van de robot.

Dit wordt in de lasopstelling veroorzaakt door de bevesti

ging van toorts en slangenpakket.

Hoeklassen met een a-hoogte van 4,5 en 6 rom in 2 F positie.

Dit ziJn relatief probleemloze lassen.

Er dient met een stekende toorts en een relatief hoge

spanning gewerkt te worden om te zorgen dat er een vlakke

las ontstaat.
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Als er hoeklassen met een grot ere a-hocgte gelegd moeten

worden dan zullen meerdere laslagen noodzakelijk zijn.

- Hoeklas met een a-hoogte van 10 mm in 2 F positie.

Dit is een 3-laags hoeklas.

Fig. 4.6 Naadvorm van de 3-laags hoeklas.

Deze las levert vooral problemen op m.b.t. het vinden van

de goede positie van de draadpunt voor de tweede en derde

laag~

Eventueel zal bij deze las nog een vier-de laag nodig zijn

om de spleet in het midden van de las op te vullen.

Dit kan ook gebeuren door de derde laag zwaaiend te lassen.

- Hoeklas met een a-hoogte van 4 mm in 3 F positie.

De hoeklassen in 3 F positie zijn tot een a-hoogte van

4 mm rechtlijnig neergaand lasbaar.

Grotere a-hoogtes die in een laag gelegd worden moeten

omhooggaand zwaaiend gelast worden.

Deze las is verder vrij eenvoudig te realiseren.

Er moet met relatief hoge snelheid gelast worden om te

voorkomen dat het smeltbad gaat voorlopen.

Dit zou ernstige bindingsfouten tot gevolg hebben.

- De hoek om lassen met een hoeklas.

Het om een hoek lassen is gerealise~rd met ~en hoeklas

met een a-hoogte van 5 mm in 2 F positie.



~ig. 4.7 Hoeklas in een hoek.

Het om een hoek lassen m.b.v. de robot blijkt vrij goed

te gaan.

Het is weI tamelijk tijdrovend om zo een las te programmeren.

Dit komt doordat er vrij veel posities in en rondom de hoek

geprogrammeerd moeten worden.

Dit is no dig om de juiste toortspositie zoveel mogelijk te

handhaven.

Bij de Irb 6 zijn deze bewegingen moeilijk te programmeren

omdat deze robot met een vast T.e.p. werkt.
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4.3 Lasproeven voor de bepaling van geoIDetrische toleran

ties.

Er zi jn Ll.sproeven ger:omen om baaYl...nauwke'LU'igheidstoleranties,

toleranties in de vooropenin[; en toleranties in hoekafwijking

van de lastoorts te bepalen.

- Baannau~keurigheidstoleranties.

De baannauwkeurigheidstoleranties zijn als volgt bepaald.

De lasnaad is schuin over twee proefplaten gelast.

lasrichting

Fig. 4.8 Lasnaad voor bepaling van baantoleranties.

Dit is gebeurd voor 3 en 4 rom T lassen en voor de grond

naad in V lassen.

Uit deze lasproeven is de maximale baanonnauwkeurigheid

afgeleid.

De resultaten hiervan zijn:

- Bij de 3 mm T las met een vooropening van 1.5 mm mag

de m~ximale baanonnauwkAurigheid ~ 0.7 mID zijn.

- Bij de 4 rom T las met eer:. vooropening van 2 mm mag

de maximale baanonnauwkeuriLheid ~ 0.85 mm zijn.

- Bij de grondlaag voer een V naad met een vocropening

van 1.2 mm mag de maximale bacmonnauwkeurighe id

~ 0.5 rnm zijn.

Voor verJere beschrijving zie bijlage 8.
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- Tolerantics in de vooropenin~.

De toleranties in de vooropening zijn bepaald door de

pl~ten met verlopende vooropenin[ op te spannen.

