
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Het mechaniseren van balkveld-lassen

Jans, T.J.A.M.

Award date:
1989

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/469cec3b-ecdc-42fb-b69f-c3d136691b56


HET MECHANISEREN VAN 
BALKVELD-LASSEN 

Afstudeeropdracht van 
Th. J. A. M. Jans 

mei, 1989 

Rapportnr. WPA 0733 

Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit Werktuigbouwkunde 

Vakgroep Productietechnologie en -Automatisering 

Hoogleraar: Prof. ir. J. M. van Bragt 

Begeleider: Dhr. H. A. Bulten 

-1-



Samenvatting 

In de offshore wordt veel laswerk handmatig verricht, terwijl het 
om ergonomische redenen niet gunstig is. Bij het balkveld-lassen 
zijn de mechanische eigenschappen minimaal, waardoor automatise
ring in overweging kan worden genomen. In deze opdracht wordt een 
onderzoek gedaan naar de methode waarop dit laswerk gemechani
seerd kan worden. Bij deze opdracht is gebruik gemaakt van de 
projectstrategie (zie bijlage samenvatting). 

Allereerst zijn de verschillende dekken en lasmethoden geanaly
seerd. Daaruit is de conclusie getrokken dat er een robot moet 
worden toegepast, die gecombineerd wordt met het GMA-lassen. Het 
robotsysteem heett een beperkte omvang en wordt op het werkstuk 
geplaatst. Het robotsyteem wordt (via discrete standen) over de 
hoofdliggers van het werkstuk verplaatst. Het lasprogramma wordt 
geschreven in lokale coordinaten van het robotsysteem. Het 
lasprogramma is gebaseerd op de vier hoekpunten van een lasbaan, 
alle overige baanpunten worden daaruit afgeleid. Vooraf worden de 
vier hoekpunten m.b.v. de robot opgemeten. De gemeten coordinaten 
worden in de vorm van parameters in het lasprogramma opgenomen. 
Met betrekking tot de sensorbesturing kan een dure werkwijze met 
een optische sensor worden toegepast. 
Gekozen is echter voor een door-de-boog-sensor in combinatie met 
een zoek-sensor, omdat dit sensor-systeem goedkoop en robuust is. 
Het systeem is economisch gezien geen gunstig alternatief voor 
het handlassen. 
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HOOFDSTUK 1 : INLEIDING 

Het bedrijf Koninklijke Fabrieken Penn & Bauduin BV te Dordrecht 
is een werkmaatschappij van Grootint Holding BV te Zwijndrecht. 
Het bedrijf Koninklijke Fabrieken Penn & Bauduin BV monteert en 
assembleert ondermeer frames voor offshore-platforms. Het bedrijf 
heeft een aantal onderzoeksopdrachten geformuleerd m.b.t. het 
mechaniseren van een aantal werkzaambeden. Een van deze 
werkzaamheden is het lassen van balkvelden. waar deze opdracht op 
gericht is. Om ergonomische redenen is het gewenst dit laswerk te 
mechaniseren. Tevens moet de mechanisering economisch verantwoord 
zijn. 

In een offshore-platform bevinden zich meerdere dekken. zoals een 
helicopterdek# een produktiedek en een wandeldek. Een dek 
bestaat uit een stalen grondplaat, die aan een zijde verstijfd 
wordt met een stalen frame van H- en I-balken. De verstijvings
balken vormen voor het overgrote deel rechthoeken met elkaar. 
Alle verstijvingsbalken liggen met een flens tegen de vlakke 
grondplaat aan. Het frame van verstijvingsbalken moet aan de 
grondplaat worden vastgelast. Alle verstijvingsbalken worden over 
hun volle lengte vastgelast aan de grondplaat om te voorkomen dat 
er water kan komen tussen de verstijvingsbalken en de grondplaat. 
Dit laswerk moet worden gemechaniseerd. Aan de lasverbinding 
worden minimale mechanische eisen gesteld. De lassen zijn 
allemaal enkellaags. 
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ROOFDSTUK 2 RET WERKSTUK 

2.1 Ret werkstuk 
2.2 Toegepaste verstijvingsbalken 
2.3 De rechthoek-Iasbaan 
2.4 Struktuur in de ligging van de rechthoek-Iasbanen 
2.5 Knooppunten in het frame van hoofddragers 
2.6 Maat- en vormtoleranties van de onderdelen 

2.1 Ret werkstuk 

Beschouwd worden die sekties, die een deel Z1Jn van een dek. Een 
dek is een vlakke plaat met een daaraan vastgelast frame. Ret 
frame bestaat uit R-, I-balken en samengestelde plaatliggers, die 
allemaal op de vlakke plaat liggen. 

Een dek wordt op de volgende wijze gemaakt: 
Er wordt een grondplaat samengesteld uit standaard platen. De 
grondplaat heeft hetzelfde oppervlak als het werkstuk. De 
grondplaat wordt vlak uitgelegd op korte, vertikaal geplaatste 
steunbalkjes. Op de vlakke grondplaat worden op de juiste plaats 
de R- en I-balken geplaatst. Liggen aIle balken correct dan 
worden deze met hechtlassen gefixeerd. Bij ravelingen (zie 
bijlage [2.1]), waar de balken loodrecht op elkaar aansluiten, 
worden de balken aan elkaar vastgelast. Als laatste worden de 
balken over hun volle lengte aan de grondplaat vastgelast. 

De ligging van de balken in een dek heeft een duidelijk~ 
struktuur. Ret frame van een dek heeft een aantal hoofddragers: 
samengestelde plaatleggers met een balkhoogte tussen 1000 en 1600 
[mm]. De hoofddragers vormen tesamen een raamwerk van meerdere 
rechthoeken. De rand van het raamwerk is tevens de rand van het 
dek. Een dek wordt opgedeeld in hanteerbare werkstukken, die een 
of meerdere rechthoeken van hoofddragers omvatten. De deellijnen 
vallen samen met de hoofddragers. Zodoende ontstaan er werkstuk
ken (ook weI sektiedelen genaamd) ter grootte van 5*5 [mZ] tot 
15*20 [m2]. De omvang van de werkstukken wordt zo groot mogelijk 
gekozen. Beperkingen liggen in de hanteerbaarheid (hefvermogen 
brugkranen en kantelbaarheid) en de verdere verwerkbaarheid. In 
dit raamwerk worden grote R- en/of I-balken geplaatst zodat er 
rechthoeken ontstaan met een breedte van 3 tot 6 (m] en een 
lengte van 6 tot 10 [mJ. De balkhoogte van de laatstgenoemde 
balken varieert tussen 400 en 1000 [rom]. Tussen deze balken 
worden kleinere balken geplaatst. zodat er uiteindelijk rechthoe
ken ontstaan met een breedte van 0.6 tot 1.7 [m] en een lengte 
van 0.6 tot 6,5 lm]. De balkhoogte van deze balken is kleiner dan 
400 [mm]. Zie de voorbeelden in bijlage [2.1]. 
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2.2 Toegepaste verstijvingsbalken 

V~~r de verstijving van de grondplaat worden alle soorten en 
maten standaard H-. I-balken gebruikt. Voor deze balken geldt: 
• de balkhoogte varieert tussen 80 en 1000 [mm]; 
• de flensbreedte varieert tussen 46 en 300 [mm]; 
· de flensdikte varieert tussen 5.2 en 40 [mml. 

De hoofddragers bestaan uit samengestelde plaatliggers. Samenge
stelde plaatliggers zijn gelaste H-balken met een grote hoogte 
(traagheidsmoment). Voor een plaatligger geldt: 
• de balkhoogte varieert tussen 1000 en 1600 {mm]; 
• de flensbreedte varieert tussen 300 en 500 [mm]; 
• de flensdikte varieert tussen 25 en 40 [mm]. 

2.3 De rechthoek-Iasbaan 

De verstijvingsbalken liggen allemaal op de grondplaat en vormen 
voor het overgrote deel rechthoeken met elkaar. De verstijvings
balken worden over hun volle lengte aan de grondplaat vastgelast. 
Wordt zo'n verstijvingsbalk vastgelast dan kan in diezelfde 
lasbaan de loodrecht daaropstaande verstijvingsbalk vastgelast 
worden. Dit herhaalt zich nog twee maal totdat uiteindelijk een 
rechthoek-lasbaan ontstaan is. 

V~~r de afmetingen van de rechthoek-Iasbaan Z1Jn in verschillende 
deks de hart-op-hart-maten van de verstijvingsbalken bepaald. De 
hart-op-hart-maat verminderd met de halve breedten van de twee 
balken is de lengte- danwel breedte-maat van de betreffende 
rechthoek-lasbaan. De gegevens zijn ontleend aan de werktekenin
gen van het booreiland 'BRITOIL', een representatieve uitvoering 
voor booreilanden (in het algemeen). Onderzocht zijn de afmetin
gen van 1434 rechthoeken. Het bleek dat de lengten van de 
rechthoek-Iasbanen gelijkmatig verdeeld zijn tussen 400 [mm] en 
6200 [mm] (zie bijlage [2.3]). 
Uit de breedteverdeling bleek dat 97% van de rechthoek-Iasbanen 
een hart-op-hart-breedte heeft tussen 400 [mm] en 1400 [mm] (zie 
bijlage [2.3]). Slechts 3% van de breed ten is groter dan 1400 
[mm] en breedten kleiner dan 400 [mm] komen niet VGor. De hart
op-hart-breedte moet verminderd worden met de flensbreedte, zodat 
de breedte van de rechthoeken ligt tussen 200 en 1100 [mm] bij H
balken als verstijving. 

2.4 Structuur in de ligging van de rechthoek-lasbanen 

Wanneer er geen extreme geconcentreerde belastingen op een dek 
voorkomen is de rechthoekverdeling uniform. Een dek bestaat in 
dat geval uit series, qua afmetingen en orientatie, dezelfde 
rechthoeken. Voorbeelden hiervan zijn: 'roofs', helicopterdeks en 
sidewalks (zie bijlage [2.4]). 
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Terplaatse van extreme belastingen wijkt de rechthoekgrootte en 
orientatie af. Dit komt veel voor in werkdekken en produktiedek
ken. In het algemeen zijn de grootte en orientatie van de 
rechthoeken niet uniform over het gehele dek. 

Opgemerkt dient te worden dat er binnen een rechthoek van 
hoofddragers een balkenveld ligt, waarvan de balkhoogte niet 
groter is dan 1000 [mm]. De lengte van een rechthoek hoofddragers 
varieert tussen 3 tussen 10 [m], waarbij de breedte varieert tus
sen 3 en 6.5 rm] (zie bijlage [2.5:knooppunten en hoofddragers]). 

2.5 Knooppunten in het frame van hoofddragers 

De dekken rusten op verschillende plaatsen op pijlers. Bij de 
overgang van een pijler naar een dek wordt het dek-frame 
verstevigd. Tussen de hoofddragers en een pijler wordt een 
knooppunt geplaatst (zie bijlage [2.5:knooppunten en hoofddra
gers). De geometrie van een knooppunt wijkt sterk af van de 
geometrie rondom het knooppunt. Als gevolg hiervan heeft 5 tot 
10% van de lasbanen een andere vorm dan een rechthoek. 