Hiern~ zijn de platen met een instelling voor nominale

spleettreedte gelast.

~~~~~--:I-- lasrichting

Fig. 4.9 Lasnaad voor bepaling Van vooropening toleranties.

De resultaten hiervan zijn:

De 3 rom T las met een nominale vooropening (v.o.) van

1.5 rom.

Bij v.o. van 1.35 tot 1.7 nun goede las.

Bij v.o. van 1.7 tot 2.25 mm kwalitatief slechtere las

(te zware doorlassing en bovenkant las te l.-:.ag) maar

nog niet totaal onbruikbaar.

Bij v.o. buiten deze grenzen of geen doorlassing of

doorbranden.

De 4 mm T las met een nominale voorofening van 2.0 mm.

Bij v.o. van 1.75 tot 2.25 IIrrn goede las.

Bij v.o. van 2.25 tot 2.75 rrun slechtere las maar nog

niet totaal onbruikbaar.

Bij v.o. buiten deze grenzen of geen doorl&ssing of

doorbranden.

- De grondlaag voor een V las met een nominc..le v. o. van

1.2 mm.

Bij v.o. van 0.7 tot 1.3 nun goede doorlas.

Bij v.o. van 1.3 tot 1.75 !Tlnl zware doorlas.

Bij v.o. buiten deze grenzen of geen doorl~ssing of

doorbranden.

Voor verdel'e bi j zor~derheden zie bi j lage 8.
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- ToortshoektolerantiepI'oeven.

Om te bepalen of de afwijking in dwarshoek veel invloed

heeft op de inbrsnding zijn hoeklussen gelegd met ver

schillende dwarshoeken.

Fig. 4.10 De toortshoek.

Deze proeven z~Jn ged~an met een hoek!' van respektieve-
o 0 II

lijk 35, 45 en 55.
Voor foto's van deze inbranding zie bijlage 8.
Uit deze proeven blijkt dat een afwijking van ~ 5°
nauwelijks een afwijkende inbranding tot gevolg heeft.

Dit IDLakt het mogelijk deze toortshoek tijdens het pro

grammeren op het oog in te stellen.
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4.4 Zwaaiend lassen.

Behalve het rechtlijnig voort bewege~ V8n de lastoorts is

het ook mogelijk om hiervoor een zwaaibeweging te gebruik(~n.

Dit is voor verschillende lassen een zeer gangbare las

methode.

Zwaaipatronen voor resp. sluitlagen (1 G), hoeklassen (2 F),

sluitlagen (2 G) en hoeklassen (3 F).

Fig. 4.11 Diverse zwaaipatronen.

Deze zwaaibeweging is te ontle1en in de rechtlijnige beweging

parallel aan de lasnaad en een hierop gesuperponeerde dwars

beweging.

Bij de ASEA robots dienen deze bewegingen ook afzonderlij~

geprocrammeerd te worden.

Het zwaaiend lassen wordt voornamelijk gebruikt als brede

vlakke lagen gewenst zijn (top en vullagen), als er volu

mineuze lassen gelegd moeten worden in niet onder de hand

posities (opgaand stapelen) en bij brede vooropeningen.

Bij het robotlassen levert dit zwaaiend lassen nogal wat

problemen Ope

-Behoorlijk aantal extra in te stellen baanvariabelen.

-Verschillende zwaaipatronen mogelijk, 1,2 of 3 dimensio-

naal.

Moeilijk te programmeren. (Bij de Irb 6 moet het zwaai

patroon uitgemeten worden).

-De voortloopsnelheid is veel langzamer dan bij rechtlijnig

lassen.
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- Einde prestatiebereik van de robot.

De robot kan bij zwaaibewegingen vaak niet meer aan de

gewenste baannauwkeurigheden voldoen (zie bijlage 10).

Dit maakt het programmeren extra lastig en beperkt de

zwaaimogelijkheden.

De Irb 6 begint bij zwaaibewegingen met een fre~uEntie

van circa 1 Hz problemen te krijgen.

Bij de Irb 6/2 gebeurt dit bij circa 2 Hz.

In bijlage 10 staat ook een foto van zwaaiend aan elkasr

gelaste platen van 3 mm.
Zoals op de foto te zien is kunnen hiermee grote positio

neer fouten opgevangen worden.

Nadelen van deze las zijn:

- Voortloopsnelheid is een factor 2 tot 3 le.ngzamer dan

bij een rechtlijnige las.

- Er wordt vrij veel lasmateriaal verknoeid.

D.w.z. er wordt lasmateriaal gedeponeerd op plaatsen

waar dit niet nodig is.

Dit alles maakt dat zwaaiend lassen, zij het beperkt, wel

mogelijk is met de ASEA-ESft~ robotlasinstallatie.

In de praktijk levert dit ecl:ter zoveel moeilijkheden op,

dat het beter vermeden kan worden. (Als dit voor de kwali

teit van de las gee!: groot bezwaar vormt).
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4.5 P"lmtlasser:..

Met het MIG/MAG le.sproces en de robotlasinstallatie is het

mogelijk om punt lassen te maken.

Bi j ro 'ootlassen kc,n de ze moge li j k:r~eid intere s:2ant Zl In als

er aan een wer~stuk,naast het gewcne laswerk ook puntlassen

gemaakt moeter:. werden.

Dit k~n dan in een arteidscyclus gebeurer:..

Een vocrdeel bij het MIG/MAG proces is dat voor het maken

van een puntlas er maar een zijde van het werkstuk toe

gangkelijk hoeft te zijn.

Ook kunnen er ~Tij grove puntlassen gemaakt worden~

In verhouding tot het punt lassen met een ncrmale punt las

tang is dit proces echter zeer langzaam.

Instelgegevens voor puntlassen zijn te vinden in bijlage 1.
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4.6 Kwaliteit$controle van de lassen.

Om de kwaliteit van een las te onderzoeken zijn er diverse

destructieve en niet destructieve proeven mogelijk.

Destructie'''e pro even zijn niet ger:omen.

Op de materiaalkundige kcTLt van lassen is in di t onderzoek

niet ingegaan.

Van de niet destructieve controle mogelij"~eQen is de visuele

controle het meest gebruikt.

Dit betekent dat een las gecontroleerd wordt op fouten die

a~n de buitenkant te herkennen zijn.

Dit zijn randinkarteling, bol uiterlijk,verkeerde a-hoogte,

onvoldoer_de doortranding enz.

Om de inbranding te controleren zlJn van elke 138 prcefstuk

jes gemaakt.(Zie bijlage 7 en 8)
Deze proefstukjes geven een beeld van de doorsnede van een

las.

Deze controle is over het algemeen voor lassen waara2n geen

hoge eisen gesteld worden (hoge dynamische belastingen enz.)

voldoende.

Van een aantal lassen (3 mm T, 6 mm V en 10 wa V) zijn

ror:tgenfoto's gemaakt. (Zie bijlage 7).
Hieruit bleek ~at in de 3 mm T las toch wel enkele ernstige

fouten zaten (bindingsfouten).

De kwaliteit van de 6 mm V.las was zeer goed en de kwali

teit van de 10 IT@ V las was goed.
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4.7 Conclusies t.a.v. de mogelijkheden om een las m.b.v.

een robotlasinstallatie te realiseren.

De lasser.. lru.Yl..ner.. in bepaalde kategorieen onderverdeeld

worden.

De onderstaande ko.tegorieen zijn ingedeeld naar moeilijk

heidsgraad van progra~~erer.. en realiseren.

1) Hoeklassen met een a-hoogte van 4 tot 6 W~ in 1 F en

2 F positie en "'goed vast is goed" lassen zijn snel

programmeerba6r en goed realiseertaar.

Met "goed vast is goed" lassen worden b.v. dichtings

lassen en lassen waaraan geen hoge eisen gesteld worden

m.b.t. uiterlijk,inbranding en belasting, bedoeld.

2) Goede T lassen, V lassen en hoeklassen in dvnne plaat

zijn qua programmeren iets moeilijker.

Hier speelt ook de constructie van de lasmal, die de

konstantheid van de vooropening en de ligging van de

lasnaad moet waarto~gen, een grote role

Bij deze lassen worden ook hogere eisen gesteld aan de

baannauwkeurigheid van de robot.

3) Meerlaags lassen waarbij de lagen niet recht boven

elkaar liggen kosten vrij veel tijd en materiaal bij

het programmeren.

Het is nog wei goed mogelijk deze lassen te realiseren

zolang er geen gezwaaide lassen aan te pas komen.

Hierbij worden echter minder eisen gesteld aan nauwkeurig

heid van werkstuk en rotot t.g.v. het grotere sffieltbad.

4) Rondgaand lassen en zwaaiend lassen vergen een zeer om

slachtige en tijd en materiaal rc,;ende progra.iHnering.

Dit is een gevolg van de beperkinger.. van de Irb 6 en

het grote aantal extra variabelen (bij zwaaiend lassen).
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Gevonden literatuurgegevens zlJn gemaakt voor het in

stellen van handlasapparaten.

Dit betekent dat er geen gegevens zijn over de toorts

manipulatie.

Ook de meetmethode wordt niet vermeld (b.v. voor de las

spanning) en vaak ontbreken specifieke gegevens (b.v.

draadaanvoersnelheid).

Dit alles maakt de huidige literatuurgegevens bruikbaar

als uitgangspunt bij het programmeren maar ze zijn on~

voldoende voor het reproduceren van een goede las.





Hoofdstuk 5.

Het pijpstuk.

Ret uiteindelijk doel van de lasproeven was het aflassen

van een pijp op pijp verbinding.

Het verzoek, om te onderzoeken of het mogelijk is m.b.v.

een robotlasinstallatie een dergelijke pijp op pijp ver

binding af te lassen, was afkomstig van De Groot Int.

Voor het nemen van proeven zijn 3 pijpstukken geleverd.

Een maatschets van deze pijpstukken en maatgegevens over

de lasnaad staa~ in bijlage 5.
De lasnaad die in deze pijpstukken aanwezig is, is een

rondgaande, zadeldak-vormige V-lasnaad die uit de zij

( 2 G positie ) gelast moet worden.

De grondnaad van deze V-naad is reeds met gewone handlas

electrode's gelast.

Het aflassen van deze pijp op PlJP verbinding m.b.v. de

ASEA-ESAB robotlasinstallatie is onmogelijk gebleken.

Dit vanwege de volgende redenen:

- Het werkbereik van de robot.

Het werkbereik van de robot is te klein om de totale

lasnaad te volgen met de toorts in de juiste laspositie.

Het rondgaand bereik van de pols is precies 360.

Dit is eigenlijk te weinig om een rondgaande las te maken.

Dit in verband met de plaats van de startpositie en met

de aansluiting van laslagen op elkaar.

- De baanbeschrijvingsmogelijkheden van de robot.

De Irb 6 is niet in staat de voor deze lasnaad gewenste

baan met voldoende riauwkeurigheid te realiseren.

Dit vanwege het ontbreken va~ een vrij programmeerbaar

T.C.P. en cirkelinterpolatie.

De Irb 6/2 kan dit wel.



- De vorm en de richting van de lasnaad.

De richting van de lasnaad (en dus de bijbehorende toorts

positie) verandert continu in 3 dimensies.

De vorm en de inhoud van de lasnaad veranderen ook con

tinu als functie van de baan.

De inhoudsverschillen belopen hierbij 187%.

---De grootte van de lasnaad.

De lasnaad heeft een zodanige grootte dat bij rechtlijnig

lassen in deze positie minimaal 6 tot 9 lasl~gen nodig

zijn.

Dit is afhankelijk van de plaats.

De nauwkeurigheid van het werkstuk.

De maatnauwkeurigheid van de pijpen en de voorbewerking

is veel te grof.

Ret is onmogelijk om bij deze maatnauwkeurigheid een vast

programma (d.w.z. zonder sensoriek) voor deze pijpen te

maken.

- Ret programmeren van een dergelijke lasnaad.

Het programmeren van deze lasnaad is een zeer omvangrijk

karwei.

Bij de nu toegepaste programmeermethode zou dit zeer veel

tijd en proefstukken kosten.

Dit alles leidt ertoe dat met de ASEA-ESAB installatie

deze las niet te realiseren is.

Met grote waarschijnlijkheid geldt dit ook voor alle ande

re robotlasinstallaties die momentaan in de handel verkrijg

baar zijn.

Voor het realiseren van deze las is het noodzakelijk dat er

continu op vorm en plaats teruggekoppeld kan worden.

Een zo onregelmatige las wordt normaal gesproken zwaaiend

gelast.



De robot die deze las moet kunnen maken moet dus kunnen

zwaaien en het moet mogelijk zijn sensorinformatie in 3
dimensies in deze zwaaibeweging te verwerken.

Verder moet het mogelijk zijn lasparameters, afhankelijk

van deze sensorinformatie,te veranderen.

Dit alles vraagt om een robot met uitgebreide stuur~ogelijk

heden, een sensor die uit de lasnaad alle benodigde infor

matie kan halen en een achtergrondgeheugen met uitgebreide

lasdata.

Al deze komponenten zlJn op dit moment nog niet in zodanige

vorm aanwezig dat ze voor dit werk geschikt zijn.



Branvermelding van afbeeldingen.

Bijlage bij verslag WPB 0060.

Verslag. Afb. 2.3 Bran: 1 blz 19.
Arb. 2.10 Bron: 2 blz 85.
Arb. 2. 15 Bran: 2 blz 42.
Afb. 3.8 Bron: Gebruiksaanwijzing ESAB lasapparaat.

Bijlagen. Blz B 1• 1 Bron: 2 blz 82.
Blz B 1.2 Bron: MIG lassen, publikatie Philips.
Blz B 1.3 Bron: 4.
Blz B 1.4 Bron: 2 blz 83,84 en 88.
Bl2 B 1.6 Bron: 2 blz 81 en 89.
Blz B 1.1 Bron: 2 blz 89 en 86.
Blz B 1.8 Bron: 2 blz 16 en 61.
Blz B 1.9 Bron: Micro-wire Welding. Hobart Brothers

Technical Center, Troy. blz 14.4.
Blz B 1.10 Bron: 1 blz 83.
Blz B 1• 11 Bron: 1 blz 82.
Blz B 1.12 Bron: 2 Tabel 14-2.
Blz B 1.13 Bron: 2 Tabel 14-3.
Blz B 1. 14 Bron: 2 Tabel 14-4.
Blz B 1.15 Bran: 2 Tabel 14-6.
Blz B 1.16 Bron: 2 Tabel 14-1.
Blz B 1.11 Bran: 2 Tabel 14-5.
Blz B 1.18 Bron: Instelgegevens CO2 lassen. Pub1i.-

katie Philips, blz 27.
Blz B 1.19 Bran: Gebruiksaanwijzing ESAB lasapparaat

en 2 blz 53.
Blz B 1.20 Bron: 1 blz 71.
Blz B 8.1 Bron: 1.
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Bijlage Nr.
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Gegevens over de samenhang tussen diverse
lasparameters.

De programmering en instelling van een las.

De ijkgrafieken van de draadtoevoersnelheid

regeling en de Tehag draaitafel.
Maatschetsen van de lasmallen.

Maatgegevens pijpstuk.
Technische gegevens van de lasapparatuur.
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ele controle en de r6ntgenfoto's.
Instelgegevens van de lassen en foto's hier-
van.

De lasdraden.

Zwaaiend lassen.
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Bijlage 1.

Gegevens over de aamenhang tussen diverse lasparameters.

In deze bijlag~ z~Jn een aantal overdrukken verzameld uit

de in de literatuurlijst genoemde literatuur.

Deze overdrukken g~ven een indruk van de globale samenhang

van de lasparameters.

Ze kunnen gebruikt worden als hulpmiddel bij het programmeren

en het instellan van een las.
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RECOMMENDED VARIABLE ADJUSTMENTS FOR MICRO-WIRE WELDING

WELDING
VARIABLE STICK-OUT

A"RC WELDING TRAVEL NOZZLE OR WIRE GAS

CHANGE VOLTAGE CURRENT SPEED ANGLE TlP-TO- WORK SIZE TYPE
REQUIRED DISTANCE. (SEE FOOTNOT'£)

DEEPER <D ~ TRAILING ® @ .. ~
PENETRATION INCREASE MAX. 25° DECREASE SMALLER CO2

SHALLOWER <D ij) ® @ .. @ ;
PENETRATION DECREASE LEADING INCREASE LARGER AR+ CO2

LARGER CD kID <S) •BEAD BEAD INCREASE DECREASE INCREASE

HEIGHT

~SMALLER <D <S) ..
BEAD DECREASE INCREASE DECREASE

AND

HIGHER ~ ~ @
BEAD NARROWER IlEAD DECREASE TRAILING INCREASE

WIDTH
FLATTER ~ ~ (j)

WIDER BEAD INCREASE 90° OR LfADING DECREASE

FASTER <D ® • ~ ~
.

DEPOSITION RATE INCREASE INCREASE SMALLER

SLOWER <D ® .. ~
DEPOSITION RATE DECREASE DECREASE LARGER

~

fOOTNOTE: SAME ADJUSTMENT IS REQUIRED FOR WIRE FEED SPEED.

KEY' CD FIRST CHOICE;' @SECOND CHOICE, @ THIRD CHOICE, ~ FOURTH CHOICE. @ fifTH CHOICE.

it WHEN THESE VARIABLES ARE CHANGED, THE WIRE FEEO SPEED MUST BE ADJUSTm SO THAT THE WELDING CURRENT REMAINS CONSTANT.

+ SEE DEPOSITION RATE SECTION OF WELDING VARIABLES SECTION .

• THIS CHANGE IS ESPECIALLY HELPFUL ON MATERIALS 20 GAGE AND SMALLER IN THICKNESS.
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Aichtwerte fijr das MAG-SchweiBen von Hand: Stumpfniihte senkrecht.

Blectt- Nahtart Zusatz- Draht· SchweiB- Arbeits- Draht- SchweiB- A"zahl SchweiB- Schutz. Bemerkun.
dicke werltstoff- elelt troden- strom spa"l'Ung elel< troden- le,stung be; der positio" gas qen.

Steg- verbrauch durchmesser \IOI"schub 100" EO Lagen Quelle
abo

stand
mm mm g/m mm A V m/min m Naht/min

1 I 0 26 0.8 60 18 3,0 0,46 1 fall end CO2 (6-1)

2 I 3 70 0.8 95 17.5 4.0 0.22 1 fall end CO2 [6-2 J
2 1 1.5 47 0,8 lJ() 19 7.2 0.62 1 fall end Mi9Chgas [6,-3 )

3 V 60° 1.5 93 0.8 180 20 ... 24 12.3 0.50 1 fall end CO 2 [6-'1
3 I 2 66 0,8 110 22 5,4 0.31 1 fallend CO2 (6-21
3 I 2 62 0.8 IJ() 19 7.2 0,46 1 fallend Mis:hgllS [6-3

6 V 50° 2 277 12 160 16 ... 21 3,5 0.10 2 ste'gend CO2 [6-tJ
6 V 30° 2 160 t.O 120 20 3,5 0.13 2 'all end CO 2 [6-2)
6 V 40° 3 220 1,0 120/170 18120 4,5n.8 0,16 2 'allend Mischgas [6-3)

9 V 50° 2 518 1.2 160 16 ... 21 3.5 0.060 2 ste,gend COl [6-'1
9 V J()0 2 310 1.0 100 20 3.1 0.060 2 steigend COl (6-21
9 V 40" 2 425 1.0 120 18 4.5 0,065 2 steigeod Mischgas [6-3

i-
12.5 V 50° 2 890 1.2 180 16 ..• 21 3.5 0.033 3 steigend COl [6- II
12.5 V 60" 2 B90 1.6 160 17 ... 21 1.9 0.032 3 ste'9end COl (6- I
12 VJO" 2 520 1.0 95/125 20120.5 3,1/4.2 0.045 2 steigend COl [6-2 )
12 V 40" 3 750 1.1 145 19 3.4 0.040 3 ste,gend Mis:hgu (6.J1

25 X 60° 2 -2000 12 155 16 ... 21 3.3 0013 6 ~·~·Qend CO 2 l6-lJ
_. I -- ------------ -~----- - _.



R.chtwene Iii' das Mot.G -Schweillen won Hand Stumpfll/ihle waagerect>I.

8l1lCh· Nahlart Zusatz- Drahl· Schwei&· ArbeilS Oraht· Seh_iS- MUlhl Schutl· Beme'kungen, ouelle
d,cke Steg. _rkstofl. etektro· strom IP8nnung elektroden. leistung der fIlS

.t>. wrbrauch idendurch vonehub bei 100% L8gen

stand ~ ED
mm mm aIm mm ot. V m/min m Naht/

min

1 I 0 26 0.8 60 18 3.0 0.46 1 CO, (6-1)

2 I 0,5 64 0.8 100 r 18 4,3 0,26 1 CO,

I~'2 I 1 56 0.8 110 18 5.9 0.42 1 M.schgas
2 I 0 60 1.0 130 19 4.8 0,50 1 Mischoas 6-3)

3 V 60° 1 128 0.8 95 16 ... 20 4.6 0.13 1 CO, (6-1 J
3 I 1 54 1.0 135 21 4,3 0.48 , CO, r2
3 I 1,5 53 1.0 130 19 4.8 0,57 1 Mischgas