2.6 Maat- en vormtoleranties van de onderdelen 

Voor de maat- en vormtoleranties van de verstijvingsbalken 
gelden Euronormen [24-62), [34-62], [44-63] en [55-63] : 
toelaatbare afwijkingen. 
Volgens deze normen zijn de volgende vormafwijkingen toelaatbaar: 
1. rechtheid: 

balktype balkhoogte rechtheidsafwijking 

HE-A h S 400 q ~ 0,15% van L 
HE-B 
HE-M 
I h > 400 q ~ 0,10% van L 

80 ~ h ~ 360 q s 0,15% van L 
IPE 

360 ~ h ~ 600 q ~ 0,10% van L 

Bij de gangbare afmetingen van het werkstuk geldt: q.ax ~ 10 [mm] 

2. vlakheid grondplaat: +/- 15 [mm] 

De maattoleranties voor de ligging van de verstijvingsbalken 
onderling: +/- 1 tot 2 [mm]. 
De toleranties op de hoofdmaten, tussen knooppunten, bedragen 
+/- 0,5 [mm/m]. Bv. een lengte 1 = 12.000 ± 6 [mm]. 
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3.1 Keuze van lastechniek 
Het Iaswerk wordt momenteel met de hand uitgevoerd, zowel met 
electroden ais met een GMA{W)-lasapparaat. Voor de mechanisatie 
kan gedacht worden aan zwaartekracht-, Onder Poeder (O.P.l-, 
half automatisch GMA- of automatisch GMA-Iassen. De enig zinvolle 
w1Jze van mechaniseren is het automatisch GMA-lassen. Hierbij is 
het toepassen van een lasrobot zinvol. Deze lastechnieken kunnen, 
gezien de aard van de werkstukken, niet toegepast worden (zie 
bijlage [3.1]). Vooral de kleine rechthoekafmetingen zijn hier 
debet aan. In dit hoofdstuk wordt het GMA-lasproces behandeld. 

3.2 Lasresultaat 

Bij een lasproces worden twee of meerdere delen met elkaar 
verbonden. De verbinding wordt onder bepaalde kondities gemaakt. 
Van tevoren z1Jn een aantal mechanische eisen aan de verbinding 
gesteld. Tesamen vormen deze faktoren de ingangsvariabelen van 
het lasproces. De ingangsvariabelen zijn: 
- materialen van de te verbinden delen 
- geometrie van de te verbinden delen 
- type Iasverbinding 
- laspositie (ligging en orientatie van de lasnaad) 
- mechanische eisen aan de lasverbinding 
- kwaliteit van de las 
- omgevingskondities, zoals temperatuur, luchtstroming e.d. 
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Het eindresultaat van het lasproces is een lasverbinding met een 
bepaalde laskwaliteit, bepaalde lasafmetingen (lashoogte) en een 
aantal mechanische eigenschappen. 

Het lasproces kan beschreven worden met de hoofd-, de primaire 
en de sekundaire parameters (lit [2]). De hoofdparameters hebben 
betrekking op de vaste instelling van het lasapparaat. De 
primaire parameters hebben be trekking op de instelmogelijkheden 
van het lasapparaat. De primaire lasparameters kunnen tijdens het 
lassen worden ingesteld. De sekundaire parameters houden verband 
met de geometrische instelling van het lasproces (d.i. de stand 
van de lastoorts). Aan de hand van de ingangsvariabelen en het 
gewenste lasresultaat wordt de instelling van de lasparameters 
bepaald. In een figuur ziet dit er alsvolgt uit: 

INGANGSVARIABELEN! 

LASPROCES, 

I 
HOOFD PRIMAIRE SECUNDAIRE 

PARAMETERS PARAMETERS PARAMETERS 

I I 

LASRESULTAAT 

figuur 3.1 

3.3 Ingangsvariabelen 

3.3.1 Laspositie en type lasverbinding 
De las is of een overlap-lasverbinding of een 90 o -hoekverbinding 
tussen twee platen (zie fig. 3.2). De verbinding wordt uitge
voerd als een staande hoeklas: deze laspositie wordt aangeduid 
met typenummer 2F. 

figuur 3.2 
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3.3.2 Mechanische eisen aan de lasverbinding 
M.b.t. de mechanische belasting van de las worden er slechts 
minimale eisen aan de lasverbinding gesteld. De belangrijkste 
functie van de las is het hermetisch afdichten van de spleet 
tussen de grondplaat en de onderflens van de verstijvingsbalk. 
Hiervoor moet een goede hechting gegarandeerd kunnen worden 
tussen de las en de te verbinden materialen. Bij flensdikten 
kleiner dan 9 [mm] moet een zo groot mogelijke lashoogte 
gerealiseerd worden. Bij flensdikten groter dan 9 [rom] is een 
lashoogte a = 5 [rom] voldoende voor een goede verbinding. Een 
grotere lashoogte is niet nodig voor de functie van de lasverbin
ding. 

In de praktijk wordt de gemiddeld gerealiseerde lashoogte 
afgestemd op de grootte van de spreiding in de lashoogte. Op deze 
wijze is de gerealiseerde lashoogte altijd groter of ge1ijk aan 
de geeiste lashoogte. Bij een lashoogte van a = 5 [rom] wordt de 
gemiddelde 1ashoogte a = 5.5 [rom]. 