~I3 I 1 69 1,2 165 18 ... 22 3.6 0 .... 3 1 CO,

6 V 60° 1.5 246 1,2 175 20 ... 24 4.0 0.140 2 CO, Stegh6he 15 mm (6·1 )
6 V 30° 2 269 1,2 205 22 _.26 5.1 0,160 2 CO, mit Unte<lage (6-1)
6 V 30° 2 210 1.0 100 19.5 '3.1 0.087 2 CO, (6-2]
6 V 40° 2 215 1,0 170 20 7.8 0,230 2 Mischgas 16-3)

9 V 60° 1,5 437 1,2 175 20 ... 24 4,0 0,076 2 CO, Stegh6he 15 mm 16.1)
9 V 300 3 460 12 135/170 19/205 3.0/4.0 0,064 2 CO, (6-2)
9 V 40° 2,5 420 1,2 150/280/280 19/29/29 4,2/8.6/8,6 0.135 3 Mischgas (63]
9 V 30° 3 441 1.6 320 26 _._ 30 4.8 0,160 3 CO, mit Unte,lage (6-1)

12.5 V 50° 1.5 701 1,2 175 20 ... 24 4.0 0.047 3 CO, Stegh6he 15 mm (6-1)
12 V 30° 3 590 1.2 125/2051205 21/26/26 2.9/5.4/5,4 0.061 3 CO, 16-2)
12 V400 3 740 1,2 150/280/280 19/29/29 4,3/8,6/8.6 0.086 4 Mischgas (6-3)
12.5 V 30° 3 682 1,6 320 26 ... 30 4.8 0.102 5 CO, mit Unterlege (6-1)

25 X 500 - 1150 1,2 360 31 ... 35 13.7 -0.01 5 CO, Steghohe 4 mm (6-1)
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Verfllhren MAG·Schwe,Ben Gr unclwer kSlOtf. unl8Q,erte< BlllJStllhl

Art de< Fert 'Oung teilmechllnisch Sch_illzu.tz Drahtelel< trode SG 2 DIN8~

Nahtart Stumpfneht Sch_iBh,lfsstoff . SchutzDll5 DIN 32526 - M 21

Sch_iBpolltion .,.

Werk· Nahtvorbereitung Drahl· Einnell_fte Verbrauch_te eem-.
11lJck.

N.ht· SPIIIl N.ht· Sch_~
bzw. ....rbe't~ Schwe06 Dr.ht· Schutz· l.n. SchweiB- Schutz· H.lJC)t·

ltungen
dicke tiff. • -elektre> qhl zeit 'hert IClIln· strom "0" ges Zu.tl II8s

nungs- Wurzel· den .. nung ICh\bOfJ-
winl<el ..,.'WI durch. IChwin.

Minel.
m_

digU't
tagelMI
Deck· r

llige 101
mm mm Gr~ mm V A mlm,n Ilm,n DIm 11m minIm

1.5 loN.ht 0.5 - - 0.8 18 110 5.9 10 1 31 17 1.7

2 I·Neht 1.0 - - 1.0 18.5 125 4.2 10 , 51 19 1.9

3 '.N.ht 1.5 - - 1.0 19 1:J) 4.7 10 1 til 24 2.4

.. J·Nllht 2.0 - - 1,0 19 135 4.8 10 1 103 35 3.5

5 Y·Naht 2.0 50 W
1.0

18.5 125 4.3 12 2 221 78 6.5
0 21 200 8.0

6 Y·Neht 2.0 50 w 1.0 18.5 125 4.3 12 2 249 78 6.5
0 21 205 8.3

8 Y·Neht 2.0 50 w
'.2

18 135 3,1 10... 15 3 374 100 8.3
M:D 27.5 270 8.1

10 Y·Neht 2,5 50 W 1.2 18.5 135 3.2 10... 15 3 591 134 10.6
M:D 28 290 9.0

12 Y·NIlht 2.5 50 W
'.2

18.5 135 3.2 10... 15 4 791 168 12.72M: 0 28 290 9.0
15 Y·Neht 3.0 50 w

'.2
18.5 1:J) 3.2 10... 15 5 1275 263 19.5

3M; 0 28.5 :nl 9.2
20 Y·Neht 3.0 50 w

'.2
'9 140 3.8 10... 15 12 2085 4(J() 29.0

11M; 0 29 310 9.5
20 DY· 3.0 50 W 19 140 3.8

Neht 3M '.2 29 310 9.5 10..,15 6 1200 240 17.5
20 29 310 9.5

Anoeben iiber verfllhAln!bedingte Nebenzeiten: Die verf""renstled,ngten Nebenzeitllfl IEntfernen der Sctw.lei6SP'itzer. Siiubern der Gesdise.
W~l der Drllhtrollll U.& I ltonnen iiberschl8g;g mit 20 bis 40 " I/On 'h ~ommen_rden. Sie hingen von der ~itzerbildu~und dBmit
von der Art des SchuUVUllS und den Einstellwerten lib.



Verlahren. MAG- SchweiBen
.

Grunct_kstoff: un1egierter Baustahl

Art d8f F8ftl9Unll: teilmechanitch Sch_iB.zuSllll: Drahtela Irode SG 2 DIN 8559

Nahterl: StulT1C)'l'1lIht Sch_,Rh,lfsstofl. Scho,zgas DIN J2 526 - l1li 2 I

Schwei!lpos,lton . • ooer s: s,_ ertlsorechende SPlIlle

Werk· Nahlvorberll'tung Dr.hl· Einstllllwerte Verbrauch .....erte Berne<·

stUd·
Naht· ~l' NlItot· SchwaiB- Schwe4

blW.
Schwa4- j)rahl. Schull· Lagen- Sch_iB- Schulz. HalA't·

kungen

d,eke ·lIeklfo-
A,bll'l~

arl oflnungs. poSlt,on .. den.
span· Strom "or· gas zahl ZUSllIZ lJ85 ze,1 t

h
WInkel WU'nll. dureh. nuno !Ch<bge-

lege (WI !Chwin.
me_

Minel· d'C)ke'l
lave 1l1li1
Dedl·

Bgll(O.'

mm mm G,-' mm V A mlmln I/min g/m llm,n m,nlm

1.5 '-Naht 1.0 - f - 0.8 18 110 5.1 10 1 Jl 15 1.5

2 I·Naht 1.5 - • - 0.8 18.5 1~ 7. I 10 1 46 16 1.6
2 I-N.ht 1.5 - • - 1.0 18.5 125 4.2 10 1 45 17 1.7

J l-Nah' 2.0 - f - 0.8 19 1~ 7.2 10 1 61 22 22
J I-N_ht 2.0 - f - 1.0 19 1~ 4.7 10 1 62 21 2.1

4 I-N.ht 2.5 - f - 1.0 20 160 5.4 10 I 88 26 2.6

5 V·Naht 2.0 50 f W 1.0 18.5 1~ 4.7 12 2 193 74 6.1
0 19.5 170 5.5

6 V-N_ht 2.0 50 • W 1.0 18.5 1~ 4.7 12 2 240 90 7.6
0 19.5 170 5.5

8 V.N.ht 2.0 50 s W 1.0 17 100 3.7 12 2 405 210 17.4
0

10 V-N_ht 2.5 50 s W 1.0 18 120 4.4 12 2 603 262 21.8
0

12 V·Neh' 2.5 50 s W
1.0

17.5 100 3.7 28.3
M:D 18.5 135 4.8 12 3 797 340

15 V·Neht 3.0 50 s W
'2

18.5 1~ 3.2
M.O 19.5 160 4.2 12 3 1290 440 36.7

Angat>ef' ut>er .ertal'·enSOlldi"Qle Net>enzeite<' Si~ Tabelle ,. - 2



y.,rlahren MAG·Schwe.Be" G'und .....,rkStoff unleg,."re' Ba ,",stahl

Art der Fer t Igung te,lmechanisch Sch_.l!zuliltl Dr.htelel< t'ode SG 2 0' N 8559 i
Nllhtllrt Kehlnaht Sch_.Bh.ltsstoff SchutZgas DIN 32526 - M 21 I

Sctl_,Bpos,t '0" f. h. S ode< IN. sof!he entsprechendl! Spalte

Werk· N. htvorbereltu"ll O,.hl· E,nstell_rte Verbrlluchswe'te Berner

I.tock·
Neht· Spett Steo- Seh_iB· bzv,.

A'belt~ Seh_lI!· Sehutz. Sen-,B· SchulZ· H.upt·
kunll«'n

d,cke ·Ille ktr 0-
Dr.ht. L-oen .

art hohe poSItion den. speno Strom vO' gas Uh' ZUllltl gas zel' t h
durch . nung SChl.t>gt!
messe< schIN.n.

doglee.t

mm mm mm mm V A m/m,n I/min g/m 11m m,n/m

2 Kehl· - - tI O.B 20 105 7.3 10 1 44 15 t.5

2 natll t O.B 19.5 100 7.1 10 1 45 16 1.6

3 Kehl· - - h 1.0 22.5 215 10.6 10 1 90 14 1.4

3 naht t 1.0 21.5 210 9.0 10 1 86 15 1.5

3.5 Keh'· - - f 1.2 19.5 190 4,2 15 1 HXl 40 2.7
naht

.4 Kehl· - - tI 1.0 23 220 10.7 10 1 140 21 2.1

4 naht h 1.2 28 280 9.2 15 1 142 26 1.7

5 Keh'· - - h 1.2 29.5 300 9.5 15 1 216 38 2.6 !

5 natlt f 1.2 19.5 190 4.2 15 3 210 84 5.6

29,5 300 :xJO 53 3.5
,

6 Kehl·
h 1.2 9.5 15 1

6
- - 34 365 300 45 3.0

naht
h 1.6 6,3 15 1

6 s 1.0 18 115 4.7 10 1 295 101 10.1

7 Kehl·
h 1.2 29.5 300 9.5 15 3 390 69 4.6

7
- -

35 420 7.2 15 1 390 51 3,4
naht IN 1.6

7 5 1.0 18 115 4.7 10 1 410 143 14.3

8 Kehl· - - h 1,2 29.5 300 9.5 )5 3 545 97 6.4

8 naht s 1.0 18.5 130 4.8 10 2 54B 180 18.4

10
kehl· - h 1,2 29.5 :xJO 9,5 15 4 805 143 9.5-10 naht h 1.6 34 380 6.4 15 3 , B02 119 7.9

10 s 1,2 19 165 4,2 15 :2 822 n> 22.0

Aflgl!ben iibel' __fah,ensbedingte Net>enzeiten: Die verfehrensbedingten Nebenze.ten CEntfernen der Schwenspr.tzer. Siilbern der Ga!dJse. Wecmel
der Drllhtrolle u.•. 1 konnen iiberschligig mit 20 bis 40" von th engel""'zt _den Sie hiingen besonde,s von dBl' Spritzerbildurlg und dBmit von der
Art des Sehutzll9ses und den Einstellwerten.b.
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V~dllhren MAG-Seh_,llen von Dunnblech Grundwerltllot1 Fe'nblech rwch DIN If.23 Teol 2

Art der F4Irtlgung te,lrneehanlsch Sch_,llzuletl Or.htelel< lrod~ SG :2 DIN 8559 "

....ht.rt Stumpfrwht 5ctl_iBhi.fwtot1 Sehutzgll5 DIN 32626 - M 21

Sch_,~sltlon: f oder w. Jlffle entlPrechende Spe'te

Werk N.htvorbereitung Oraht· Eirwtellwerte Vertlreuchswerte I I Berner.
Iluek·

Nahle" SPell Sch_i~
bZw. -el"k- Arbe,l," Sch_,~ Orehtvor. Schutz- Sehweill· Seh_ill· Schull

kunge n
dlCke troden·

Haupt·
positIon spen. strom achlb lI8S oeschw,n. ZUWltl illS ze't t hdurc:h· nung oeschwin- digkeit

meuer
diglteit

mm mm mm V A m/mm "m,n em/min VIm 11m mInIm

1.0 l-Naht 0 f 0.8 18 70 3.8 8 50 ~ 16 2.0

1.0 I-Naht 0.5 f 0.8 16 55 2.8 8 40 28 ~ 2.5

1.0 I-Naht 0 w 0.8 18 70 3.8 8 50 ~ 16 2.0

1.0 I-NIlht 0.5 w 0.8 16 !Xl 2.8 8 40 28 20 2.5

1.5 I-Naht 0.5 f 0.8 17 go 5.2 8 45 45 18 2.2

1.5 I-Naht 1.0 f 0.8 17 go 5.2 8 40 51 20 2.5

1.5 I-Nahl 0.5 w (J.8 17 go 5.2 8 42 49 19 2.<1

1.5 I-NIlhl 1.0 w 0.8 17 go 5.2 8 40 5t 20 2.5

II Otese Wl!I'te gelten fiir Anforderungen in dl!l' Kfz-'nStJIndsetzung. Hierbe, _den die E in5tell_te so gewehlt. daB m't mbghChsl wen'ger>
Einstellungen rnehrere untenehiedlic:he SehweiBaufgaben oetCst _den 1t6nnen.

"
.

.Schweil1werte gel ten eueh fiir SG 3 DIN 8559.

...

. .
,
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Verfahren: MAG·Schwe.llen von Dilnnblech Grundwerkstofl. Fe,nblech nach DIN 1623 leil 2

Art de< Fertlgung. tilt I mechani'Ch Sch_./tzusalz DrahleJltklrode SG 2 DIN 8559 II

I'qhtart. Ketllnaht am UbertapPStoB Seh_intl,1 lutoll: SehulzgaS DIN 32 526 - M 21
und Kehlnaht am T,SloB

SchWlt,llposlt ,on I. h. Q oder .... s,elle enlsorechenae SC'alte

Wf!o'k· Nahtvorbere,tung Drahl· E,nSlellWltrte 21 Verbrauchswerte 2) Bemer.
StUck·

I'qhtart Seh....,I1. bz... ·ltlek·
Arbe,a· Seh...e,ll. Drahlvor. Schull· Sehwe,ll· Sehwe,ll. SchulZ· Haupt·

kungen
dick. troOen·

pOSItion
dUreh·

sPan· Itrom SChut> gas geschw,"· zusatz QIIs ze,t til

mesSl!<
nunll gesch.... n . dtQkl!1t

d'Oke't

mm mm 1/ A m/mln Ilm,n em/m,n glm 11m m'nlm

0.66 Ketllnaht I 0.8 15 50 2.5 8 40 22 20 2.50
w 0.8 15 50 2.5 8 40 22 20 2.50
Q 0.8 15 50 2.5 8 40 22 20 2.50

0.75 Ketllnaht I 0.8 16 60 3.2 8 46 27 17 2.17 Kehl·
w 0.8 16 60 3.2 8 42 30 19 2.38 naht
Q 0.8 16 60 3.2 8 38 33 21 2.63 am

1.0 Ketllnaht f 0.8 '1 65 3.8 8 42 36 t9 2.38 Uber.

w 0.8 17 65 3.8 8 40 38 20 2.50 IIIPp.

Q 0.8 17 65 3.8 8 36 42 22 2.78 st06

1.5 Kenlnaht I 0.8 18 100 5.6 8 47 47 17 2.13
w 0.8 18 100 5.6 8 44 50 18 2.27
Q 0.8 18 100 5.6 8 40 55 20 2.50

1.0 Kehlnaht f 0.8 17 65 3.8 8 38 40 21 2.63 •. nse't,·
w;h 0.8 17 65 3.8 8 34 44 24 2.94 Ill! Kehl·

nehl

1.5 Ketllreht f 0.8 18 115 7.2 8 50 57 16 2.00
11m

w;h 0.8 18 115 7.2 8 45 63 18 2.22 T-Stoll

II Schwe,llwerte gel len aueh fUr SG 3 DIN 8559.
2 I .

E,n;t4!llungD,ese Wene geltl!n fur Anfordefungen ,n d.,. Klz.lnstandsetzung. H,erbe' werden d,e E,nSletl_rte so ge....ehll. dell mIl e I n e,
mogltchst aile unl.,.schiedlocllen Schwe,IlP05,t,onen am Werksluck abgedeckt werde" kO""lt<1



t-.....
•.....

Venahren' MAG-PunktlChweoBen von Di.innblech G<und_kstoH: Feonblech ,..ch DIN 1623 TIllI 2

Art der Fert'oung. tetlmechaniJch Sch_,BzusalZ : Orahte:elttrode SG 2 DIN 8559 11

Nahtart: 1 Punklnahl Sch_,Ilh,lfsstoff: Schutl'9I1S DIN 32 526 - M 21
2 lochnaht
3 Punkt,..ht am Ube,lappstoB Schwe,6posll,on. aile

Werk- Nahtvorbe,e,tung Oraht· E,nstellwerte ll Verbrauchswerte II Berner·
stUck· Nahtart Punkt- loch-

bZw.·elek· Arbe.t$- SchweoB· D'ahtvo'· Schull. SchweiB. Schull· HauPI'
kungen

dicke
abstanc:l durch-

traden·
SPlIn- strom schubge· ze,l 't.

durch·
~s tUSll12 gas

31 mllSSer nung schWln·
me1ser

dtgke"

mm mm mm mm V A m/m,n I/min o/Punkt l/Punkt s/punkt

1 - 0.8 21 150 10.5 8 0.40 0.08 0.6
0.66 2 5.5 0.8 18 125 8.5 8 0,34 0.08 0.6

3 - 0.8 18 125 8.5 8 0.17 0.04 0.3

1
)J RIch'. - 0.8 21 150 10.5 8 0.40 0.08 0.6

0.75 2 --. 5.5 0.8 18 125 8.5 8 0.34 0.08 0.6
3 r1'\8xlma - 0.8 18 125 8.5 8 0.' 7 0.04 0.3

1
Ie Punk'

n,eht lU."',and • -
'1 ... Punkt· empfehlen

1.0 2 durch- 5.5 0.8 21 150 10.5 8 0.40 0.08 0.6
3 -..... - 0.8 21 150 10.5 8 0.28 0.04 0,4

1 - n,cht tu
empfehlen

1.5 2 7.0 0.8 26 200 15.0 8 0.59 0.08 0.6
3 - 0.8 26 200 15.0 8 0.40 0.05 0.4

11 D,ese Werte gel len fur Anforderunoero In der Kft.lnstllndseltung. Hlll'be' werden die Eonsteflwerte so gewehlt. daB mIt e, n e r EinsteHung
mOgl,chst mehrere untersch,edloche Schwei4aufgaben lJeI6st ",,"den konnen.

11 Schwelilwerte ge1ten auch fUr SG 3 DIN 8559. 8!JJ J

~
.1 g;; A

'J. ,
~' y

1 Punlct ...hl 2 Loch",'" 3 Punk''''''' .m U~''DO!108



losmethode:

beschermgos:

punt lassen

<0.-
•.-

plootdikte d lospositie 'osstroom I boogsponning U tijdinstelling t losdroodsnelheid
(mm) (A) (V) (sec) (m/min)

1 op 1 onder de hand en 220 2B 0,6 7,5
uit de zij

1 op 3 onder de hond 240 2B 0,65 B,5
,

1 op 3 uit de zij 220 2B 0,65 7,5

1,5 op 1,5 onder de hand 265 30 0,75 10,2

1,5 op 6 onder de hand 280 32 O,B 10,7

2 op 2 onder de hand 330 33 O,BO 13

2 op 6 onder de hand 340 33 O,BO 14

3 op 3 onder de hand 340 33 1,10 14

3 op 8 onder de hand 340 33 1,30 14

Bij aile toepossingen is 1,2 mm drood gebruikt.
De uitsteeklengte von de draad (ofstand kontaktbuisje tot de ploot) bedraogt ca. 20 mm.

Opmerking: •
oanvulling op deze gegevens is mogeliik, 0.0. grotere p/aotdikten.
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Einteilung der SctIutzglSe r-=h itwwn Oxidlltionrwrhelten.

Gruppe IC.",· !Compo- Kornponenten in Vol.-,. Verfehrwn

uhl nentln- oxidlentnd i~ f1lduz. rlllll<- rwc:h Bernerk unoen

Ztlhl rend tions- DIN 1910

, trigll Ble« 4
CO, 0, At He H, N,

1 1 - - - - 100 - WHG

R WIG reduzie~

WP
2 2 - - 85...99 - Rest - Wurzel-=hutz

1 1 - - 100 - - - WIG
WP

I 2 1 - - - 100 - - ..IG iMr't
Wurzeltehutz

3 2 - - 25_75 Rest - -
1 2 - 1 - 3 Rest II - - -

M'
2 2 2... 12 - RestIJ - - -
1 2 13...25 - Rest 'I - - - lCh-=h oxidHlnlnd

M2 2 3 5._115 '_.3 Rest 'I - - - MAGM

13 2 - 4...8 ABt II - - -
1 2 - 8_12 Rest II - - -

M3
2 3 5...20 "_I Ae&t II - - - stlrtt. Oll idierwld

C 1 1 100 - - - - - MAGe

F I 2 - - - - 8_30 A_ WurzellChutz
bIIi rnetw ... 10" H:a

• ebfecteeln

II At kenn Milweile durc:t1 .... ..ut _den.
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Bijlage 2.

De programmering en de instelling van een las.

Het programmeren van de robot is vrij eenvoudig.

De lastoorts wordt m.b.v. het bedieningspaneel naar de

gewenste posities gebracht.

Deze posities worden in het geheugen opgeslagen.

De snelheid,wa~ee de baan tussen twee opeenvolgende po

sities doorlopen wordt, wordt ook geprogrammeerd.

Verder worden aIle commando's van en naar het lasapparaat

op de juiste plaats in het programma opgeslagen.

Hieronder voIgt een uitgewerkt voorbeeld van een. laspro

gramma.

Commando- Commando

nummer

Toelichting

10 PTPF 6

20 PTPG 6

30 PTPG 6

4-0 PTPG 6

50 PTPG 6

60

70

80

go

PTPF 4

4 Uitgang in

1 Uitgang in

80 PTPL

Startposite.

De toort wordt via diverse

tussenposities naar het begin

punt ~ de las gebracht.

Het cijfer achter het commando

geeft de geprogrammeerde snel

heidsinstelling aan.

Beginpunt van de las. Dit is een

fijn punt.

De eerste set potmeters op de

progr~~eereenheidvan de las

installatie wordt ingeschakeld.

Het lassen wordt gestart.

De toorts wordt naar het eind

punt van de las gebracht en dan

wordt dit commando gegeven.

80 geeft hierbij aan de tijd in

tienden van seconden, waarin de

robot de afstand zal afleggen.
-.
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100 1 Uitgang uit

110 4 Uitgang uit

120 PTPG 6

130 PTPG 6

120 PTPG 6

140 PTPF 6

150 16 Test wait

160 End

PTPL betekent dat dit m.b.v.

rechtlijnige interpolatie gebeurt.

Als de las langer is dan + 60 mm

dan dient dit commando herhaald

te worden.

Het lassen wordt gestopt.

Het gebruikte stel potmeters

wordt uitgeschakeld.

De toorts wordt naar zijn uit

gangspositie teruggebracht.

startpositie.

Dit commando dient om te zorgen

dat de robot na afloop van het

programma niet automatisch op

nieuw. begint.

Einde programma.

Een precieze omschrijving van alle commando's staat in de

gebruiksaanwijzing van de Irb 6.

Hierin staat ook hoe een zwaaiende beweging geprogrammeerd

dient te worden.

De uitgangen waarrnee de lasinstallatie bestuurd worden,staan

beschreven in de door mij geschreven,aanvullende gebruiks

handleiding.

De bewegingen van de robot zijn nu geprogrammeerd.

Het programma wordt,eerst zonder te l~ssen,afgespeeld.

Eventuele correcties worden aangebracht.

Met het programmeren van de robot zijn nu de volgende para

meters ingesteld:

- De toortshoeken.

- De voortloopsnelheid.

- De stick out.

In eerste instantie worden voor de toortshoeken de standaard

hoeken,zoals dezfr ook gebruikelijk zijn voor handlassen,

genomen.
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De stick out wordt zo kort mogelijk gehouden in verband met.

de baannauwkeurigheid.

Normale waarden hiervoor zijn 10 tot 15 keer de draaddiameter.

De snelheid ligt tussen 5 mm/sec en 10 mm/sec.

Hierbij geldt: Hoe zwaarder de las, hoe langzamer de snelheid.

M.b.v. de snelheid is een goede schatting van de draadaan

voersnelheid te geven.

Hierna kan de bijbehorende lasspanning ingesteld worden.

Afhankelijk van de lasnaadvorm en de inbranding die gewenst

is, kan boven,midden of onder in de spreidingsband ingesteld

worden.

Na een eerste lasproef kan dan beoordeeld worden welke

variabe len aangepast moeten worden.

Hierbij is ervaring van groot voordeel.

Verder kan gebruik gemaakt worden van de gegevens die in bij

lage 1 en 7 staan.

In de praktijk blijkt datt een redelijk goede instelling

van eenlaags lassen vrij gemakkelijk te realiseren is.

Dit vooral als men enige ervaring op dit gebied heeft.

Als er echter naar snelheid en/of kwaliteit geoptimaliseerd

moet worden is de procedure zeer tijd enmateriaal rovend.

Dit geldt ook voor meerlaags lassen en gezwaaide lassen.

Dit komt door het grote aantal variabelen dat gevarieerd

kan worden.
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Bijlage 3.

De ijkgrafieken van de draadtoevoersnelheidsregeling.

Er z1Jn ijkgrafieken gemaakt van de draadtoevoersnelheid

als functie van de potmeterinstelling op de FAG 16.
Dit is voor alle 5 betreffende potmeters gebeurd.