3.3.3 Kwaliteit van de lasverbinding 
De hand1asser werkt volgens de norm NEN 2061 (en NEN 1061). Deze 
norm stelt eisen aan het uiter1ijk van de lasnaad. De las moet 
aan beide te verbinden vlakken aanvloeien en mag in dwarsdoorsne
de niet bol of hoI zijn. Daarnaast moet er sprake zijn van goede 
inbranding in beide te verbinden materialen. De inbranding moet 
ook tot in de hoek van een 1asdoorsnede doordringen. Deze 
kwaliteits-eisen zijn minimaal. Door een juiste instelling van de 
1asparameters wordt aan deze kwa1iteits-eisen voldaan. Vooral 
afwijkingen in de spleetbreedte kunnen een grote invloed hebben 
op de laskwaliteit (zie 3.3.7). 

3.3.4 Ret te lassen materiaal 
Het materiaal van a1 de te verbinden onderdelen bestaat uits1ui
tend uit ongelegeerd constructiestaa1: Fe 370 tot Fe 510. 
Per werkstuk wordt een type materiaal voor de verstijvingsba1ken 
toegepast. 

3.3.5 Flensdikte verstijvingsbalk 
De flensdikte van een verstijvingsbalk bepaalt de toelaatbare 
lashoogte a. V~~r de toelaatbare lashoogte geldt: 

at 0 e 1. = 0.6 * tf len s (bij overlaplasnaad) 

De flensdikten var1eren tussen 5.6 en 
groter dan 9 [rom] wordt de lashoogte 

40 [mm]. V~~r flensdikten 
a = 5 [mm] genomen. Bij de 

vo1gende flensdikten geldt: 
* 5,6 S t < 7 [mm) ----} 
* 7 . S t < 9 [mm] ----} 
* t ~ 9 [mm] ----} 

-1 -
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3.3.6 Plaatdikte grondplaat 
De plaatdikte van de grondplaat is in de regel 8 of 10 [mm]. Bij 
deze plaatdikten heeft kleinere variatie (enkele mm's) in 
plaatdikte geen invloed op het lasresultaat. De plaatdikte wordt 
hier niet als procesparameter beschouwd. 

3.3.7 Spleetbreedte 
Wanneer een verstijvingsbalk niet goed aanligt op de grondplaat 
ontstaan er onvoorziene spleten tussen onderflens-verstijvings
balk en de grondplaat (zie fig. 3.3). De toelaatbare' spleetbreed
te is afhankelijk van de mechanische belasting van de te leggen 
las, en dus ook van de lashoogte en van het gedrag van het 
smeltbad. De hoofdfunctie van de hier gevraagde las is afdichting 
ter voorkoming van corrosie, terwijl de mechanische eisen aan de 
las minimaal Z1)n. In de literatuur wordt gevonden dat de 
toelaatbare spleethoogte 1 A 2 [mm] is: dit is dan weI afhanke
lijk van de lashoogte (lit. [3]). Per lashoogte dient bekend te 
zijn welke spleetbreedte toelaatbaar is voor een een-laags las. 
Door het op de juiste plaats aanbrengen van hechtlassen bij het 
monteren van de verstijvingsbalken kan een te grote spleetbreedte 
voorkomen worden. Onderzocht dient te worden of dit laatste 
haalbaar is met eenvoudige werkstukvoorbereiding. 

Moet de spleetbreedte, ondanks goed geplaatste hechtlassen, toch 
als procesparameter beschouwd worden, dan zal de spleetbreedte 
met geschikte nauwkeurigheid (maximaal +/- 0,5 [mm]) moeten 
worden gemeten. Dit vraagt om een optisch meetsysteem. Afhanke
lijk van de gemeten spleetbreedte moet er dan volgens een 
afwijkend laspatroon worden gelast. danwel worden gestopt met 
lassen. Vooralsnog wordt verondersteld dat de spleethoogte niet 
als procesparameter beschouwd hoeft te worden: de werkstuk
voorbereiding moet gewoon (?) goed zijn. 
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3.4 Hoofdparameters 

3.4.1 Type beschermgas 
Het toe te passen type beschermgas is afhankelijk van het type 
boog (open-, kortsluit- of weI openkortsluitboog) waarmee gelast 
wordt, de te verbinden materialen, het type lasdraad en de 
vereiste mechanische eigenschappen van de las. Het te lassen 
materiaal is uitsluitend on- of laaggelegeerd constructiestaal. 
De lassen kunnen met een type lasdraad gelast worden; daarbij 
moet er met een open-boog (sproeiboog-Iassen) gelast worden. De 
mechanische eigenschappen van de lassen zijn voor alle te leggen 
lassen gelijk. Het beste kan hiervoor een type beschermgas worden 
genomen, en weI die voldoet aan de norm M21 DIN 32526 (lit. [4]). 

De samenstelling van beschermgas heeft een grote invloed op de 
inbrandingsvorm, het lasuiterlijk en de omvang/hoeveelheid 
lasspatten. Vooral bij het gemechaniseerd lassen moeten er zo 
weinig mogelijk lasspatten vrijkomen. Hiervoor is het gunstig het 
C02-percentage kleiner dan of gelijk aan 15% te nemen, met 3 tot 
5% 02 (fijne lasdruppels). Stilstand ten gevolge van mondstukver
ontreinigingen moet worden voorkomen. De keuze voor een. in dit 
opzicht beter en duurder menggas is dan verantwoord. mede omdat 
de kosten van het menggas slechts enkele procenten van de totale 
laskosten bedragen. 