De draadlengte in mm is gemeten bij respectievelijk 2 sec

draadtoevoer en 1 sec draadtoevoer.

Het verschil hiervan is de draadtoevoersnelheidin mm/sec

bij konstante draadtoevoersnelheid.

pe motoren zijn na inschakelen zeer vlug op snelheid.

(.:t 0.2 sec)

Ze vertonen hierbij een overshoot in de snelheid.

Dit blijkt ook uit de meetwaarden.

t. --.
Fig. Ihschakelgedrag motoren draadaanvoerunit.

De meetwaarden en de grafieken waarin deze uitgezet zijn,

staan op de volgende bladzijden afgedrukt.
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Meetwaarden van de draadtoevoer als functie vroLde
potmeter instelling.

Draadtoevoertijd: 1 sec.
Meetnauwkeurigheid draadlengte: +-1 rom.
Nauwkeurigheid potmeterinstelling: ± 1.

- P"otmeter Lengte draadtoevoer (mm) bij gebruik van:
instelling Potmeter Potmeter Potmeter Potmeter Potmeter

1 2 3 4 5
",

-.

25 6.25 4.5J 6.25 4.25 8.5

50 22 18.5 21 20.5 23

75 35 33 34 35 36
100 45 46 44 46 48
150 67 68 68 67 71
200 87 88 86 87 89
250 102 104 104 103 104
-
300 117 119 119 119 120
350' 131 133 133 132 134
400 144 145 145 144 149
450 157 156 158 156 158
500 166 168 169 169 170

550 176 179 179 179 179
600 187 189 190 191 191
650 198 199 201 202 201

700 210 210 213 212 212

750 221 222 224 223 224
800 233 233 235 236 237
850 245 245 249 247 250
900 259 260 261 261 261

95..0 276 276 276 277 277
1000 293 291 293 292 295
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Meetwaarden van dffi draadtoevoer als functie van de
potmeter instelling.

Draadtoevoertijd: 2 sec.
Meetnauwkeurigheid draadlengte: + 1 mID.
Nauwkeurigheid potmeterinstelling: ~ 1.

Potmeter Lengte draadtoevoer (mm) bij gebruik van:
instelling Potmeter Potmeter Potmeter Potmeter. PotmetBr

1 2 3 4 5

25 20 21.5 20 22 22
50- 48 49 51 49 51
75 75 78 78 78 79

100 98 101 97 101 102
150 143 143 143 142 145
200 180 182 178 181 183
250 211 213 212 214 215
-
300- 241 243 242 2-41 242
350 269 269 270 269 269
400 291 294 293 293 294
450 316 316 315 315 318
500 340 337 339 337 336
550 357 358 363 357 359
600 380 378 .379 378 381
650 398 398 405 398 401
700 418 419 421 419 420
750 439 442 446 442 444
800 462 462 465 464 468
850 486 489 491 486 494
900 510 514 515 516 515
95~0 540 545 546) 541 544

1000 575 578 579 581 575
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Draadtoevoersnelheid als functie van de potmeterinstelling.

Nauwkeurigheid draadtoevoersnelheid + 2 mm/sec.
Nauwkeurigheid potmeterinstelling ± T.

Potmeter Draadtoevoersnelheid (mm/sec) bij gebruik van
instelling Potmeter Potmeter Potmeter Potmeter Potmeter

1 2 3 4 5

25 13. 75~· 17 13.75 17.75 13.5
50 26 29.5 30 28.5 28

75 40 45 44 43 43
100 53 55 53 55 5A-
150 76 75 75 75 74
200 93 94 92 94 94
250 109 109 108 111 111
300 124 124 123 122 122
-350 138 136 137 137 135
400 147 149 148 149 145
450 159 160 157 159 160
500 174 169 170 168 166
550 181 179 184 178 180
600 193 189 189 187 190
650 200 199 204 196 200
700 208 209 208 207 208
750 218 220 222 219 220
800 229 229 230 228 231
850 241 244 242. 239 244
900 251 254 254 255 254
950 264 269 2-70 264 267

1000 282 285 286 289 280
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De ijkgrafieken van de Pehag draaitafel.

Er z~Jn ijkgrafieken gemaakt waarin &e hoeksnelheid van de

hoeksnelheid van de draaitafel als functie van de regelpot

meterinstelling gegeven wordt.

De omtrek v~~ de draaitafel is voor de meting van een schaal

verdeling in cmvoorzien.

De meetwaarden zijn verkregen door de afstand die de omtrek

van de draaitafel in 120 seconden aflegt te meten.

Deze meetwaarden zijn omgerekend in de hoeksnelheid van de

draaitafel.
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Meetwaarden Pehag draaistelling.

Draairiehting: linksom.

Meettijd:120 sec. Afstand in em. Hoeksnelheid in rad/see.

Instelling

regelpotmeter
Afgelegde afstand

omtrek draaitafel

Bijbehorende

hoeksnelheid

10 9.8 5.46 10-3

15 17.4 9.70 10-3

20 26.0 1. 45 10-2

25 35.6 1.98 10-2

30 43.9 2__ 45 10-2

35 53.3 2.97 10-2

40 65.8 3.67 10-2

45 76.2 4.25 10-2
-

10-250 85.5 4.77
55 96.9 5.40 10-2

60 109.1 6.08 10-2

65 120.1 6.69 10-2

70 131.4 7.32- 10-2

75 142.2 7.93 10-2

~O 153.6 8.56 10-2

85 164.3 9.16 10-2

90 176.3 9.83 10-2

94 185.8 1.04 10-1
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Meetwaarden Pehag draaistelling.

Draairiehting: reehtsom.
Meettijd: 120 sec. Afstand in em. Hoeksnelheid in rad/see.

Instelling Afgelegde afstand Bijbehorende

regelpotmeter omtrek draaitafel hoeksnelheid

10 10.0 5.51 10-3

15 20.3 1.13 10-2

20 28.3 1.58 10-2

25 31.0 2.06 10-2

30 45.4 2.53 10-2

35 56.0 3.112 10-2

40 64.8 3.61 10-2

45 15.6 4.21 10-2

50 84.1 -24.12. 10

55 95.1 5.33 10-2

60 104.8 5.84 10-2

65 116.0 6.65 10-2

10 126. 1 1.03 10-2

15 136.1 7.62 10-2

80 146.1 8.18 10-2

85 158.8 8.85 10-2

90 161.8 9.35 10-2

94 118.4 9.94 10-2
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B 4.1

Bijlage 4.

Maatschetsen van de lasmallen.

Op de volgende pagina's bevinden zich de maatschetsen van

de lasmallen.

Deze lasmallen zijn in het laboratorium van W.B.M. aanwezig.

In de maatschetsen zijn de belangrijkste maten aangegeven.

De lasmallen zijn van verstelbare positioneeraanslagen

voorzien.
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Bijlage 5.

Maatgegevens pijpstuk.

De lasnaad van het pijpstuk is een onregelmatige 4-hoek.

Deze 4-hoek ksn beschreven worden door de hoekstand van

1 zijde, de lengtes van de 4 zijden en de lengte van de

diagonaal.

Fig. B 5.1 Naadvorm lasnaad.

Deze maten zijn op een aantal plaatsen van het pijpstw{ op

gemeten.

De zijde 1 blijft steeds verticaal.

---{-

Fig. B 5.2 Meetplaatsen rond de omtrek van het pijpstuk.
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- Maten van de lasnaad aan de bovenkant.

Positie Zijde 1 Zijde 2 Zijde 3 Zijde 4 Diagonaal

(rnm) (rnm) (rnm) (mm) (mm)

1 19.5 13.3 6.8 16. 1 14.5
2 15.0 11.5 6.4 9.4 15. 3

3 14.8 12.9 6.5 9.9 16.5
4 13.5 9.5 6.7 9.2 15.0

5 17.4 10.4 7.0 14.5 13.7
6 14.8 12.9 6.0 11.9 14.3
7 15.8 13.2 6. 1 10.2 17.5
8 14.4 11.9 7.5 11.8 14.3

- Maten van de lasnaad aan de onderk2nt.

1 21.2 9.5 7.4 16.5 15 . 5
2 15. 1 10.5 7.9 11.6 15.0

3 16.2 15.0 7.8 13.0 15.3
4 16.2 12.2 8.0 12.5 18.6

5 17.0 9.6 7.5 13.4 15.2
6 13.9 10.7 7.4 9.7 14.8
7 15.0 13 2 5.8 9.8 16.3
8 15.5 10.6 7.3 10.4 15.8

De oppervl~kte van de naad bij positie 1

De oppervlakte van de naad bij positie 4

2
= 156.6 mm .

2= 83.7 rrun •
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Bijlage 6.

Technische gegevens van de lasapparatuur.

In deze bijlage worden beknopt een aantal technische gege

vens van de lasapparatuur gegeven.

Dit wordt gedaan d.m.v. overdrukken uit de handleidingen

van ASEA, ESAB en Tehag.

De komplete beschrijving van deze apparatuur wordt wegge

laten vanwege het feit dat ze zeer omvangrijk is en vanwege

het feit dat daze technische gegevens op de TH beschikbaar

zijn in de handleidingen van ASSA, ESAB en Tehag.
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Indu~trieel robotsysteem
Eeri •zeer veelzijdige industriile
robot voor nauwkeurig werk

Robot met Afmetingen en werkbereik
hanterings· Afmetingen in mm
kapaciteit A B C 0 E F G

6kg 1159 670 289 200 1620 1150 414
60 kg 2288 1280·989 400 2150 1600 0

Robuust en ongeY08lig
Yoor ongunstige bedrijfs
omsta~en

De robot't,ontworpen om
oak onder ~ oeilijke omstan
digh'lden Zl~) werk feilloos
te doen.
Het electronische deel is on
dergebracht in een geheel ge
slaten stalen kast, welke
door interne Juchtcirculatie
wordt gekoeld.
De besturingskast kan tot op
15 m afstand van de robot
worden opgesteld. Oit maakt
het mogelijk am voor de ro
bot de meest geschikte op
stelling te kiezen.

6 of 60 kg hanteringska·
paciteit
Het standaardsysteem omvat
robots met een hanterings
kapaciteit van 6 resp. 60 kg,
beiden met besturingskast en
programmeereenheid.
(Afhankelijk van de aard van
de belasting kunnen deze
grenzen hager liggen).
De 6 kg robot kan ook in
hangende uitvoering worden
geleverd.

Precieze bewegingen
De robots kunnen 3 tot 6
vrijheidsgraden hebben:
a draaibeweging
a armbeweging, radiaal
a armbeweging, vertikaal
o drilaiing van de pols
o buiging van de pols
a zwaaien van de pols

(Irb 601
o langsverplaatsillg (Irb 61
a losse zesde as
Een stabiele mechanische
constructie en een geavan
ceerd servo systeem zorgen
voor een grote nauwkeurig
heid. De herhalingsnauw
keurigheid is beter dan i::-<::::
0.2 mm voor de kleine robot
en~ 0.4 mm voor de
grote robot.

Stil en snel
Dankzii het elactrischa aan
drijfsYUeam werkt de robot
heel stil. Het servosysteam
met terugkoppeling zorgt er
voor dat de robot zijn bawe
gingen nauwkeurig an snal
uitvoert.

EenYoudig te program
meren
De bewegingen van de robot
worden geprogrammeerd me t
behulp van aen draagbare
programmaereenheid. Stap
voor stap wordt iedere posi
tie in het geheugen vastge
legd.
Behalve positie instructies
kunnen oak andere instruc·
ties worden ingegeven zoals
kommando's voor een grijper.
het in- en uitsehakelen van
door het robotsysteem te be
sturen machines, het toe
zien op inschakelvoorwaar
den en het uitvoeren van
wachttijden en herhalings
opdrachten. Eenmaal opge
nomen programma's kunnen
op een cassette worden over·
genomen voor gebru ik nader
hand.

Grote flexibiliteit
Oak ingewikkelde opdrach
ten kunnen gemakkelijk en
snel worden gepragrammeerd
dank zij onderstaande mo
gelijkheden:
o punt tot punt besturing
a baanbesturing
o invoegen of weglaten van

opdraehten
o baansnelheden afzonder-

lijk programmeerbaar
Wijzigingen in de produetie
kunnen daardoor gemakkelijk
worden aangebraeht. Oit
geeft een aanzienlijke bespa
ring op de kosten van plan·
ning en van aanpassen van de
produktie.

Gemakkelijk onderhoud
Het eleetronisehe besturings·
systeem is opgebouwd uit
insteek-units en dit maakt
tezamen met de electrisehe
aandrijving, het onderhoud
aanmerkelijk eenvoudiger.
Hilt verhelpen van een storing
vraagt minder tijd en er zijn
minder reserve-onderdelen
nodig.

ASEA's industriile robot
voor punt-lassen
Van de Irb 60 bestaat een
variant welke speciaal voor
punt-las werken is ontwor
pen. De robot kan daarbij ge
leverd worden met de trafo
gemonteerd op de arm. Oeze
uitvoeringsvorm verkleint de
eleetrisehe verliezen en ver
groot de beweeglijkheid. Ais
een alternatief kan ook een
las tang met ingebouwde trafo
worden geleverd. Het aan
drijhysteem van de robot is
aangepastaan de eisen, voort
vloeiende uit de korte snelle
bewegingen.

Kenmerken van het be
sturingssysteem
Toegestane omgevingstempe
ratuur: 0-40oC
Opgenomen vermogen
inel. robot Irb-6 : plm.2 kW
inel. robot Irb-60: plm.7 kW
Geheugen kapaeiteit (in de
uitvoering met 5 vrijheidsgra
den): 500 posities, kan wor
den uitgebreid tot 15.000
posities. Max. ahtand tussen
besturingskast en robot: 15 m
Aantal programma's dat ge
lijktijdig in het programma
geheugen kan worden opge'
nomen: 4.

6 kg robot, Irb-6
Oraaibeweging van de arm:

zwaaibereik : 3400

max .snetheid: 950 /see
Radiale armbeweging

max. bereik : (zie fig.)
max.snelheid: 0.75 m/see

[1'---"• 0

c

f" >.

Vertikale armbeweging
max. bereik : (zie fig.1
max.snelheid: 1.1 m/sae

Pols buigbeweging
max. bereik :-t-:::::'"900

max .snelheid: 1150 /sec
Pols draaibeweging

max. bereik :-t--::::'lSOo

max .snelheid : 1900 /sac
Aantal graden van vrijheid,
exel. grijper 3 tot 6.
Toegestane omgev ingstempe-

. ratuur: 500 ·70oC
Hanteringskapaciteit inel.
grijper: 6 kg
Herhalingsnauwkeurigheid :
beter dan-k0.20 mm

60 kg robot, Irb-60
Oraaibeweging van de arm:

zwaaibereik : 3300

max .snelheid : 900 /sec
Radiale armbeweging

max. bereik : (zie fig.)
max.snelheid : 1.0 m/see

Vertikale armbeweging
max. bereik : (zie fig.)
max.snelheid: 1.5 m/sec

Po Isbu igbeweging
max. bereik :+~ 750



1200

max.snelheid: 900 /sac
Polsdraaibewegirig

max. bereik :+~ 1800

max .snelheid : 1500 lsee
Aantal graden van vrijheid,
exel. grijper 3 tot 6
Toegestane omQevingstempe
ratuur: 500-70oC
Hanteringskapaciteit intI.
grijper: 60 kg
Herhali ngsnauwkeurigheid:
beter dan+~0.40mm

ASEA a,v.
Afdeling Industrie Uitrusting
Postbus 11 - 7300 AA APELDOORN
Lange Amerikaweg 67 - 7332 BP APELDOORN
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Industrial robot system
Highly versatile heavy-duty

industrial robots for precision work

G

415
600
-30
-380

1150
1390
1600
2180

F

±135°
9O"/s
max. 2.5 mls

E

1620
1870
2150
3050

330°
900 /s

6 kg

(see fig.) (see fig.) -25°-+65°
0.75 mls '.0 m/s 1.0 mlS

(seelig.) (see fig.) -15°-+75°
1.1 mls 1.35 mls 1.5 rTIIS

± 175°, 900 /s

±90° +75°,-120°:t 120°
115°/S 900 ls 900 /s

± 180· ±180° ±300°
195°/s 150"/s 150"/s

5t06 5t06 5 t06

50°C 50°C 50°C

340°
95°/s

lt60 670 290 200
1314 670 163 200
2290 1280 990 400
3120 1350 1080 620

I
Q I

-'-_--L-'---L_ .--l..i._

IRB 6/2
IRBL 6/2
IRB 60/2
IRB 90Si2

60 kg (5 axes) 90 kg (5 axes)
45 kg (6 axes) 60 kg (6 axes)

Repeatability. belter than :to.20 mm ±0.4O mm ± 1.0 mm

Dimensions and operating range

Dimensions, mm
ABC D

Radial arm movement
max. range
max. speed

Vertical arm movement
max. range
max. speed

Rotating movement, wrist
Bending movement, wrist

max. range
max. speed

Turning movement, wrist
max. range
max. speed

Degrees of freedom excl.
grip functions

Permitted ambient
temperature max.

Handling capacity
incl. gripper

ASEA's industrial robot for spot welding, IRB 90S/2
ASEA has developed a robot that is specially designed for spot weld
ing dUlies. The structure is designed to meet the markel's most strin
gent requirements with regard to heavy duly production and resist
ance to hostile environments. It has a reach long enough to cope with
all the usual automobile bodies. Thanks to the integrated WAC
(Water, Air and Current) transmission in the robot arm, the quality of
welding can now be of the highest order.

Essential data
Control equipment
Permitted ambient temperature: 5°C to 45°C
Total power consumption:

incl. robotlRB 6/2 approx. 2 kW
inel. robotlRB 60/2 approx. 4 kW
incl. robot IRB 90S/2 approx. 7 kW

Programming capacity of basic version (max. 6 axes):
up to 470 positions
can be increased to 10.300 positions (incl. mass storage)

Max. distance between control cabinet and robot: 15 m
Max. no of definable programs in program memory: 9999

Mechanical unit IRB(L) 612 IRB 60/2 lAB 905/2
Rotating arm movement

sweep
max. speed

Quiet and fast
The electric drive system enables the robot to operate quietly.
The servo system incorporating feedback allows ttie movements
of thIS robot to be controlled with great accuracy.

Great flexibility
Complex programs can ba easily and rapidly compiled for:
• diSSimilar items
• changing the sequence ot steps
• addition or omission of steps
• integration of the whole operating sequence
Additional variants can therefore be easily entered and other criteria
can be taken into consideration. This can result in a conSiderable
reduction in planning and installation costs.

Simple to program
The movements of the robot are programmed using a portable
programming unit and are controlled by means of a joystick on the
laller. Step by step. each position is stored in the memory.
In addition to positioning instructions. it is also possible to store
instructions for manoeuvring the gripper. switching a number of out
puts on and off, digital as well as analog.
Compiled programs can be stored on a 1I0ppy disk for future use. A
ballery is included as a standby source of power supply. This ballery
can maintain the contents in the program memory for up to tOO hours
after failure of the mains power supply.

Simplified servicing
The electronic section is built up from plug-in units and thiS, together
with the fully electrical drive and control system. makes servicing
procedures easier in the easily-serviced control cubicle. Trouble
shooting lakes far less lime thanks to the built-in falJlt-diagnosis and
faulHndicalion features and the stocking ot spare parts IS greatly
simplified.

Precision movements
The robot has up to six degrees of freedom:
• rotary movement
• arm movement. radial
• arm movement. vertical
• turning wrist movement
• wristband
• wrist sweep (IRB 60/2)
• horizontal travel (IRB 6/2)
A stable mechanical design in combination with an advanced servo
system gives a high degree of precision. The repeatability is belter
than :t 0.2 mm for the smaller robot and :t 0.4 mm for the larger
robot.

6 or 60 kg handling capacity
The general system includes robots for 6 or 60 kg handling capacity.
(Depending on the load circumstances. higher limits may be per
missible.)

Sturdy and suitable for severe environments