3.4.2 Volumestroom-beschermgas Q 
In de werkhal kan ervoor gezorgd worden, dat de luchtstroming om 
het smeltbad niet te groot is danwel te veel varieert. De 
volumestroom-beschermgas moet afgestemd worden op de grootte van 
smeltbad. Aangenomen mag worden dat er altijd meteen vaste 
volumestroom-beschermgas gewerkt kan worden. Bij sproeiboog
lassen met een lasdraaddiameter ddr = 1.2 [rom] is een volumest
room Q = ± 12 [ltr/min] vereist (lit. [4J). 

3.4.3 Type lasdraad 
Het type lasdraad hangt af van het te lassen materiaal en de 
gewenste neersmeltsnelheid. V~~r het lassen van uitsluitend 
ongelegeerd constructiestaal kan de samenstelling van het 
lasdraadmateriaal volgens DIN 8559 gekozen worden. De mechanische 
eisen aan de lassen zijn minimaal. zodat er voor lasdraadmateri
aal uit klasse DIN 8559-SGl of SG2 gekozen kan worden. Gevulde 
draad kan hogere neersmeltsnelheden opleveren vanwege de hogere 
toelaatbare lasstroom (in vergelijking met massieve draad). De 
voordelen van de hogere lassnelheden wegen niet op tegen de 
hogere kostprijs (2 a 3 maal duurder) van de gevulde lasdraad. De 
gevulde lasdraad wordt toegepast, wanneer er specifieke mechani
sche eisen aan de las gesteld worden. Dit is hier niet het geval. 

3.4.4 Lasdraaddiameter 
Zoals al is vermeld, is het lashoogte-bereik a = 3 tot 5 [mm]. 
Met massieve draad is dit bereik realiseerbaar met een lasdraad
diameter en weI ddr = 1.2 [mm]. De lasdraadspoel hoeft bij 
wisselende lashoogte niet tussentijds verwisseld te worden. De 
wisselfrekwentie van de draadspoel wordt uitsluitend bepaald door 
de grootte van de draadspoel en de neersmeltsnelheid. In de 
handel Z1Jn lasdraadspoelen verkrijgbaar met een gewicht 
varierend tussen 15 en 300 (kg) 
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3.4.5 Plaatsing van de aardklem 
De plaatsing van de aardklem heeft invloed op het gedrag van het 
smeltbaden dus op het uiterlijk van de las. In de literatuur is 
hierover geen uiteenzetting gevonden. V~~r de plaatsing van de 
aardklem(men) moet geput uit de praktijk ervaring van Grootint 
BV. 

3.4.6 Poling van het werkstuk 
De poling van het werkstuk wordt beinvloed door het te lassen 
materiaal, het type lasdraad, het type beschermgas en het type 
boog. Aangezien er geen wezenlijke variaties in bovengenoemde 
factoren optreedt zal de poling van het werkstuk altijd dezelfde 
zijn. Bij sproeibooglassen van ongelegeerd constructiestaal is 
het werkstuk (in het algemeen) de min-pool (lit. [51). 

Conclusie 
1. AIle hoofdparameters kunnen vooraf eenmalig worden inge

steld; 

Aanbevelina: 

1. De grootte van de lasdraadspoel 
beschermgasfles moeten worden 
inschakelduur van het lassysteem. 
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3.5 Primaire parameters 

De lassnelheid, de lasdraadsnelheid en de boogspanning moeten 
worden ingesteld op vaste waarden, wanneer de lashoogte, de 
hoofdparameters en de ingangsvariabelen gegeven Z1Jn. Deze 
instelling hoort nu eenmaal bij dat lasproces (lit [6]).De 
lasstroom en de boogspanning zijn de pr~mair in te stellen 
grootheden voor het verkrijgen van een bepaald type stabiele boog 
tussen anode en kathode (zie bijl. [3.5]). Bij staande hoeklassen 
met een lashoogte van a = 4 tot 5 [mm] kan met massieve d = 1.2 
[mm] lasdraad ongeveer de maximale neersmeltmassastroom worden 
gerealiseerd. De instelling van de primaire parameters is dan: 

lashoogte a = 4 tot 5 [mm]; 
lassnelheid Vlas = 9,6 6,5 [mm/s); 
lasdraadsnelheid Vdr = 9,2 9.5 em/min]; 
boogspanning Vboog = 28 29.5 [V); 
lasstroom I = 280 300 [A]; 
neersmeltsnelheid QDS = 5 5.5 [kg/uur]; 

Een lashoogte a = 3 [mm] is nog net lasbaar met massieve ddr = 
1.2 [mm] lasdraad. In dit geval is de neersmeltsnelheid ongeveer 
3 [kg/uurl. Er wordt dan in het overgangsgebied open-boog/kort
sluitboog gelast. Lassen van a = 3 [mm] komen echter niet veel 
voor. 

3.5.1 Lasdraadsnelheid v 
De lasdraadsnelheid, de lasdraaddiameter en de lassnelheid zijn 
primair bepalend voor de te realiseren lashoogte. Dit kan op een 
eenvoudige wijze met de wet van behoud van massa aangegeven 
worden: 

V las * ( a las ) 2 ~ ~ "" n * ( dd r ) 2 * V d r = Qn S 

Hierbij moet de las strak gelegd zijn, dus niet hoI of bol of a
symmetrisch. Aangezien de lasdraaddiameter en de gewenste 
lashoogte gegeven zijn, moeten de lassnelheid en de lasdraadsnel
heid in onderlinge afhankelijkheid ingesteld worden. De 
lassnelheid en de lasdraadsnelheid bepalen in belangrijke mate de 
inbranddiepte van een las. Er is een lassnelheid, waarbij de las 
een maximale inbranddiepte heeft. Verhoging of verlaging van de 
lassnelheid levert een kleinere inbrandingsdiepte op (lit (9]). 