The robot is designed for operation in difficult environments. The
built-In transmission is protected by a cast aluminium cover. The
bearings and cables are enclosed.
All electronic control equipment is entirely enclosed in a steel cabinet
and IS cooled by inside air circulation.
The conlrol cabinet can be located at a distance 01 up to 15m Irom
the robot. This simplifies installation and enables a more efficient
arrangement of the layout.

ASEA
Industrial Robot Division
S·72183 VASTERAS, SWEDEN
Tel. +4621 100000

Canada ASEA Ltd. 3350 American Drive. Mississauga. Ontario L4V 166
Tel. (416)667-06 30 Sweden ASEA AB,lndustrial Robot Division. S-721 83 Vasteras
Tel. 02'-100000 United Kingdom ASEA Ltd., 25 Alston Drive Bradwell Abbey,
Milton Keynes MK 139HA Tel. 0908-31 9666 U5AASEA Inc. 4 New King Sl., White
Plains, New York 10604 Tel. (914) 428·6000. ASEA Inc. 1176EastBig Beaver Rd.•
Troy 5033, Michigan 48084 Tel. (313) 528-3630.

. ,,("niP' A oq· 1002 E Edition 4
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fig. 1-1 De robot en zijn bewegings~ebied
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INKOPPlINGSANVISN.- INPUT CONNECTION

SVETSROBOT - WELDINGROBOt

I
324 034

A Stroombron Schematische opbouw van de
F Robotbesturing installatie.
K Koeling
N Afstandbediening
CB Programmeerunit
ED Draadtoevoerunit
L Lastoorts
HJG 3ignaalgevers voor besturing
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Betriebsanweisung
Prasentation
Die LAH 500 und 630 sind thyristorge
steuerte, ventilatorgekOhlte SchweiB
gleichrichter vom Konstantspannungstyp,
die mit Oberlastungsschutz versehen und
fOr HochleistungsschweiBan im Halbauto
matverfahren (MIG/MAG) vorgesehen
sind. Die Stromquelle ist mit AnschlOssen
fOr Femregler oder Strom- und Span
nungspulsationsvorrichtungen versehen.
Sowohl die neuen als auch die alten
ESAB-Vorschubeinheiten kennen fOr die
LAH 500 und LAH 630 verwendet wer
den.

Der LAH 500 ist fOr die folgenden Netz
spannungen umschaltbar:
220/380/41S/SOOV, 50 Hz
220/440/SS0V, 60 Hz

Der LAH 630 ist in 3 Varianten fOr ver-
"' schiedene Netzspannungen erhaltlich:

1) 220, 380V, 50 Hz - 220V, 60 Hz

• 2)41SV, 50 Hz - 44OV, 60 Hz

3) 500V, 50 Hz - 550V, 60 Hz

Oben am Frontblech sind die SchwaiB
gleichrichter mit zwei Handgriffen und
unten mit zwei Voligummiradem sowle
zwei Gelenkradern ausgerustet. Die Ma
schinen kennan dadurch sehr leicht
transportiert werden. An der Oberseite
der Gleichrichter befinden sich zwei kraf
tige HebeOsen zum Transport mit Kran
oder Laufkatze. Die ROCkseite ist mit
einer Plattform fOr eine Gasflasche und
einem KOhlaggregat, bzw. zwei Gas
f1aschen versehen.

Technische Beschreibung
Das Innere dar Gleichrichter ist in zwei
Sektionen sankrecht aufgeteilt, und zwar
in eine Leistungs- und eine Steuereinheit.

Ole Lelstungseinhelt umfaf3t einen
Drehstrom-Haupttransformator, Thyristor
und Gleichrichterbrucke, Induktor, KOhl
ventilator, Umschaltungsklemmbrett fOr
die Netzspannung sowie Klemmbrett
(220V-) zum Anschluf3 eines KOhlaggre
gats.

Ole Steuerelnhelt ist vorn in der Strom
quelle staubgeschOtzt angebracht und ist
durch eine Trennwand von der Leistungs
einheit abgesondert. Die Steuereinheit
umfaf3t Netzstromschalter, Potentiometer
fOr Spannungseinstellung, Fernregelan
schluf3 mit Stromschalter, Steuerelektro
nik, Mef3anschluf3, Meldeleuchte, Steuer-,
SchweiB- und MassekabelanschlOsse,
SchaltschOtz. Sicherungen und Steuer
transformator.

Die Elektronik ist auf einer Steckplatte,
Einstecktyp, zusammengefOhrt, was War
tung und Pflege erleichtert.
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Die Bezeichnungen der verschiedenen
Komponenten, die zu den Gleichrichtem
gehOren, sind im Schaltplan und in dan
Instuktionen auf Seite 9 wiederzufinden.

Der Haupttransformator (K 1) ist in
Drehstromausfuhrung und besteht aus
einem Laminatkem mit Primar-/Sekun
dar-Grundstrom und Tertiarwicklungen.
Die letztgenannten werden zur Synchro
nisierung der ThyristorzOndung verwen
del. Die Spulen des Transformators sind
gegen Feuchtigkeit isoliert und mit hoch
wertigem Isolationsmaterial fOr Tempera
turen bis zu 180°C (d.h. Temperaturklas
se H) impragniert.

Ole GlelchrlchterbrOcke (K2) besteht
aus einer drehstromgeschalteten Brucke
mit Kraftdioden, Scheibenthyristoren und
einer Grundstromdiodenbrucke. Diese
sind in kraftigen AluminiumkOhlkerpem
montiert. und werden vom EinlaBkOhlluft
strom gekOhlt. Um die Halbleiter gagen
transiente Oberspannungen zu schlut
zen, sind an der Ventilainheit Filter einge
schaltet.

Die Grundstromdioden in der Gleichrich
terbrucke verbessem die Schwei 13
eigenschaften. Bei ThyristorzOndung und
Loschen liegt die Spannung nie aut O.
Weil stets eine Grundspannung an den
SchweiBanschlOssen vorhanden isl wird
das Erloschen der Lichtbogen verhindert.
Dadurch werden bessere SchweiB
eigenschaften erzielt.

Steuertransformator (K 9). Es handelt
sich hier um einen Steuertranslormator
mit 42V sekundarer Nennspannung und
mit 400VA Nennleistung bei Dauerbe
trieb. Die Sekundarwicklung speist den
SteuerstromanschluB (K24:3). der mit
einer 10A-Sicherung abgesichert ist
(K 21 :2).

Induktor (K 12). Der Induktor mit seinem
Parallelwiderstand liegt mit dem SchweiB
stromkreis in Reihe geschaltet. Es ist die
AUfgabe des Induktors, dem
Schwei Bgleichrichter mit optimalen
SchweiBeigenschaften zu versehen.
Dazu gehOrt. den KurzschluBstrom zu
begrenzen und ein "sanfteres"
SchweiBen mit einem Minimum an Sprit
zem zu gewahrleisten.

Die LAH 500/630 sind mit drei
SchweiBanschlOssen versehen, an wel
che der Massekabel angeschlossen wer
den soli.

Am AnschluB A, mit der niedrigsten In
duktanz. ist etwa die Halfte des Induktors
eingeschaltet. Dieser AnschluB ist vor
zugsweise zum LichtbogenschweiBen
vorgesehen (dOnnes Material oder Wur
zelnahte sowie Aluminium).

Am AnschluB B, mit mittlerer Induktanz,
sind etwa 3/4 des Induktors eingeshaltet.
Dieser Anschlu B wird auch innerhalb des

Kurzlichtbogenbereichs verwendet, aber
der SchweiBvorgang wird warmer als bei
Anschlu B A.

AnschluB emit dem ganzen Induktor
eingeschaltet. hat den greBten Induktanz
wert. Er wird zum SprOhlichtbogen
schweiBen in grobem Malerial verwen
del.

Uberlastungsschutz (K 31). Durch ein
Thermostat (K 31) ist der SchweiB
gleichrichter gegen Oberhitzung durch
Oberlastung oder verschlechterte KOh
lung geschOtzt. Bei einer eVIl. Oberhit
zung unterbricht der Thermostat den
Steuerstrom. Wenn die Leistungseinheit
abgekOhl1 ist, wird der Thermostat auto
malisch zurOckgeschaltet.

Ventilator (K 28). Die Leistungseinheit
wird durch einen gerauscharmen, nieder
tourigen Radialventilator abgekOhlt.

Anzapfung (K SO). Zum AnschluB, z.B.
eines KOhlaggregats, ist ein 220V
Klemmbrett (2ooVA) vorhanden, das
durch zwei 4A-Sicherungen (K 21 :1) ab
gesichert ist.

Installation
Die Ausrustung ist auf einem geeigneten
Platz aufzustellen. Es ist zu prufen, daB
der Gleichrichter nicht Oberdeckt oder so
autgestellt wird, daB die KOhlung behin
dert wird.

A Bevor dar AnschluB an die Strom
quelle erlolgt, ist zu prufen, ob das
Klemmbrett (K30) des Haupttransfor
mators und der Steuertransformator
(K9) fOr die vorschriftsmaBige Netz
spannung geschaltet sind und daB die
vorschriftsmaBigen Sicherungen ver
wendet werden. Siehe Schaltplan und
Einschaltanweisungen an der Innen
seite des einen Seilenbleches der
Stromquelle sowie auf Seite 9 in
dieser Betriebsanweisung.

B Die Maschine an das Drehstromnetz
anschlieBen. Das Netzkabel wird an
das Klemmbrett K 11 der Stromquelle
(Innenseite des linken Seitenbleches)
angeschlossen.

C Das Steuerkabel ist zwischen Gleich
richter und Vorschubeinheit anzu
schlieBen.

o Der Schwei Bleiter (+) ist zwischen
dem Schwei Bgleichrichter und der
Vorschubeinheit anzuschlieBen und
das Massef<abel (-) zwischen einem
der drei SchweiBanschlOsse - A, B
oder C und dem WerkstOck zu verbin
den. Es ist genau darauf zu achten,
daB das Massekabel mit dem Werk
stOck einwandfreien Kontakt hat.

Ein eVIl. KOhlaggregat wird an das
Klemmbrett K50 (220V-, 200VA) an
geschlossen.
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585

885

320833-880

341586·880

•
Ott-

720

ViktlWelght/Gewlcht
LAH 500 - 210 kg
LAH 630 - 230 kg

Regulator, komplett
ZOndverstarl<er,
komplett

LAH 500 630
Matt och vikt/Dimensions and weights/MaBe und Gewichte

PAB 6 Mit diesem Fernregler konnen
drei verschiedene Schweil3
daten im voraus eingestellt und
ferngeregelt werden.

Spezialvarianten
LAH 500 und LAH 630 sind auch in
Spezialausfi.ihrungen fur das Roboter
schweiBen erhaltlich. Sie sind mit einem
Regulator zum Konstanthalten der
SchweiBspannung bei Netzspannungs
variationen versehen. Aul3erdem sind sie
mit einem Zundverstarker ausgerUstet,
der im ZQndmoment InduktorkurzschluB
bewirkt, was zur zuverlassigen ZQndung
fUhrt.

LAH 500, Spezlalvarlante
220/380/415/5OOV, 50 Hz-
220/440/550V, 60 Hz 320734-881

LAH 630, Spezlalvarlante
220, 380V, 50 Hz -
220V, 60 Hz 320735-883

LAH 630, Spezlalvarlante
415V, 50 Hz - 44OV, 60 Hz 320 735-884

LAH 630, Spezlalvarlante
5OOV, 50 Hz - 550V, 60 Hz 320 735-885

Wenn Sie eine Standardmaschine mit
Regulator und Ziindverstart<er erganzen
m6chten, sind diese Satze auch separat
vorhanden.

Pflege und Wartung
Unter normaten Betriebsverhaltnissen
benotigen die Schweil3gleichrichter
aul3erst wenig Wartung. Es genugt, die
AusrUstung einmal im Jahr innen mit
trockener Pre l3luft unter recluziertem
Druck sauberzublasen. Wenn die Aus'
rUstung in staubigen und schmutzigen
Raumen verwendet wird, sollte jecloch
dieses Sauberblasen otters erlolgen.

E\ o\1S fur LAH 500/630
Die LAH 5001630 konnen mit Volt- und
Amperemeter komplettiert werden. (In-
trumentensatznummer 319 429-882).

Der Potentiometer zur Einstellung der
pannung kann durch etn Planetenge

riebe erganzt werden - (Komponenten
atz 321 120-880)

emregelung der SchweiBspannung
ann mit Hilfe der folgenden Femregler
orrichtungen erfolgen:

HB 1 (317937-880). Eine leichte und
handliche Einhandvorrichtung
mit Planetengetriebe rur feine
Einstellung.

HB 2 (317920-880). Eine robuste
Vorrichtung mit einem Grob·
und einem Feineinstellungspo
tentiometer versehen.

AA6 Langpulsationsvorrichtung
( (320 217-880). Eine
i· auBerordentlich flexible Univer

salfemreglervorrichtung. Sie
wird sowohl an die Stromquelle
als auch an die Vorschubeinheit
angeschlossen. Bei Verwen·
dung der PAA 6 kann sowohl
Strom als auch Spannung fem
geregelt werden. Strom· und
Spannungspulsation konnen je
fur sich oder synchron verwen
det werden. AuBerdem ist es
moglich, zwei verschiedene
Schwei13daten im voraus einzu
stellen und zwischen diesen mit
Hilfe eines Klippstromschalters
zu wechseln, was naturlich ein
groBer Vorteil ist, wenn z.B.
zuerst eine Wurzelnaht und da
nach eine Fullnaht geschweiBt
werden sollen.

Betrieb
Den Netzstromschalter (K 6) in Pos. I
(EIN) bringen. Oem Steuertransformator
(K 9) wird dann Spannung zugeruhrt, der
Ventilator (K 28) startet und die Melde
leuchte (K38) schaltet sich ein. Die
Schweil3spannung ist mit dem Potentio
meter (K 57) stufenlos einstellbar.

Den Abzugshebel der Schweil3pistole be·
tatigen. Dabei wird das Hauptschutz (K 8)
beeinflul3t und schaltet den Haupttrans
formator (K 1) an das Netz.

Das Schweil3en kann beginnen.
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Tekniska data - Technical data - Technische Daten

LAH 500/630 uppfyller kraven enligt
VDE 0542 for svetslikriktare av konstant
spanningstyp. SEN 8301 spec. ISO R 700,
NFA85-013.

LAH 500/630 satisfy VDE 0542 for weld
ing rectifiers of constant voltage type.
SEN 8031 spec. ISO R 700, NF A 85-013.

LAH 500/630 erfullen die Forderungen
laut VDE 0542 fur Schwei Bgleichrichter
von Konstantspannungslyp. SEN 8301
spec. ISO R 700, NF A 85-013.

Natanslutning - Mains connection - NetzanschluB

LAH500 LAH630

3-50 Hz 3-60 Hz 3-50 Hz 3-60 Hz

panning V
oltage 220 380 415 SOO 220 440 550 220 380 415 500 220 440 550

Spannung

trom 60% A 71 41 38 31 71 38 31 93 54 49 41 93 49 41
urrent 80% A 64 37 34 28 64 34 28 83 48 44 37 83 44 37

Strom 100% A 57 33 30 25 57 30 25 74 43 39 33 74 39 33

3akring, tr6g A
Fuse, slow 63 35 35 35 63 35 35 80 50 50 50 80 50 50
Sicherung, trage

Kabel, mm2

Cable area 4x16 4x6 4x6 4x6 4x16 4x6 4x6 4x25 4x16 4x16 4x16 4x25 4x16 4x16
Kabelquerschnitt

Sakring, snabb A
Fuse, fast 63 50 50 35 63 50 35 80 63 63 63 80 63 63
Sicherung, schnell

Kabel, mm2

Cable area 4x16 4x10 4x10 4x6 4x16 4x10 4x6 4x25 4x16 4x16 4x16 4x25 4x16 4x16
Kabelquerschnitt

S
v

S
C

Rekommenderade sakringar och kabelareor svarar mot svenska foreskrifter for gummi- och plastisolerade ledare.

Recommended fuses and cable areas comply with Swedish norms for rubber and plastic insulated cables.

Die anbefallenen Sicherungen und Kabelquerschnitte sind nach schwedischen Vorschriften an gummi- und kunststoffisolierte Kabelung
bemessen.

LAH 500 LAH 630 LAH 500 LAH 630

TlIIllten belastning (DC) Verknlngsgrad och effekt-

Permitted load faktor vid. , .

Zulassige Belastung Efficiency and power

Vid 60 % intermittens factor at... 500Al39V 630Al44V

At 60 % duty cycle 500AJ39V 630Al44V Wlrkungsgrad und
Bei 60% ED Leistungsfaktor bei...

Vid 80 % intermittens Verkningsgrad
AI 80 % duly cycle 450AJ37V 560AJ42V Power factor (I'll =0,79 =0,81
Bei 80% ED Wirkungsgrad

Vid 100 % inlermiltens Effektfaktor
At 100 % duty cycle 400Al34V 500AJ39V Efficiency rA) =0,91 =0,92
Bei 100% ED Leistungsfaktor

Installningsomrade (DC) 50Al16V-500Al39V 75A117V-f530Al44V Temperaturklass
Selting range Temperature classification H 180°C H 180°C
Einslellbereich Temperalurklasse

Manoverspanning Skyddsform
Auxiliary voltage 42V, 50/60 Hz 42V, 50/60 Hz Protection criteria IP 22 AF IP 22 AF
Sleuerspannung Schulz/orm

Max. tomgangsspanning Anvandningsklass
[K] ~Max. open-circuit voltage 17-50V 18-52V Application classification

Max. Leerlaufspannung Einsatzklasse



Punktsvetsdata LAH 500+MEC 44+PSD 500
Spot welding data
PunktschweiBdaten
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LAH 630+MEC 44+PSD 630
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LAH 630

--Normerad belastningsspann_ing enl VOE0542 och NF A 85-013

Standard load voltage according to VOE 0542 and NF A 85-013
Genormte Belastungsspannung laut VOE 0542 und NF A 85-013

Punktavetsnlng med stiltric:t (Autrod 12.51)
Spot welding with steel wire
PunldschwelBen mit Stahldraht

TrAddiameter, mm

Wire diameter, mm 1,0 1,2 1,6 2,0

Drachtdurchmesser, mm

FininstlUining, lage

Fine setting, position 5 5 7 7

Feineinstellung, Lage

Induktansuttag

Inductance terminal -8 -8 -e -e
Induktanzanschlu 13

Matningshastlghet m/min
Feed speed, m/min 15 15 12 10

Vorschubgeschwindigkeit,
m/min

'.'~I')matningMEC 44 Nej/Ja Nej/Ja Ja Ja

c.. Jp feed MEC 44 NolYes NolYes Yes Yes

Kriechvorschub MEC 44 NeinJJa Nein/Ja Ja Ja

Skyddsgas Blandgas (AR+C02)

Shielding gas Gas mixture (AR+C02)

Schutzgas Mischgas (AR + CO2)

Punktsvetstiden minskas vid kraftig genombranning och okas vid svag genom-
branning.

When considerable bum-through occurs during spot welding, weld time must be
reduced. Insufficient bum-through requires increased weld time.

Bei starkem Ourct1brennen muB die PunktschweiBzeit reduziert und bei schwa-
chem Ourchbrennen gesteigert werden.

Statisk karakteristik
Static characteristics
Statische Kennlinie

Induktanslage C/lnduetance, pos. Cllnduktanz, Pos. C-_. ----Induktanslage Allnduetance, pos. AIInduktanz. Pos. A

.. '

LAH 500
~IVI 60

50 - 1;..-- Max 1---~--~-"-/40

V -r--r--..:./30 V--
/""--
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k,:'
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10

~r--~!---
0 ~
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LAH 500/630
Forbindningsschema - Connection diagram - Schaltplan

.,-----=-------------------------------.....,-

I

I

1 Huvudtrans1ormalOf Maln transformer ' Haooltralo
2.' HuvudtvrlSlOr MaIn (hlJrlslo( Houol1hvr\s1of
2.2 HuYUddiod Main diode Haunlrliode
2.4 Diodbrvaaa Diode bridae DiodonbrOcke

IrOrn"ltl1taTe n!JFnln1 "SWItCh ~

8 Huvudkon18ktor Main conlaetor Hauotschall8cl10tz
9 MBnOvertransformalOi Auxlliarv transformer Sleuettrafo
I. NSitansJulninasplinl Mains oonnecUon block NetzanschkJ8klemme
12 Indukior Inductor Oro8881

'.3 SvelsslrOmuttaa Weldino currenl lel1Tlinai SchwolBstromanschlu8
fTs:i' MolSllInd Resistor Wlderstand

'5.2 MolS'And Resistor Widersland

'8 ShUn( Shunt N_nschluB
.9 I Amp-melar Ammeler Amp8(emeler
20 VaUmeler Voll meter Voltmeter
21.1 SAkrlna Fuse Sieharuoo
21.2 SAkrlna Fuse Sk::helUna
23 M61unaa Measurlna terminal MeBanschhJ8
24.2 unao rnanOver Terminal auxil An:sch1uB Sleuer
24.3 unaa Terminal Anschlu6