Bij te grote lassnelheden is er per oppervlakte-eenheid een te 
geringe warmte-inbreng in het te lassen materiaal, wat een 
slechte hechting van de las tot gevolg heeft. Bij te lage 
lassnelheden is de warmte-inbreng meer op het smeltbad gericht, 
wat eveneens een slechte hechting oplevert tussen las en te 
lassen materiaal. De lasstroom is d.m.v. het lasapparaat 
gekoppeld aan de lasdraadsnelheid. De lasstroom bepaalt me de de 
hoeveelheid warmte, die in het lasproces ontstaat en is daardoor 
mede bepalend voor de omvang van het smeltbad. Met name de 
lasstroom bepaalt de inbrandingsdiepte. Daarnaast speelt bij 
staande hoeklassen de zwaartekracht een role Wordt de omvang van 
het smeltbad te groot dan kan de las onderuit zakken. ZO is een 
staande hoeklas met a ~ 6 [mm] niet in een laag haalbaar. 

In de GMA(W)-lasapparatuur is de lasstroom gekoppeld aan de 
lasdraadsnelheid. Vanuit de robotbesturing is het mogelijk de 
lasdraadsnelheid te regelen en daardoor de lasstroom te regelen 
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3.5.2 Boogspanning V 
Bij gegeven lashoogte, hoofdparameters en ingangsvariabelen moet 
de boogspanning worden ingesteld op een vaste, daarbij behorende 
waarde. De grootte van de boogspanning bepaalt me de de omvang van 
het smeltbad, met name de lasbreedte en is mede bepalend voor het 
lasuiterlijk. Het is mogelijk de boogspanning vanuit de robotbe
sturing in te stellen. Wanneer de lashoogte of de secundaire 
parameters gewijzigd moeten worden, dan moet ook de boogspanning 
vanuit de besturing gewijzigd kunnen worden. Er bestaat nog een 
tweede wijze om de boogspanning te regelen: door de lasdraadsnel
heid te wijzigen wordt ook de boogspanning gewijzigd (bij niet 
teruggekoppelde lassnelheid verandert de lashoogte). De laspro
ces-instelling is dan niet meer optimaal, omdat dan ook de 
lasboog van lengte verandert. Dit kan toch nuttig z~Jn om bij 
niet-ideale secundaire parameters het smeltbad toch te kunnen 
beheersen. 

3.5.3 Lasstroom I 
De lasstroom is bepalend voor het boogtype. Bij een ddr = 1.2 
[rom] is de drempelwaarde 200 [A): bene den 200 [Al is er sprake 
van een kortsluitboog. Bij deze materiaaldikten wordt er gelast 
met stroomsterkten van ± 280 [A], zodat er in het open-booggebied 
wordt gelast. 

In de GMA(W)-lasapparatuur is de lasstroom gekoppeld aan de 
lasdraadsnelheid. De lasstroom is dan ook niet als instelgroot
heid bekend in de robotbesturing. De lasstroom kan gewijzigd 
worden door: 

- de stick-out-lengte te var~eren. Toegestaan is een 
varia tie van +/- 2 [mm], waarbij de lasstroom -/+ 10 [A) 
varieert (lit. [6],[7]). 
- de lasdraadsnelheid te varieren. 
evenredig (mits de lasspanning 
waarbij ook de lasprocesinstelling 

3.5.4 Lassnelheid v 

De lasstroom varieert dan 
niet gewijzigd wordt), 

veranderd. 

V~~r de lassnelheid moet een optimale, bij het lasproces 
behorende waarde worden ingesteld die bij het lasproces hoort. De 
inbrandingsdiepte wordt mede bepaald door de lassnelheid (lit. 
[9]). De lassnelheid kan over een groot gebied (6,5 tot 10 
[mm/s]) worden gevarieerd zonder dat dit wezenlijk slechtere 
lasverbindingen oplevert. 

Conclusies: 

1. De boogspanning, de lasdraadsnelheid en de lassnelheid 
moeten als combinatie worden ingevoerd om een gewenste 
lashoogte te verkrijgen; 

2. V~~r een goed lasresultaat moet in afhankelijkheid van de 
gevraagde lashoogte een van de sets primaire parameters, die 
in een data-array verzameld zijn, worden ingesteld. 
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3.6 Secundaire parameters 

3.6.1 Stand lastoorts tijdens het lassen 
De secundaire parameters houden verband met de werkstukgeometrie 
en de stand van de lastoorts t.o.v. de lasrichting en de 
lasnaadgeometrie. De stand van de lastoorts wordt weergegeven in 
de. figuur 3.3 (lit. (9]). Over he~ algemeen wordt er stekend 
gelast met een langshoek a = 15° ± 5°. De dwarshoek (met de zij
kant-onderflens van de verstijvingsbnlk) is daarbij ~ = 45° ± 5°. 

lloor.sneJe. R-A 
figuur 3.3 

In het orthogonaalvlak (loodrecht op de lasrichting en door de 
laspositie) ligt de laspositie niet exact in het overgangspunt 
tussen zijvlak onderflens en de grondplaat. De laspositie ligt 1 
a 2 [rom] horizontaal verschoven t.o.v. dat overgangspunt. De 
exacte positionering van het lasdraaduiteinde wordt bepaald door 
de lashoogte, de flensdikte van de verstijvingsbalk, de dikte van 
de grondplaat, de spleetbreedte en de lasdraaddiameter. Deze 
positionering zal empirisch bepaald moeten worden. Doorgaans 
wordt als positioneernauwkeurigheid van het lasdraaduiteinde 
gehanteerd: lo~1 = ~ * ddr = ± 0.6 [mm]. 

De zojuist beschreven stand van de lastoorts geldt als richtlijn 
voor het handlassen. Richtlijnen v~~r het robotlassen van dit 
type lasverbinding zijn niet in de literatuur teruggevonden. De 
stand van de lastoorts bepaalt het gedrag van het smeltbad en 
daarmee het uiterlijk van de las, onafhankelijk door wie die 
stand gehanteerd wordt. V~~r het robotlassen wordt aangenomen 
dat, in vergelijking met het handlassen, de stand van de 
lastoorts niet wezenlijk anders zal zijn. 

In een 90°-hoek van de lasbaan kan niet met de optimale toorts
stand gelast worden. in verband met de geometrie van de robotarm 
en robotpols. De dwarshoek ~ kan wel worden gehandhaafd; het 
verloop van de langshoek a over het hoekbaantraject moet 
empirisch worden bepaald. Het hoekbaantraject moet zo kort 
mogelijk zijn. 
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3.6.2 Stick-out-lengte 
De stick-out-lengte is de lengte van de lasdraad tussen het 
eindvlak van de contactbuis (in de lastoorts) en de lasboog. De 
stick-out-lengte is normaal 10 a 12 maal de lasdraaddiameter 
(lit. [10]). De stick-out-lengte bij een lasdraaddiameter van 
d=1.2 [rom) is dan 12 tot 14 [mm]. De booglengte is bij een open
boog in de orde-grootte van 3 [mm]. Daarbij moet ook nog rekening 
gehouden worden met de 'hoogte' van het smeltbad, die van de 
orde-grootte van 1 tot 3 {rom] is. Voor de programmering van de 
lasbaan moet de afstand tussen het eindvlak van de kontaktbuis
lastoorts en het hoekpunt op de lasnaad 15 tot 17 [rom] zijn. In 
dat geval is er geen rekening gehouden met de horizontale 
verschuiving van de lastoorts t.o.v. het hoekpunt (deze bedraagt 
ongeveer 1 a 2 [mm]). 

Conclusies: 
1. De secundaire parameters z1Jn constant tijdens het lassen 

van de rechte baantrajecten. 

2. De toleranties op de toortshoeken laten nogal wat speling 
toe wat betreft de lastoortsorientatie. Dit levert mogelijk
heden op m.b.t. baanafwijkingen, die resulteren in hoekaf
wijkingen van de lastoorts t.o.v. de lasrichting. 

3. In de 90 o -hoek moet zo snel mogelijk van de optimale 
lasstand voor de ene zijde via onvermijdelijke niet-optimale 
lasstanden naar de optimale lasstanden voor de volgende 
zijde worden gelast. 
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4.1 
4.2 
4.3 
4.3.1 
4.3.2 
4.3.3 
4.4 

4.1 

HOOFDSTUK 4 : BEPALING LASSYSTEEM 

Eisenpakket 
Wensenpakket 
Mogelijke 1assystemen 
Mogelijke robotsystemen 
Mogelijke verplaatssystemen 
Overzicht mogelijke lassytemen 
Keuze uit de mogelijke lassystemen 

Eisenpakket 

Aan het lassysteem worden de volgende eisen gesteld: 

het lassysteem wordt uitsluitend ingezet voor het lassen van 
vlakke constructies, die vergelijkbaar zijn met de dekken 
van platforms: dus voor het vastlassen van verstijvingsbal
ken aan een vlakke plaat; 
het lassysteem last aIleen lasbanen, die in de vorm van 
rechthoeken liggen; 
de hoeveelheid te automatiseren laswerk bedraagt ± 17.000 
[kg) per jaar (zie bijlage [4.1!eisenpakket]); 
de terugverdientijd is maximaal 3 jaar; 
het systeem moet beveiligd zijn tegen ongewenste lasstanden; 
aIle voedingen van electrische componenten moe ten gecontro
leerd worden op ongewenste spanning-uitval; dit geldt ook 
voor het koelwater t.b.v. de Iastoorts en de pneumatiek 
t.b.v. het reinigen van de lastoorts; 
het lassysteem moet voldoen aan de hiervoor geidende 
veiligheidsvoorschriften; 

Bij de bepaling van 
uitgangspunten, die 
meegenomen: 

het Iassysteem 
volgen uit de 

worden verder de volgende 
analyse van het werkstuk, 

de te lassen werkstukken zijn vlakke construe ties met een 
oppervlak in de ordegrootte van : 

10 x 10 [m2] tot 20 x 30 [m2]; 
de massa van de te lassen werkstukken varieert tussen de 10 
en de 75 [ton]: 
de dikte van de te verstijven (grond)plaat is 8 of 10 [rom]; 
de toleranties op de hoofdmaten in een sektie zijn in de 
ordegrootte van 5 tot 10 [rom]; 
er worden uitsluitend enkel-Iaags lassen gelegd; 
aIle lassen Z1)n staande hoeklassen, gelegen in een 
horizontaal vlak: 
de werkstukken zijn aan de bovenzijde vrij toegankelijk; 
er wordt in het bedrijf met een CAD-systeem gewerkt en voor 
ieder werkstuk is een CAD-tekening gemaakt; 
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4.2 Wensenpakket 