25 StrOmrejl Current relav Slromrelals
27.' KondoosalOr CaoacilOf KondensalOf
27.2 Kondonsator Caoacltor Kondensalor
28 FIilk1 Fan Venlilatol
30 Qmkooolinosount Ae-connection block Schattklemmt8tsle
3. Termovakt Thermal relav Thermow6ctller
33 SuOmsUUlare Selector switch Siromschaher
38 SlQnanampa Indk:aIOi lamp Meldeleuchte
45.2 SlihkCMllakl sllft Pin 100 Pin Stihstecker Stih
45.3 Slihkontakl h Isa Pin D1uo Socket Sleeker Dose

"5." Stihkonlakt sUtt Pin lua lpin Stittstecker Stitt
• 5.5 P"nl ll8kl Connection block Ian. K58rnmleisle Venlltator
50 Plinl kvlaaareaat Conn8C1ion block coollna unit Klemmleisl8 KOhl8QQr9Q81
56.2 MotslAnd Aesislor Wtderstand
57 Polenliomeler PotenliorTleler Polentiomeler
70.1 Eleklromk SlVrniool Eteclronics control Elektronik SleuerunQ)
70.2 E'&klromk realerioQl Eleclronics r8 ulation Elektronik lReaeIuna}
27.3 TransienlSkvdd Sutae oroleclion UberlastunosschulZ
275 Kondensator Capacilor KondensalOi
23 Diod Diode Diode
45.5 Plio1 Connection block Klemmleisle
451 SlIftkonlakl Pi'l.Q!uQ Slitlslecker
47 KondensalOl Caoacllor Kondensator
96 Tandlillsats Sllike boosler ZundverslArker

Inkoppllngsanvlsningar - Connection Instructions - Schaltanweisungen

KJO

220-~~

KJO
101, pi )1011121 J!op unl

i I (

~~

KJO

lol'(lplop 1>1 'I. IIi ,pl
I '1 i

65

I

------------300----------------1



MEC 30/44 p'PTIMATIC
M 6 SWitc~ on front panel.

For se ection of bead, spot or
interv~l welding.

M 10 curre~ relay.
Spot elding timer.

M 16 Switc on front panel. .
For s~ection of: manual adJust
ment f feed speed or, by means
of the PTIMATIC feed speed is
autom tically adapted to the
type 0 wire, dimension and type
of shi Iding gas used.

M 17 Switc on front panel.
For s lection of remote control.

M 19 Varia~le resistor (potentiometer)
on front panel.
For s~ltting of spot and interval
weld t mes (0.2 - 2.0 sec).

M 20 Varia Ie resistor on front panel.
For fi e adjustment of feed
spe~ when the OPTIMATIC is
used (- 0 +).

-, M 21 Canndn socket on front panel.
For c~nnection of remote control.

M 22 Selec or switch on front pan~1.

For a justment to SUIt wire dl
mens'ons and type of material
when the optimator is used.

,
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Betriebsanweisung
Prasentation
Die MEC 30 und MEC 44 sind zwei
Drahtvorschubeinheiten fur das
MIG/MAG-SchweiBen. und sie gehbren
zu den Komponenten des A1O-Bau
kastensystems. Ein mit elektrischem
Motor angetriebenes Vorschubwerk
schiebt den SchweiBdraht durch das
Polykabel an die Pistole - ein sog.
electric push. Die Motoren sind elek
tronisch gesteuert.
MEC 30 kann mit einer Drahtspule mit
einem AuBendurchmesser von 30 cm
und MEC 44 mit einer Drahtspule von
44 cm AuBendurchmesser versehen
werden.
Die Vorschubwerke werden in zwei
Varianten hergestellt. In Grundausfuh
rung und in OPTIMATIC-Ausfuhrung.
Die Grundausfuhrung ist nur fur das
NahtschweiBen vorgesehen.
Die OPTIMATIC-AusfUhrung hat Naht-,
Punkt- und IntervalischweiBen. In die
ser AusfGhrung besteht die Meglich
keit, die Drahtvorschubgeschwindigkeit
manuell einzustellen oder zu program
mieren. 1m letztgenannten Fall gibt der
OPTIMATIC dem VorSChubmotor die
vorschriftsmaBige Drehzahl im Verhalt
nis zur gewahlten Lichtbogenspan
nung, SchweiBdraht und Schutzgas.
Es besteht die M6glichkeit, die Funk
tion des Pistolenabzugshebels in
beiden Varianten fUr MEC 30 und
MEC 44 elektrisch zu arretieren.
Um das Auswechseln von dickem
SchweiBdraht zu erleichtern, hat das
Vorschubwerk MEC 44 umkehrbare
Motoren. Der SchweiBdraht kann also
nach hinten aus dem Polykabel her
ausgefUhrt werden.
Das Vorschubwerk MEC 44 hat
Kriechstart, was ein weicheres ZGn
den beim SchweiBen mit dickem
SchweiBdraht ermbglicht. An die Draht
vorschubwerke in der OPTIMATIC
AusfGhrung kbnnen verschiedene
Fernreglervorrichtungen angeschlos
sen werden.

PHB 1: Mit Planetengetriebe zur ge
nauen Einstellung der Vor
schubgeschwindigkeit.

PHB 2: Eine robuste Vorrichtung mit
zwei Potentiometern fur Grob
und Feineinstellung der Vor
schubgeschwindigkeit.

, PAA 6: Eine Universalvorrichtung, die
die am meisten v'3rwendbare
Fernreglereinheit darstellt. Sie
kann sowohl an die Strom
quelle (LAH 500) als auch an
die Vorschubeinheiten an
geschlos&en werden. Sowohl
Strom als auch Spannung
kennen ferngeregelt werden.
Strom und Spannung kennen
Langpulsation erhalten, und

zWar je fUr sich oder syn
chron. AuBerdem ist es meg
lich, zwei verschiedene
SchewiBdaten im voraus
einzustellen, und zwischen
diesen mit Hilfe eines Kipp
stromschalters zu wechseln.
Es ist ein Vorteil, z.B. wenn
zuerst eine Wurzelnaht und
danach eine Fullnaht ge
schweiBt werden sollen.

Die Drahtvorschubwerke kennen auf
dreierlei Weise eingebaut werden. Mit
Entlastungsvorrichtung, Drehstuck
oder an einem Fahrgestell. Mit Entla
stungsvorrichtung oder Drehstuck wird
das Vorschubwerk an einem isolierten
Zapfen an der Oberseite des SchweiB
gleichrichters angebracht. Wenn das
Vorschubwerk an einem Drehstuck
oder an einem Wagen angebracht ist.
kann es auBderdem uber dem Arbeits
platz in einer Aufhangevorrichtung
angebracht werden.
Die MEC-Vorschubwerke sind in zwei
Sektionen eingeteilt. Die eine Sektion
enthalt die elektrische Ausrustung, die
durch einen festgeschraubten Deckel
abgedeckt ist. Die zweite Sektion
enthalt Vorschubwerk, Schutzgasventil
und AnschluBleiste fUr das Polykabel.
Oberhalb der AnschluBleiste befindet
sich der Stromschalter fUr die elek
trische Arretierung. 1m MEC 44 befin
den sich auBerdem die beiden Strom
schalter fur Ruckwartsfahren und
Kriechstart. Diese Sektion wird von
einem verschlieBbaren Deckel abge
deckt. Der SchweiBdraht wird durch
ein Polyesterband gegen Staub und
unabsichtliche Beruhrung geschutzt.

Technische Beschreibung
Vorschubwerk MEC 30
Das Vorschubwerk wird mit einem
elektrischen Motor angetrieben. Der
Motor ist mit einem Schneckengetrie
be zusammengebaut, an dessen Ab
triebwelle eine Vorschubrolle ange
bracht ist. Die Vorschubrolle ist mit
Zahnen zum Antrieb einer Druckrolle
versehen. Dadurch dienen beide Rollen
als Antriebsrollen. Der Druck auf den
SchweiBdraht wird durch eine Blattfe
der, die mit der Druckrolle zusam
mengebaut und als Bedienungshebel
geformt ist, erreicht. Um den SchweiB
drahtwechsel und die Reinigung um
die AuslaBduse zu erleichtern, kann
der Bedienungshebel und die Druck
rolle leicht zur Seite geschwenkt wer
den. Wenn die Rolle zuruckgeschwenkt
wird. bleibt der eingestellte Druck auf
den SchweiBdraht unverandert. Der
Druck auf den SchweiBdraht kann mit
Hilfe eines Drehgriffs am Vorschub-

I
werk eingestellt werden. Die Vor
schubrolle und die Drl,lckrolle ~aben

drei verschiedene Nuten, die die vor-
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Vorschubgeschwindigkeit
1.5 - 18 m/min, stufenlos einstellbar.

An der Oberseite des Drehstucks
befindet sich die Drahtspule. Diese
wird in zwei verschiedenen Lechern,
die fur 30 und 44 cm Drahtspulen
vorgesehen sind, festgeschraubt.

Entlastungsvorrichtung mit Mast
Die Entlastungsvorrichtung hebt das
Polykabel vom FuBboden auf, und
dadurch fuhlen sich Pistole und Kabel
fur den SchweiBer so gut wie gewicht
los an. Das Polykabel wird auch ge
gen Beschadigungen. die leicht eintref
fen kennen, wenn es auf dem Werk
stattboden liegt, geschutzt. Das Poly
kabel liegt in einem Mast. der in Hori
zontallage heruntergezogen und so gut
wie senkrecht wieder angehoben wer
den kann. WeiI das Polykabel im Mast
gestreckt Iiegt, wird auch der Draht
vorschub erleichtert, und dadurch
verringert sich auch der VerschleiB
des Elektrodenleiters.

Wagen
Die Vorschubeinheit kann auch mit
einem Ruckstuck mit einer Welle und
einem Kunstoffrad am jeweiligen
Ende versehen werden. Die Vorrich
tung dient als Wagen fur die Vorschub
einheit, die dann getrennt von der
Stromquelle aufgestellt werden kann.
Dadurch erhalt man eine besonders
groBe Beweglichkeit, und die Reich
weite beim SchweiBen auf engem
Raum und wo die Bodenfla.che be
grenzt ist, wird greBer. Der Wagen ist
auBerdem mit zwei isolierten FuBen
versehen, die sich unter dem Front
blech der Vorschubeinheit befinden.

Aufhiingevorrichtung
Um die Arbeit fur den SchweiBer wei
terhin zu erleichtern, kann die Vor
schubeinheit mit einer Aufhangevor
richtung versehen werden, die uber
dem Arbeitsplatz anzubringen ist. Die
Aughangevorrichtung wird am Dreh
stuck oder am Wagen an der Draht
spule angebracht. Sie hat ein Ia.ng
liches Loch fur z.B. einen Hebehaken
oder eine andere Aufhangevorrichtung.

Antriebseinheit M 3
Gleichstrommotor mit Dauererregung,
mit einem Schneckengetriebe zusam
mengebaut. MEG 30 hat einen Motor
und Mec 44 zwei.
Motorspannung: MEG 30 - 24 V

MEG 44 - 12 V

)

0mm

1,6 - 3,2

MEG 44

1,6

0mm

0,6 - 1,6 0,8 - 2,4

Qual. 18, 13 Qual. 18, 13
1,0 - 1,6 1,0 - 2,4

0,6 - 1,2 0,8 - 1,6

Stahl

Aluminium

Vorschubrollen
Die Rollen sind mit Zahnen fur Zwei
(MEG 30) und Vierradantrieb (MEG 44)
versehen.

Jede Vorschubrolle hat drei Nuten.
Nut 1 fur SchweiBdraht 0 0,6 
1,2 mm
Nut 2 fur SchweiBdraht 0 1,6 
2,0 mm
Nut 3 fur SchweiBdraht 0 2,4 
3.2 mm

Dusen
Die Dusen sind fur folgende SchweiB
drahtabmessungen vorhanden
EinlaBduse

1 0 0.6 - 1,6 mm
2 0 2.0 -- 3,2 mm (MEG 44)

Rostfrei

Rohr
elektrode

PunktschweiBen
Wirksame SchweiBdauer: 0,2 - 2 sek,
stufenlos einstellbar.

IntervallschweiBen
SchweiBdauer: 0,2 - 2 sek., stufenlos

einstellbar
Pausenzeit: 0,35 sek., fest einge

stellt

Installation
AnschluB
Spannung: 42 V, 50 - 60 Hz
SchweiBstrom: Der Kabelschuh des
SchweiBleiters wird mit Hilfe einer
M19-5chraube dem AnschluBblock
angeschlossen.

SteueranschluB: Kabel, Typ ROO
3 x 1.5 mm' (4 x 1,5 mm' fUr 30/44
OPTIMATIG) L = 2 m, mit 8-poligem
Stecker, der an den SchweiBgleich
richter angeschlossen wird.

Fernregelung: In der OPTIMATIG
Ausfuhrung gibt es einen dreipoligen
AnschluB fur die Fernreglervorrichtung.
Eine Durchfuhrung fUr eine Leitung, die
an ein Klemmbrett anzuschlieBen ist,
befindet sich hinten am Gehause.
Foigende Funktionen kennen an das
Klemmbrett angeschlossen werden:
SchweiBen Start und Stopp
SchweiBdraht Vorschub ohne

SchweiBstrom
Gas Vor- und Nachstr6mung

GasanschluB: Schlauchnippel 0 6 mm

SchweiBpistole: Gemeinsamer An
schluB in der AnschluBleiste fUr
SchweiBstrom, Steuerstrom, Schutz
gas und SchweiBdraht.

SchweiBdraht
MEG 30

051,5 mm
100 mm

Drahtspule
Nabenloch
Nabenlange

Reglerausrustung
Die Komponenten der Elektronik sind
an einer Steckplatte gesammelt, die in
ei' 'Variante fur ~ie Grundausfuhrung
u _ diner fur die qPTIMATIG-Ausfuh
rung vorhanden Si~d. Die Steckplatte
wird von zwei Haltern und Schrauben
festgehaltet. Die Ltitungen sind mit
Flachstlfthulsen und elner mehrpoligen
Kontaktvorrichtund angeschlossen.
Die MEG 30 und MEG 44 kennen auf
drei verschiedene ~rten eingebaut
werden. Entweder tit Drehstuck, Ent
lastungsvomchtunQ oder an einem

Wagen. j
Drehstiick
Hinten am Gehaus der Vorschubein
helt wlrd das Drehs~uck angebracht.

s ist mit einem isqlierten Zapfen ver
ehen, der im Loch ian der Oberseite
es SC.hweiBgleichrlchters angebracht
Ird. Ole Vornchtunp ermeglicht ein
rehen der Vorsch~beinheit, und da-
urch hat der Schw iBer grbBere Be
eglichkeit in seine Arbeit.

handenen sChteiBdrahtabmeSSUngen
decke.~. Die R?~en brauchen also nicht
belm Ubergang von einer SchweiB
drahtabmessun zu einer anderen
gewechselt we ,den. Sie brauchen nur
in Seitwa.rtsricl'itung verschoben wer
den. Dieses wirb durch Verschiebung
der Vorschubro\le an der Antriebs
achse vorgenorfmen. Die Druckrolle
stellt slch autonpatisch im Verhaltnis
zur Vorschubro'!e vorschriftsmaBig ein.
Die richtige Einstellung der Vorschub
rolle im Verhaltn'is zur SchweiBdraht
abmessung erto\gt mit Hilfe von ange
brachten Scheitjen zwischen
Schraube und Vprschubrolle.

Vorschubwerk JEC 44
Das VorschubwJrk MEG 44 ist a.hn
lich gebaut wie das Vorschubwerk
MEG 30, jedoch tnit dem Unterschied
daB MEG 44 Vie~radantriebhat. Die '
Antriebsvorricht ng besteht aus zwei
In Rethe geschal eten Motoren, die je
eine Vorschubrolle und eine Druckrolle
antreiben. Die. A~triebSkraft wird zwi
.sr.hen den belde~ Rollenpaaren gleich-

;ig verteilt. Ei~ Durchdrehen, ab
hangig vom Durc~messerunterschied

der Rollen, wird in den Motoren ausge
glichen. Die Druc~rollen sind in einer
Doppelachse gel~gert. die sich an
einer Welle befin~et. Die Achse ist so
angebracht, daB 9ie Druckkraft auf
belde Vorschubro/lenpaaren gleich
groB wird. Die Do~pelachse kann leicht
entfernt werden, ~achdem die Blattfe
dern zur Seite gef;iJhrt sind. Um den
SchweiBdraht zwischen den beiden
Rollenpaaren abzJstutzen, gibt es
zwischen diesen ~ine Zwischenduse.
Die VorschubwerKe MEG 30 und MEG
44 sind vom Vors hubwerkgehause
isoliert.
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Zwischenduse
1 00,8- 1,6 mm (MEC 44)
2 0 2,0 - 3,2 mm (MEC 44)

AuslaBduse
1 0 0,6 - 0.8 mm
2 00,8- 1,6 mm
3 0 2.0 - 3.2 mm (MEC 44)

Kreis- und Verbindungsplan
Die Vorschubeinheit besteht aus fol
genden Hauptkomponenten. Die Be
zeichnungen entsprechen den Be
zeichnungen im Schaltplan.

MEC 30 Grundausfiihrung
M 2 Drehwiderstand (am Frontblech

angebracht)
Zur Einstellung der gewunschten
Drahtvorschubgeschwindigkeit.
Graduierung 1 - 18 m/min.

M 3 Drahtvorschubmotor.
Gleichstrommotor mit Dauererre
gung und Getriebe.

M 4 Magnetventil
Zweiwege-direktwirkendes Mag
netventil fur das Schutzgas. 1st
bei stromloser Spule geschlos
sen.

M 8 Steckplatte.
Enthalt Zeit- und Blockierungs
funktionen, Thyristorregler fur
Ankerspannung an den Vor
schubmotormit Bremsthyristor.

M 11 Stromschalter (befindet sich
oben hinter dem Frontblech).

BeeinfluBt die Funktion des Pistolen
abzugshebels. Zwei Lagen. Normale
Funktion (der Drahtvorschub beginnt
bei Betatigung des Pistolenabzugshe
bels und hart auf, wenn der Hebel
losgelassen wird).
Sicherungsfunktion (Der Drahtvor
schub beginnt, wenn der Pistolenab
zugshebel betatigt wird).
Sicherungsfunktion (Der Drahtvor-

; schub beginnt, wenn dar Pistolenab-
. zugshebel betatigt wird. Der Abzugs

hebel muB danach losgelassen wer
den. Der SchweiBvorgang setzt jedoch
fort, bis der Abzugshebel wieder beta
tigt wird. Elektrische Arretierung.

M 13 Transformator.
Volltransformator mit Steuer
spannung fur Steckplatte und

. Steuerkreis.
M 7 Gerateklemmbrett zum AnschluB

der Fernregelung von:
SchweiBen Start und Stopp
SchweiBdraht Vorschub ohne

SchweiBstrom
Gas Vor- und Nach

strbmung
Anm.: Anschlusse It. Plan auf
Seite 12 und 13.
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MEC 44 GrundausfUhrung (siehe
nebenstehende MEC 30. Foigende
Punkte kommen hinzu oder weichen
ab)

M 1 Stromschalter (am M 11).
Zur Wahl der Vorschubge
schwindigkeit beim SchweiB
start. Zwei Lagen. Kriechstart
oder normaler Start. In Lage
Kriechstart wird der SchweiB
draht mit niedriger Geschwindig
keit zugefuhrt, bis der Lichtbo
gen brennt und SchweiGstrom
f!ieBt. Danach steigt die Ge
schwindigkeit automatisch auf
den eingestellten Wert.

M 3 Drahtvorschubmotoren.
Zwei Gleichstrommotoren mit
Dauererregung und Getriebe.

M 10 Stromrelais.
Andert die Vorschubgeschwin
digkeit von Kriechstart auf mit
M 2 eingestellte Vorschubge
schwindigkeit, wenn der Lichtbo
gen brennt.

M 15 Relais.
Wechselt die Polaritat der Vor
schubspal1nung an die Vor
schubmotoren bei umgekehrter
Drehrichtung.

Bei Unterbrechung des SchweiBvor
ganges bleibt das Magnetventil M 4
und das Hauptschutz in der Strom
quelle solange eingeschaltet, bis der
Anker des Vorschubmotors den Vor
gang gestoppt hat. Dadurch wird ver
hindert, daB der SchweiBdraht am
WerkstUck festbrennt.

MEC 30/44 OPTIMATIC-AusfUhrung
Foigende Komponenten kommen hinzu
~.~ 6 Stromschalter am Frontblech,

Zur Wahl zwischen Naht-. Punkt
und IntervallschweiBen.

M 10 Stromrelais.
Steuert das Zeitmessen belm
PunktschweiBen.

M 16 Stromschalter am Frontblech.
Zur Wahl von manueller Einstel
lung der Vorschubgeschwindig
keit oder auch die Vorschubge
schwindigkeit der SchweiBdraht
qualitat, dar Drahtabmessung
und dem Schutzgastyp mit Hilfe
des OPTIMATICS anzupassen.

M 17 Stromschalter am Frontblech
Zur Wahl der Fernregelung.

M 19 Drehwiderstand am Frontblech.
Zur Einstellung der gewunschten
Punkt- und IntervallschweiB
dauer (0.2 - 2,0 Sekunden)

M 20 Drehwiderstand am Frontblech.
Zur Feineinstellung der Vor
schubgeschwindigkeit, wenn
OPTIMATIC benutzt wird
(-0-)

M 21 HulsenanschluB am Frontblech
Zum AnschluB der Fernreglervor
richtung

M 22 Umschalter am Frontblech.
Zur Einstellung SchweiBdraht
abmessungen und Materialquali
taten, wenn OPTIMATlC be
nutzt wird.
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Kretsschema
Circuit diagram
Schaltplan

For fjal'J1(ontroli vid automatanlaggningar se inkopplingsanvisning sid 12
For remote control of automatic welding eQuipment, see connection instructions page.12
Zur Femsteuerung automatischer SchweiBausrUstungen, siehe Verbindungsanweisungen
Seite 12

A1Q-MEC 44 OPTIMATIC
Ledningsmarkning: 1,0 mm2 RX 07, 08, 010, 012, 016, 068, 070, 072, 073
Conductor markings: 1,0 mm2 RK 01-06,09,011,01:>-015,074
Leiterbezeichnungen: 0,75 mm2 RK 02~22, 024-067, 069, 071

0,75 mm2RX 023
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Fjarrkontroll vid automatisering
Remote control of automatic equipment
Femsteuerung automatischer Ausrustungen

MEC 30/44 OPTIMATIC

B 6.16

Vid fjarrkontroll av gasfyllning, tradmatning och svetsstart borttages overkopplingarna 7-8 och 8-9 pa plint M7.
When using remote control of gas inlet, wire feed and welding start, remove bridge connections 7-8 and 8-9 on connection
block M7.
Bei Fernsteuerung von Gasflillung, Drahtvorschub und SchweiBstart, die Brlickenschaltungen 7-8 und 8-9 an der
Klemmleiste M7 entfernen.

01

~I----------
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SchweifJdrehfisch Modell DB 15
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B 7.1

Bijlage 7.

Het vervaardigen van proefstukjes voor visuele controle.

Om de vorm en de diepte van de inbranding te controleren,

zijn er van diverse lassen proefstukjes gemaakt.

Het maken van zo een proefstukje gaat als volgt te werk:

1) Het proefstukje wordt op een bruikbare maat gezaagd.

Dit is in de orde van grootte van 50 x50 x 50 mm.

2) Met de doorslijpmachine die in de lasserij van W.P.B.

aanwezig is, wordt m.b.v. speciale doorslijpschijven,

het proefstukje in tweeen g~slepen.

Dit wordt dwars op de lasnaad gedaan.

~o ontstaan er twee,~or preparatie bruikbare,proef

stukjes.

3) Het proefstukje wordt m.b.v. waterproof schuurpapier

en een speciale schuurmachine verder gladgeslepen.

Hiervoor wordt achtereenvolgens schuurpapier in de

fijnheden 320, 500. en 800 gebruikt.

Als de proefstukjes niet onder de microscoop bekeken

hoeven te worden, zijn ze nu glad genQeg.-

Als dit wel het geval is,dien&n ze nog verder gepolijst

te worden.

4) De proefstukjes worden na schoonspoelen,geetst.

Het etsmiddel bestaat uit 25% geconcentreerd salpeter

zuur en 75% water.

Dit etsmiddel is uitstekend geschikt voor macroscopische

etsing van laag gelegeerd staal.

5) Het proefstukje wordt afgespoeld met water en daarna

met alcohol.

Het proefstukje wordt geconserveerd door het met vloei

bare, doorzichtige plastic te bespuiten.
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De rontgenfoto's.

In deze bijlage worden de rontgenfoto's van een drietal

lasverbindingen beschreven.
De 3 gefotografeerde lassen waren een 3 mm T las, een 6 mm
V las en een 10 mID V las.
De klassificering van de las-kwaliteit is volgens normen

van het I.I.W.

- De 3 mm T las.
Uit het rapport en de foto's blijkt dat hier fouten van

de kategorie D zaten. Dit betekent een onvolkomen door
lassing.

Deze fout is waarschijnlijk een gevolg van trekken en
krimpen van de plaat.
Dit vanwege het incidentele karakter.

De las is ingedeeld in kategorie 3.
Dit betekent dat de las niet geheel onbruikbaar is, maar

dat er toch ernstige fouten inzitten. (Voor een kwaliteits
las althans).

- De 6 mm VIas.
In deze las zaten fouten van de kategorie Aa.
Dit betekent poreusheid.

Deze poreusheid is echter.maar heel weJ.nJ.g aanwezig.

Deze las is ingedeeld in kwaliteitsklasse 1.
Dit is de noogste kwaliteitsklasse.

- De 10 mID V las.
In deze las zaten fouten van de kategorie Aa en Ba.
Ba betekent slakinsluitsels.
De lasslak was bij deze las niet verwijderd.

Dit om te kijken of het verwijderen van slak invloed
heeft op de laskwaliteit bij deze lasmethode.

Dit blijkt dus weI het geval te zijn.
De las is ingedeeld in de kwaliteitsklasse 2.



B 7.3

Dit betekent dat de las goed is behalve wanneer er zware

eisen aan de las gesteld worden.

Op de volgende pagina's staat een overdruk van het meet
rapport en er staan afdrukken van de rontgenfoto's.

Uit deze proeven blijkt dat het mogelijk is om lassen van

de allerhoogste kwaliteit met robotlassen te produceren.

Hieruit blijkt ook dat dit alleen maar mogelijk is als aan

strenge eisen wat betreft voorbewerking, opspanning, in

stelling en zuiverheid van het materiaal voldaan wordt.
De foto's staan in de volgorde zoals ze hier behandeld zijn.
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B 7.5

Boven en onderkant van de gefotografeerde 3 mm T las.

Voor de r6ntgenfoto zie pagina hiernaast.
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Boven en onderkant van de gefotografeerde 6 mm V las.

Voor de rontgenfoto zie de pagina hiernaast.
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Boven en onderkant van de gefotografeerde 10 rom V las.

Voor de rtitgenfoto zie de pagina hiernaast.
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Instelgegevens van de lassen en foto's van de lassen.

In deze bijlage worden de instellingen van de lassen die in

hoofstuk 4 beschreven staan, gegeven.
Ook worden van elke las foto's van aanzicht en doorsnede
gegeven.

Het gebruikte beschermgas is steeds 80 % Ar + 20 % CO2 ge
weest.

De eerste set potmeters is gebruikt voor de eerste laag,
de tweede set voor de tweede laag enz.
Als dit niet het geval was, staat dit aangegeven.

Hieronder is de codering van de lasposities aangegeven.
Voor de stick out is steeds de afstand tussen gasmondstuk
en werkstuk gegeven.

Cdl 4G

Idl SG

I

V65~·OHO

L..----__ H

o] )
Ib) 2G Ie) 3G

GROOVE WELDS IN PLATE

Ibl2G lei 5G

GROOVE WELDS IN PIPE

o])
Ie) 1G ROTATED

AXIS 01' WELD
V£nTICAL

~~;;;:=-A)(I.01' WELO
IIiii: HORIZONTAL

A)(15 OF WELD
HORIZONTAL

~OAT?WELOVERTICAL

45°

~ ~~~
Ibl 2F Ie) 3F

FILLET WELDS PLATE

Fig. B 8.1 Codering lasposities.
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Instelgegevens 3 mm T las.

::>oort lets: T las (Jmm).

Laspositie: 1 G (ook ande~e posities).

Ylaatdikte beide platen: 3 mID.

Aantullaslagen: 1.

Instellin~en lasappuraat.

3panning: 21 v. Induktie B.
Bijbehorende potmeterinstelling: 240.

Draadaanvoersnelheid: 66 mm/stc.

Bijbehorende potmeterstand: 130.

Drauddiameter: 1 mm.

G~.l.sstroom: 12 ltr/min.

Lusstroom: 120 A.

Geometrische instellingen.

Vooropening: 1.5 mm.

Stick out: 12 mm.

Voortloopsnelheid: 7.1 mm/sec.

Toortshoek 0(: 80:
"'roortshoek 13: gO.



Doorsnede 3 mm T las.

Bovenaanzicht 3 mm T las.

Onderaanzicht 3 mm T las.

B 8.3

< • ~



B 8.4

Instelgegevens 4 mru T las.

Soort las: T las (Arum).

Laspositie: 1 G.

Plaatdikte beideplaten: 4 rom.

Aantallaslagen: 1.

-..-......-z..;...=0_ .......--

Instellingen lasapparaat.

Spanning: 22 V. Induktie B.

Bijbehorende potmeterinstelling: 292.

Draadaanvoersnelheid: 88 rom/sec.

Bijbehorende potmeterinstelling 185.

Draaddiameter: 1 rom.

Gasstroom: 12 Itr/min.

Lasstroom: 140 A.

Geometrische instellingen.

Vooropening: 2 rom.

Stick out: 10 rom.

Voortloopsnelheid: 5.0 mm/sec.
o

ToortshoekO<: 90.

Toortshoekj3: 90~



B 8.5

Doorsnede 4 mm T las.

Bovenkant 4 rom T las.



B 8.6

Instelgegevens 6 mm V las.

Soort las: V las (6~tl).

Laspositie: 1 G (grondlaag ook andere posities).

Plaatdikte beide platen: 6 mm.

Aantal laslagen: 2.

Eerste laag.

Instellingen lasapparaat.

Spanning: 21 V.

Bijbehorende potmeterinstelling: 252.

Draadaanvoersnelheid: 71 mm/sec.

Bijbehorende potmeterinstelling: 139.
Draaddiameter; 1.0 ~n.

Gasstroom: 12 Itr/min.

Lasstroom: 130 A.

Geometrische instellingen.

Vooropening: 1.2 mID.

Openingshoek t: 50~

Voortloopsnelheid: 5.0 rom/sec.

Toortshoek ()(: 90:
Toortshoek j3: 90°.
Stick out: 6 mID.



B 8.7

Tweede laag.

Instellingen lasapparaat.

Spanning: 24 V.

Bijbehorende potmeterinstelling: 318.

Draadaanvoersnelheid: 119 rum/sec.

Bijbehorende potmeterinstelling: 278.

Draaddiameter: 1.0 rnm.

Gasstroom: 12 ltr/min.

Lasstroom: 200 A.

Geometrische instellingen.

Voortloopsnelheid: 5.5 mm/sec.

Stick out: 9 mID.
o

Toortshoek 0(: 90.

Toortshoekj': 90°.



B 8.8

Doorsnede 6 rom V las.,

Bovenkant 6 rom V las.

Onderkant 6 mm V las.



B 8.9

Insteli~egevens 10 mm V las.

Joort 18.s: V las (1 Onun) .

Laspositie: 1 G (grondlaag ook andere posities).

Plaatdikte beide platen: 10 Jidll.

Aantal laslagen: 3.

Berste laag.

Instellineen lasappuraut.

Spanning: 21 V.

Bijbehorende potmeterinstellin[: 2~2.

Draadaanvoersnelheid: 75 @n/sec.

Bijbehorende potmeterinstelling: 149·
Dr~addiometer: 1 mm.

Gasstroom 17 Itr/min.

Lasstroom 125 A.

Geometrische instellingen.

Vooropeninc: 1.2 nun.

Openingshoek ~: 60°.

Voortloopsnelheid: ?o rr@/~ec.
o

Toort shoek 0(: gO.

Toortshoek~: 90~

Stick out: 4 mm.



B 8.10

Tweede laag.

Instellingen lasapparaat.

Spanning: 34 V.

Bijbehorende potmeterinstelling: 540.

Draadaanvoersnelheid: 163 mm/sec.

Bijbehorende potmeterinstelling: 464.

Draaddiameter: 1 mm.

Gasstroom:171tr/min.

Lasstroom:210 A.

Georoetrische instellingen.

Voortloopsnelheid: 5.0 rom/sec.
o

Toortshoek eX: 90.
c

Toortshoekp : 90.

Stick out: 7 rom.

Derde laag.

Instellingen lasapparaat.

Spanning: 34 V.

Bijbehorende potmeterinstelling: 540.

Draadaanvoersnelheid: 166 mm/sec.

Bijbehorende potmeterinstelling: 473.

Draaddiameter: 1 mm.

Gasstroom: 17 Itr/min.

Lasstroom~210A.

Geometrische instellingen.

Voortloopsnelheid: 4.3 mrrVsec.

Toortshoek ci: 90
D
•

D
Toortshoek;3 : 90.

Stick out: 12 mID.



B 8.11

Doorsnede 10 mm V las.

Bovenkant 10 rom V las.

Onderkant 10 mm V las.



B 8.12

Instelgegevens 10 mrn V vullas.

Soort las: V vullas in pijp.

Laspositie: 2 G. (Uit de z~J in pijp).

Wanddikte pijp: 12.8 mm. (! inch).

Aantal laslagen: 4.

Eerste laag

Instellingen lasapparaat.

Spanning: 32 V.

Bijbehorende potmeterstand~ 512.

Draadtoevoersnelheid: 241 rom/sec.

Bijbehorende potmeterstand: 850.

Draaddiameter: 1.0 mID.

Gasstroom: 12 ltr/min.

Lasstroom: 235 A.

Induktie: c.

Geometrische instellingen.

Openingshoek V : 90

Voortloopsnelheid: 6 mm/sec.

ToortshoekO<: 110
0

o
Toortshoek p: 87.5

Stick out: 8 rnrn.



B 8.13

Tweede laag

Spanning: 30 v.
Bijbehorende potmeterinstelling: 450.

Draadaanvoersnelheid: 200.

Bijbehorende potmeterinstelling~ 650.

Draaddiameter 1.0 mID.

Gasstroom: 12 Itr/min.

Lasstroom: 215 A.

Induktie: c.

(Pot 1)

Voortloopsnelheid 6 mm/sec.

Toortshoek c< : 110.°

Toortshoek (3 : 81.5 0

Stick out: 10 mm.

Positie draadpunt: 5 mm onder het midden van de groei:'.

5 mm Vanaf de punt van de V.

Derde laag.

Spanning: 29 V. Induktie: c.
Bijbehorende potmeterinstelling: 430.

Draadaanvoersnelheid: 185 mm/sec.

Bijbehorende potmeterinstelling: 560.

Draaddiameter 1.0 mm.

Gasstroom 12 Itr/min.

Lasstroom: 205 A.

(Pot 1)

Voortloopsnelheid: 6 mm/sec.

Toortshoek ~ 110:
a

Toortshoek ~ : 87.5
Stick out: 11 mm.

Positie draadpunt: 6 mm boven het midden van de groef.

6 mm vanaf de punt van de V.



B 8.14

Vierde laag.

Spanning: 23 V.

Bijbehorende potmeter instelling: 290.
Draadaanvoersnelheid: 91 rnm/sec.

Bijbehorende potmeterinstelling: 190.
Draaddiameter: 1.0 mm.

Gasstroom: 12 ltr/min.

Lasstroom: 145 A.
Induktie C.

(Pot 2)

Voortloopsnelheid: 6 mm/sec.
Toortshoek <X.: 110.°

Toortshoek ~ : 87.5°
Stick out: 15.5 rom.
Positie draadpunt: In het midden van de lasspleet.

(Circa 2 mm onder het midden van de V).



B 8.15

Doorsnede 4-1aags V vullas in 2 G positie.

Aanzicht 4-1aags V vullas in 2 G positie.
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Instelgegevens .3 ~n houklas.

Soort l~s: Hoeklas.

Laspositie: 2 F (ook andere posities).

a-hoogte: 3 rnrn.

l'laatdikte beide plctten: 3 mm.

Aantallaslagen: 1.

/

Instellingen lasapparaat.

3panning: 22 V.

Bijbehorende potmeterinstelling: 270.

Draadaanvoersnelheid: 80 mm/sec.

Bijbehorende potmeter.instelling: 160.
Draaddiarneter: 1.0 mm.

Gasstroom: 10 Itr/min.

Lasstroorn: 120 A.

Induktie: A.

Geometrische instellingen.

Stick out: 12 mm.

Voortloopsnelheid: 8.33 mm/sec.
D

ToortshoekrX: 83.
Toortshoekt>: 90~



B 8.17

---------.,

Doorsnede 3 mm hoeklas. t

Aanzicht 3 mm hoeklas.
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In8telgegevens

Soort las: Hoeklas.

Laspositie: 2 F.

a-hoogte: 4 mm.

Plaatuikte: 10 resp 12 mm.

Aantal laslagen: 1.

/

•

Spanning: 27 v.
Bijbehorende potmeterinstelling: 380.
Draadaanvoersnelheid: 112 rom/sec.

Bijbehorende potmeuerinstelling: 255.

Draaddiameter: 1.2 mm.

Gasstroom: 12 Itr/min.

Lasstroom: 210 A.

Induktie: B.

Geometrische instellingen.

Stick out: 16 mm.

Voortloopsnelheid: 8.7 mm/sec.

Toortshoek 0(: 80~

Toortshoek (3: 90 ~



B 8.19

Doorsnede 4 mm hoeklas. i

Aanzicht van de 4 mm hoeklas.
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Instelgegevens

Soort las: Hoeklas.

Laspositie: 2 F.

a-hoogte.: 5 mm.
Plaatdikte 10 resp 12 rom.

Aantallaslagen: 1.

/

...

Spanning: 28 V.

Bijbehorende potmeterinstelling: 410.

Draadaanvoersnelheid: 156 mm/sec.

Bijbehorende potmeuerinstelling: 420.

Draaddiamet er: 1.2 mm.

Gasstroom: 12 ltr/min

Lasstroom: 250 A.

Induktie: B.

Geometrische instellingen.

Stick out: 16 rom.

Voortloopsnelheid: 5.55 mm/sec.

Toortshoek ~: 80:

Toortshoekj3: 90~



B 8.21

Doorsnede 5 rom hoeklas. t

Aanzicht van de 5 mm hoeklas.
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In:..;te 1~~:egevens

Soort las: Hoeklas.

Laspo~.;itie: 2 F.

-l-hoogte: 6 mm.
PLlat.likte 10 resp 12 nun.
Aant~l laslagen: 1.

/

Spanning: 30 V.
Bijbehorende potmeterinstelline: 470.

Druudaa.nvoersnelheid: 161 mm/sec.

Bijbehorende potmeuerinstelling: 440.

Draaddiameter: 1.2 mm.

Gasstroom: 12 Itr/min.

Lasstroom: 280 A.

Induktie: B.

Geometrische instellingen.

Stick out: 16 mm.

Voortloopsnelheid: 5.26 mm/sec.

Toortshoek rI: 80:

Toortshoekp: 90~



B 8.23

j

Doorsnede 6 mm hoeklas.
1

Aanzicht 6 mm hoeklas.
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Instelgegevens

Soort las: Hoeklas.

Laspositie: 2 F.

a-hoogte: 10 mID.

Plaatiikte: 20 mm.

Aantal laslagen: 3.

Eerste laag.

Sparming: 30 V.

Bijbehorende potmeterinstellinG: 470.

Draadaanvoersnelheid: 166 mm/sec.

Bijbehorende potmeuerinstelling: 455.

Draaddiameter:1.2 mID.

Gasstroom: 14 ltr/min.

Lasstroom: 275 A.

Induktie: B.

Geometrische instellingen.

Stick out: 17 mID.

Voortloopsnelheid: 5.26 mm/sec.

Toortshoek 0(: 83~

Toortshoekj3: 90~



B 8.25

Tweede laag.

Spanning: 30 V.

Bijbehorende potmeterinstelling: 475.

Draadaanvoersnelheid: 171 mm/sec.

Bijbehorende potmeterinstelling: 490.

Gasstroom: 14 Itr/min.

Lasstroom:280 A.

Induktie:B.

Geometrische instellingen.

Stick out: 17 mm.

Voortloopsnelheid: 5.26 mm/sec.

Toortshoek ~ : 83~
. 0

Toortshoekp: 67.

Positie draadpunt: 8.5 mm naast de naad.

Derde laag.

Spanning: 30 v.
Bijbehorende potmeterinstelling: 470.

Draadaanvoersnelheid: 152 mm/sec.

Bijbehorende potmeterinstelling: 400.

Gasstroom: 14 Itr/min.

Lasstroom: 260 A.

Induktie: B.

Geometrische instellingen.

Stick out: 17.mm.

Voortloopsnelheid: 5.26 mm/sec.

Toortshoek ~ : 83~

Toortshoek ~ : 36 ~

Positie draadpunt: 9.5 mm boven de naad.



B 8.26

Doorsnede 3-1aags 10 rom hoeklas. (Rechts eerste laag).

Aanzicht 3-1aags 10 mm hoeklas.



B 8.27

Instel<egevens

~oort las: Hoeklas.

Laspo~itie: 3 F (neergaand).

J-hoogte: 4 mm.
IJLlat-iikte: 10 nun.

h:tntal ldslagen: 1.

I

Spanninr;: 22 V.
BiJbehorende potmeterinstelll(1{~: 250.

Dr~~daanvoersnelheid: 87 rom/sec.

Bi j behorenJe potmeterinste llin£;: 180.

DrLl.Ll.ddi~~lneter: 1.2 mm.

G'.l.sstroom: 12 Itr/min.

L:J.sstroom: 190 A.

Induktie: B.

Geometri scLe inst e llini':en.

;,jti~k out: 14 rom.

Voortloopsnelheid: 7.14 rom/sec.

'roortshoek eX: 105~

'lloortshoek j3: 90: ..



B 8.28

4 mm hoeklas, neergaand gelast. (3 F positie).



B 8.29

Beschrijving toortsmanipulatie bij om de bocht lassen in

2 F positie.

De instellingen zijn steeds die van een 5 rom hoeklas geweest.

Vanaf 1 em voor de bocht tot ~ em voor de bochtpunt wordt

de toorts van 7Q
stekend naar 22°stekend gedraaid.

De voortloopsnelheid blijft konstant.
D

Vanaf i em voor de bocht wordt de toorts van 22 stekend

naar 45°stekend in de bocht gedraaid.

In de bocht wordt circa 0.3 sec gepauzeerd.

"Uit de bochtpunt wordt de toorts steeds instappen van 1 em

gebracht.

De voortloopsnelheid is haerbij konstant.
o ()

De toors wordt met hoekstappen van circa. 20 van 45 slepend
()

naar 1 stekend gedraaid.

Na 2 em wordt een pauze van cirea 0.5 seo ingelast.

Dit is bij de Irb 6 een iteratieve procedure.

Dit vanwege het feit dat de draa.dpunt niet geprogrammeerde

bewegingen maakt bij hoekverdrahingen van de toorts.



B 8.30

Hoeklas (5 mm) in de hoek gelast. (Bovenaanzicht).



B 8.31

Tolerantieproeven

Bij de tolerantieproeven ZlJn steeds de instellingen ge

bruikt zoals die in voorgaande pagina's staan.

De proefnemingen zlJn reeds in ~et verslag beschreven.

In de volgende pagina's staan foto's van de gebruikte proef

stukken.

De toleranties zijn bepaald door metingen aan deze proef

stukken.

Boven en onderkant van de proefstukken voor vooropenings

tolerantie-proeven bij 4 rom T las.
(De pijl geeft steeds de lasrichting aan).



B 8.32

Bovenkant proefstuk voor de bepaling van baanafwijkings

toleranties in 4 mID T las.

Onderkant van proefstuk ter bepaling van baanafwijkings

toleranties in 4 mID T las.



B 8.33

Boven~lnt van proefstuk voor vooropenings-tolerantie proef

in grolldnaad van een 10 mm V las •.

Onderkant van een proefstuk voor vooropening-tolerantie proef

in de grondnaad van een 10 rom V las.



B 8.34

Bovenk'i.nt van een proefstuk voor de bepuling van baanaf

wijkings-toleranties in de grondnaad van een 10 ~n V las.

Onderkant van een proefstuk voor de bepaling van baanaf

wijkings-toleranties in de erondnaad van een 10 mID V las.



B 8.35

Toortshoektoleranties.

De onderstaande foto's tonen de inbranding bij een hoeklas

waarbij de toortshoek f3 gevarieerd is

D o 0 0e toortshoeken waren 35, 45 en 55.

De las was telkens een hoeklas met een a-hoogte van 4 mm

in 2 F positie.

Inbranding bij een toortshoekj3 van 35~



B 8.36

Inbranding bi j een toortshoek f3 van 45 ~

Inbranding bij een toortshoek f van 55~



B 9.1

Bijlage 9.

De lasdraden.

- Specificaties.

0.8 W~ draad: Smitweld SW 26
Din 8559 SG 2
Charge nr. D 32350

1.0 rom draad: ESAB AUTROD OK 12.51
Din 8559 SG 2
Charge nr. 214634

1.2 mm draad: ESAB AUTROD OK 12.51
Din 8559 SG 2
Charge nr. 224636

- Eigen kromheid van de draad.

De eigen krornheid van de vrijliggendedraad is bepaald.

De diameter van de cirkels waarin vrijliggende draad gaat

liggen bedra~gt de volgende waarden.

0.8 mm draad

1.0 rom draad

1.2 mm draad

d = 980 mm.

d = 750 mm.

d = 520 rnm.

Fig. 9.1 Diameter van de vrij liggende draad.



B 9.2

- Afwijking draadpuntpositie.

De eigen kromheid van de draad resulteert er in dat de

positie van de draadpunt niet in het verlengde ligt van

de hartlijn van de toorts.

Deze dwarsafwijking is gemeten.

Dit is gedaan door de contactbuis in een draaibank te

spannen en de positie van de draadpunt in dwarsrichting

te met en.

Vervolgens wordt de klauwplaat 1800 gedraaid en de positie

wordt opnieuw gemeten.

Voor de meting is gebruik gemaakt van een meetklok.

(Schaalwaarde 0.01 rom.).

De uitsteeklengte bedroeg telkens 15 mID.

( IS

Fig. 9.2 De dwarsafwijking van de draadpuntpositie.

De dwarsmaat a bedroeg: -voor de 0.8 rom draad 1.55 nun.

-voor de 1.0 mm draad 1.80 nun.

-voor de 1.2 rom draad 2.40 mrn.



B 10.1

Bijlage 10. Zwaaiend lassen.

In deze bijlage worden een aantal zwaaipatronen gegeven

die met de Irb 6 en de Irb 6/2 gemaakt zijn.
Verder staan hierin foto "8 van een gezwaaide las in 3 mm

plaat.

"
I t.trl.

~

VVV11
~

t1
'( ttat

>

Geprogrammeerd zwaaipatroon.

Fig 10.1 Afgespeelde en geprogrammeerde zwaaipatronen van

De Irb 6

De geprogrammeeJ:'de lengte (ltot) bedroeg st~eds 55 mm.
De geprogrammeerde hoogte (h) bedroeg steeds 12 mm

Voor de ingestelde tijden en de afgespeelde hoogtea (h) zie
Q8 volgende tabel.



B 10.1

Bijlage 10. Zwaaiend lassen.

In deze bijlage worden een aantal zwaaipatronen gegeven

die met de Irb 6 en de Irb 6/2 gemaakt zijn.
Verder staan hierin foto''2 van een gezwaaide. las. in 3 mm

plaat.

VWli Geprogrammeerd zwaaipatroon.

Fig 10.1 Afgespeelde en geprogrammeerde zwaaipatronen van
De Irb 6

De geprogrammeerde lengte (ltot) bedroeg st~eds 55 mm.
De geprogrammeerde hoogte (h) bedroeg steeds 12 mm

Voor de ingestelde tijden en de afgespeelde hoogtes (h) zie
d~ volgende tabel.
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Patroon. t 1 (sec) t 2 (sec) ttot (sec) h (IIDD)

1 0.6 0.4 30 11.5
2 0.7 0.3 30 11

3 0.2 0.4 24 10.5
4 0.2 0.4 30 10.5

Hieruit b~ijkt dat de Irb 6 bij zwaai~qUBn~ieabovande
1 Hz moeite krijgt met de vorm en de matan van het gepro
grammeerde patroon.

~ Geprogrammeerd zwaaipatroon.

_tl~~;j

~~-

v = 100 % Vo

v = 50 % Vo

Fig. 10.2 Zwaaipatronen van de Irb 6/2.
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De zwaaisnelheid Vo bedroeg 100 mm/sec.
De voorwaartse snelheid was ~elkens 10 % van Vo•
De lengte van een zwaai bedraagt 32 mm.
Hieruit blijkt dat de Irb 6/2 bij circa 1.5 Hz moeite krijgt
met dit zwaaipatroon.
Dit zwaaipatroon is voor de robot wezenlijk moeilijker dan
het bij de Irb 6 gezwaaide patroon.
Bij hetzelfde patroon zou de Irb 6/2 een frequentie van .
circa 2 Hz halen.
Deze zwaaiproeven z1Jn met een onbelaste robot uitgevoerd.
De zwaaiproeven met de Irb 6/2 zijn ook gedaan met een
met 3284 gram belaste robot.
Deze zwaaiproeven staan hieronder.
Hieruit blijkt dat de prestaties van een belaste robot niet
slechter zijn dan die van een onbelaste.

V :: 100 %Vo

L' I' r ~L .. .....L.-t::-L-. I

JJM5E$S~'"I .. .,' ~ V = 75 %Vo.: l: ....... ~;' .. '

V = 50 "Vo

.~
."'" . I. )' • , • ,- • •

.. '. .. /' . ..... - . " . . :.' : . \._d;~~

~~.( . ,.
I . . , •.• I .

(···--:7.·,.:~ .. I
V :: 10 %Vo

Fig. 10.3 Zwaaipatronen van de belaste robot.





B 10.4

Op de pagina hiernaast staan foto's van een gezwaaide las
De plaatdikte was 3 mm. De vooropening was 3 mm.
Hieruit blijkt dat het mogelijk is m.b.v. zwaaiend lassen

maatfouten te kompenseren.
Dit is echter geen praktisch bruikbare werkwijze. (Althans
niet met de huidige apparatuur).



Aanvullende gebruiksaanwijzing

ESAB A 30 Lasunit
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Inleiding

Deze gebruiksaanwijzing is bedoel~ als aanvulling bij
de gebruiksaanwijzingen die door A3EA (robot) en
ESAB (lasunit) verstrekt zijn.
In deze handleiding wordt dan ook alleen maar de be
diening van de l~sunit verduidelijkt.
Voor alle andere gegevens dienen de handleidingen die
door ASEA en ESAB verstrekt zijn te worden geraadpleegd.



Inhoud Blz.

De verbinding tussen de robot en de l~sunit 1

De draadaanvoereenheid fiIEC 44 OFTnLll..T 2

De programmeer unit FAG 16 6

De lastransformator LAB 500 7

De overige apparatuur 9

•
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De verbinding tussen de robot en de l~sunit.

De lasunit is a~~ de roaot ;ekoppeld via 9 uitg~ngen

en 2 ingan~en.

De uitgangen dienen voor:

1 Start L:i.ssen.
4 Prograrrun8. 1.
5 Programma 2.
6 Programma 3.
7 Program:na 4.
8 Programma 5.
9 Schoonblazen.
10 Puls unit.
14 Schoonkrabben.

De ingangen dienen voor:

1 Blokkeren van de l~sfunctie.

16 Open ingang.

De uitgangen zijn in feite aan/uit schakelaars die
vanuit de robot bediend worden.
Dit· gebeurt m. b. v. de toetsen "Uitgang in'" (5) en
"Ui tgang uit" (6).
Uitgang 1 dient voor het starten en stoppen van het
lassen.
De functie van de andere uitgangen wordt bij de be
schrijving van de onderdelen van de lasunit verder
verklaard.

Ingang 1 kan worden gebruikt voor beveiliging van de
l:3.sfunctie.
Bij geen draad op de spoel, lege gasfles of uitvallen
van de koeling wordt deze ingang gesloten.
In het programma kan deze ingang getest worden, en als
deze geset is k~n het progrillnma gestopt worden.
De robot stODt dan met lassen totdat de storing opge
heven is.
De robot begint normaal gesproken, nadat he~ programma
afgewerkt is, automatisch weer- opnieuw het progr~mma

af te werken.
Om dit te voorkomen wordt ingang 16 gebruikt.
Hiervoor dient het commando "16 Test No-it" geprogrammeerd
te worden. De robot zal bij dit commando in het programma
zolang wachten totd~t deze ingang gesloten word~.

Dit gebeurt m.b.v. de toets "Simuleren".
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De draadaanvoeceenheid biedt de voleende mogelijkheden
wat betreft de wijze van l~ssen.

1) Continu lassen.
2) Interval lassen.
3) Puntlassen.

De dra~daanvoereenheid biedt de vol~ende bedienings
mogelijkheden:

1) Bediening vanuit de robot via de PAG 16.
2) Hdndbediening (handinstelling).
3) 1-knop installing bij handlassen en bij robotlassen.
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1) Continu lassen.
In dit geval staat knop 14 in de rechtse stand.
Deze stand wordt gebruikt bij robotlassen.

2) Interval l~ssen.

Knop 14 staat hi~rbij in de linkse stand.
Deze mogelijkheid is aIleen interessant bij hand
lassen.

3) Puntlassen.
Knop 14 staat hierbij in de middenstrand.
Bij deze stand zal iedere keer bij bedienen van h~t

laspistool de met knop 13 ingestelde tijd gelast
worden.
Deze mogelijkheid biedt de progr&~atuur van de
robot echter ook. Deze mogelijkheid is bij robot
lassen dan ook niet interessante

1) Bediening vanuit de robot via de PAG 16.
Knop 8 staat in dit geval in de rechtse stand en
knop 11 in de linkse stand (Man).
De lasspanning en lasstroom worden in dit geval
met de potmeters op de programmeereenheid PA~ 16
ingesteld.

2) Handbediening.
Knop 8 staat links en knop 11 staat links (Man).
De draadaanvo~rsnelheid wordt in dit geval met pot
meter 12 (boven) geregeld. De lasspanning wordt
met de potmeter op het lasapparaat geregeld.
Deze mogelijkheid bestaat ook voor het robotlassen,
maar is echter niet interessant{knop 8 in dit geval
in de linkse stand).

3) 1-knop bediening bij hand1assen en bij robot1;~ssen.
Normaal worden lasspanning en 1asstroom apart in
geste1d. Bij 1-knop bediening wordt a1leen de 1as
spanning ingesteld.De Optimatic voorziening kiest
dan zelf de lasstroom (draadaanvoersnelheid).
Bij gebruik van deze moge1ijkheid wordt met knop 11
de materiaal/gas combinatie ingesteld.
M.b.v. knop 10 wordt de te gebruiken dr~addiameter

ingesteld.
Fijnregeling (bijsturing) van de lasstroom is moge-
1ijk met knop 12 (onder). .
Deze instelmogelijkheid kan gebruikt worden bij
robotlassen en bij handlassen.
Bij robotlassen kan deze voorzieni~s gebruikt worden
om v1ugger de instelparameters voor een goeie l~.s

te bepalen.
Knop 8 staat dan in de rechtse stand. De lasspanning
wordt d~n geregeld vanuit de FAG 16.
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Bij handlassen vergemakkelijkt deze voorziening
het instellen voor de lasser.
Knop 8 staat in dit geval i~ de linkse st&~d.

N.B. 'De middenstand van knap 8 heeft geen betekenis.

Het inwendige van de MZC 44 OPTIMAT.
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In de binnenkarit van de MEC 44 bevinden zich nag 2
knoppen.
Knop A biedt de magelijkheid van kruipstart en
gewone start (linkse stand).
De kruipstart is alleen bij handlassen interessante
De knop staat bij robatlassen dan aok ap gewone start.
Knop B dient voar vooruit en achteruit van de draad
aanvoer.
De achteruitstand wordt gebruikt bij draadverwisselen.
De bediening geschiedt., in di t gev:...l inet de knop 1t'lUre
Feed" op de FAG-- 16.
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Bij vooruit spoelen geeft knDp B de mogelijkheid van
set/reset en aan/uit van de draadaanvoer.
Deze commando's worden bij handlassen gegeven vanui~

het laspistool en bij het robotlassen m.b.v. de knop
"Wire Feed"'.
Bij robot lassen moet deze knop im de aan/uit stand
staan omdat anders de draadaanvoer nie~ meer stont!
(Set/reset betekent: een keer dTIL~en start draadaan~
voer, nog een keer drukken stont draadaanvoer.
Aan/uit betekent: knop in geeft draadaanvoer, knop

los geeft geen draadaanvoer.)

Draadve~sselen.

Eerst wordt m.b.v. knop B de draad teruggespoeld.
Met knop C ,worden de bovenste twee tandwielen gelost,
zodat een andere draad ingelegd kan worden.
Bij een andere dr ..addiameter dienen eventueel andere
opvulschijven en tussenbuis gebruikt te worden.
Dit staat aangegeven in he~ deksel van de MEC 44.
Verder dient in het laspistool een andere kontaktbuis
gemonteerd te worden.
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PAG 16
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Frontpaneel

De programmee~'unit biedt de magelijkheid om tusse~

5 voorgeprogrammeerde instellingen te kiezen •.
De potmeters AS, 18 tim AS 22 dienen voor de instelling
van de las~.s\-lO-\i\V\\lI'Ica

De potmeuers~ 13 tim AS 11 dienen voar de insuelling
van de lasst~oom (draadaanvoexsnelheid).

Schakelaar AS. 33 dient voar omstelling v~n robotbediening
naar handbediening.
In de stand "Aut" (robotbediening) wordt het in het
programma gekozen stel potmeters ingeschakeld.
Uitgane 4 geeft de potmeters AS 18 en AS 13.
Uitgang 5 geeft de potmeter:) AS 19 en AS 14. Enz.
Als er in het lasprogralliua geen voorkeuze uitgang ge
programmeerd is, worden automatisch de instellingen
van de potmeters AS 18 en AS 13 gebruikt.

In de st2Ild "Man" (handbedienine) worden de instellingen
op de draadaanvoereenheid en het lasapparaat gebruikt.
De knoppen AS 1 ,AS 2 en AS 3 dienen voor gasblazen,
draad toevoer en luchtblazen.
Deze knoppen werken alleen als knop AS 33 in de stand
"Man" staat.

AS 5 is de noodstopknop.
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Knop 7 is de aan/uit schakelaar van de totale las unit.
Bij het pro6ramrneren dient deze knop op uit te staan.
Knop 3 is de keuzeschakelaar tussen handlassen en
autom<:,l.tisch lassen (robotlassen).
De linkse stand is voor handlassen.
De rechtse stand is voor afstandbediening (PAG 16 bij
robotL-.ssen) •
Knop 4 dient om bij handlassen de lasspanning in te
stellen.
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Aan de + aansluiting wordt het l~spistool aangesloten.
-A, -B en -C zijn de aardaansluitingen.
-A wordt gebruikt bij korslui tboogle.ssen.
-B wordt gebruikt bij half-openbooglassen.
-C wordt gebruikt bij openbooglassen.
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Overige apparatuur.

De overige apparatuur bestaat uit een gastoevoersysteem,
een koelinrichting voor het laspistool, een schoonblaas
inrichting, een schoonkrabber voor het laspistool en een
pulsunit.

Het gastoevoersysteem bestaat uit een gasfles met redu
ceerventiel, een drukopnemer en een ~agneetventiel.

Het aan en uit schakelen van de gasstroom geschiedt
automatisch. De grootte van de gasstroom wordt ingesteld
met behulp van het reduceerventiel en de hierop beves
tigde flowmeter.
Als de lasunit niet in gebruik is dient de afsluiter op
de gasfles dicht gedraaid te worden, omdat anders de
gasfles leeglekt.

De koelinrichting wordt bijhet inschakelen van de
lastransformator automatisch mee ingeschakeld.
Deze behoeft dan hier verder ook geen uitleg.

De lasunit bezit een schoonblaasinrichting voor het
laspistool.
De lasunit dient voor gebruik van deze schoonblaasin
richting aan het persluchtnet verbonden te worden.
Bij iedere luchtstoot wordt, ook een hoeveelheid tem
peratuurbestendig smeermiddel in het laspistool
verstoven. Dit dient om slijtage en vervuiling van
het laspistool te verminderen.
Uitgang 9 wordt gebruikt om het magneetventiel van
de schoonblaasinrichting te schakelen.

De schoonkrabber bestaat uit een huls waarin zich een
schroefveer bevindt die wordt rondgedraaid door een
gelijkstroommotor.
Dit geheel is verend in een huis opgehangen.
De motor wordt m.b.v. uitgang 14 in- en uitgeschakeld.
Het schoonkrabben gebeurt op de volgende manier:
Het laspistool wordt zodanig in de huls gebracht dat
de veer zich in de mond van het laspistool bevindt.
Vervolgens wordt de motor enkele seconden ingeschakeld.
Dit schoonkrabben dient gecombineerd te worden met het
schoonblazen.

De ~ulsunit is een dubbele afstandsbediening.
Deze afstandsbediening geeft de handlasser de mogelijk
heid tijdens het lassen spanning en draadaanvoersnel
heid te veranderen. Verder is er de mogelijkheid tot
pulsen. Dit houdt in dat automat~sch met ingestelde
tijdsintervallen omgeschakeld wordt van de ene naar de
andere spanning en draadaanvoersnelheid kombinatie.
Bij het robotlassen biedt de pulsunit de mogelijkheid
van 2 extra vooruit instelbare spanning en draadaanvoer
snelheid kombinaties.
Ook kunnen spanning en stroom ingesteld worden met
direkt zicht op het lasproces. Dit is bij gebruik van
de gewone programmeereenheid vaak niet mogelijk.
De pulsunit wordt in- en uitgeschakeld m.b.v. uitgang 10.


	Voorblad
	Voorwocrd.
	Inhoudsopgave.
	Samenvatting.
	Summary.
	Hoofdstuk 1.
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3.
	Hoofdstuk 4.
	Hoofdstuk 5.
	Literatuur.
	Voorblad Bijlagen
	Inhoudsopgave
	Bijlage 1.
	Bijlage 2.
	Bijlage 3.
	Bijlage 4.
	Bijlage 5.
	Bijlage 6.
	Bijlage 7.
	Bijlage 8.
	Bijlage 9.
	Bijlage 10.
	Annvullende gebruiksaanwijzing
	Inleiding
	Inhoudsopgave
	De verbinding tussen de robot en de lasunit
	Draadaanvoereenheid
	DE PROGRAMMEER. UNIT' PAG 16
	Overige apparatuur.