Bij het beoordelen van de mogelijke lassystemen worden de 
volgende wens en gehanteerd: 

het lassysteem is eenvoudig te bedienen; 
het lassysteem is makkelijk te hanteren: 
ook niet-rechthoeklasbanen zouden lasbaar moe ten zijn met 
het lassysteem (veelvoorkomend is een vierhoek met twee 90 0 

hoeken en twee niet-90o-hoeken); 
de investeringskosten zijn minimaal; 
de terugverdientijd is minimaal; 
het lassysteem is aanpasbaar voor ander type laswerk: 
het lassysteem is makkelijk ce onderhouden; 
de onderhoudfrequentie is laag; 
de niet-lastijden zijn laag: de inschakelduur is zo groot 
mogelijk; 

De wensen worden op de volgende manier samengesteld tot een 
wensenpakket: 
1. hanteerbaarheid 
2. procesflexibiliteit 
3. productflexibiliteit 
4. laskwaliteit 
5. productiviteit 
6. onderhoud 
7. ergonomie 
8. bedrijfsveiligheid 

4.3 Mogelijke lassystemen 

Het lassysteem moet in staat Z1)n het volledige werkstuk (dek) 
te kunnen lassen. Het oppervlak van een dek varieert van ongeveer 
5 x 5 [m2] tot 20 x 30 [m2]. Er wordt altijd onderhands gelast en 
dus moet het werkstuk (dek) altijd van de bovenzijde worden 
benaderd. De grootte van de werkruimte kan in principe vr1J 
worden gekozen. Voor het genereren van mogelijke lassystemen moet 
worden geconstateerd dat het lassysteem twee hoofdfuncties 
uitvoert. Deze hoofdfuncties zijn het verplaatsen van de 
lastoorts/effector van de ene rechthoek naar de volgende 
rechthoek en het (lassen) uitvoeren van de lasbeweging. Bij het 
uitvoeren van de lasbeweging werkt de robot in een eigen 
coordinatenstelsel. De begrenzing van het robotsysteem voIgt uit 
de begrenzing van de mogelijke lasbeweging. Het robotsysteem is 
het systeem, waarin met robotcoordinaten wordt gewerkt. De 
verplaatsfunctie (tussen twee opvolgende rechthoeken) kan soms 
door het robotsysteem worden uitgevoerd. Er moet een verplaats
systeem aan het robotsysteem worden toegevoegd, wanneer het 
bereik van het robotsysteem te klein is in verhouding met de 
afmetingen van het werkstuk. De afmetingen van de werkruimte 
bepalen hoe vaak het robotsysteem t.o.v. het werkstuk moet worden 
verplaatst. 

De robotsystemen kunnen globaal in drie groepen worden onder
scheiden wac betreft hun werkbereik. Het werkbereik kan ongeveer 
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ge1ijk Z1Jn aan 6f het grootste werkstuk, 6f de grootste 
rechthoek 6f k1einer dan de grootste rechthoek. 

Het robotsysteem kan binnen een (vaste) stand van het robotsys
teem het gehe1e werkstuk af1assen, wanneer de werkruimte van het 
robotsysteem groter of ge1ijk is aan de omvang van het werkstuk. 
Gezien de grote afmetingen van de werkstukken kan het beste een 
portaa1-robotsysteem worden gekozen. De werkbreedte zal de 
breedte van de werkhal benaderen, dit is ± 25 [m]. In de 
langsrichting van de werkhal is het systeem verrijdbaar. Dit 
vraagt om een grote en redelijk stijve constructie. Het systeem 
zal meer dan f 800.000,= gaan kosten en zal voor dit laswerk 
nooit rendabel zijn. De grote werkruimte van het robotsysteem 
wordt bij deze werkstukken niet optimaa1 gebruikt, omdat de 
1asdichtheid (las1engte per opperv1akte-eenheid van de grond
plaat) zeer 1aag is. Deze systemen zijn het overwegen waard, 
wanneer het geautomatiseerd lassen van meer1aags en/of functione-
1e lassen moge1ijk is. Dit is nu nog niet het geval. 

Het robotsysteem moet 
verplaatst, wanneer de 
groot is als de omvang 
robotsysteem wordt ofwe1 
het werkstuk gehangen. 
'verp1aatsen van het 
rechthoek-wisse1tijd en 
entie van het 1assysteem. 

herhaa1de1ijk t.o.v. het werkstuk worden 
werkruimte van het robotsysteem even 

van de grootst optredende rechthoek. Het 
op het werkstuk geplaatst, ofwe1 boven 

Aan het robotsysteem moet de functie 
robotsysteem' worden toegevoegd. De 

de lasnaad-zoektijd bepa1en de effici-

Er kan ook worden gekozen voor een robotsysteem met een werkruim
te k1einer dan de omvang van een gemidde1de rechthoek. Het 
robotsysteem moet dan meerdere malen worden verp1aatst voor het 
lassen van een rechthoek. Bij iedere verplaatsing moet het 
robotsysteem weer goed worden gepositioneerd t.o.V. de laatste 
1aspositie. Dit kost veel tijd. Daarnaast moet het robotsysteem 
ook worden verp1aatst. wanneer de rechthoek volledig is afge1ast. 
Dit gehee1 werkt zeer omslachtig en lijkt veel op de werkwijze 
met zwaartekracht-1astoestel1en. Een rechthoek kan het beste in 
een keer worden ge1ast. Het bereik van het robotsysteem moet in 
ieder geval grater of ge1ijk zijn aan de grootste rechthoek. 

Samenvatting: 
De grootte van het werkruimte van het robotsysteem moet ongeveer 
gelijk gekozen worden aan de grootste rechthoek. Aan het 
robotsysteem moet de dee1functie 'verplaatsen van het robotsys
teem' worden toegevoegd. Mogelijke 1assystemen worden gegenereerd 
als combinaties van moge1ijke robotsystemen en verp1aatssyste
men. 
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4.3.1 Mogelijke robotsystemen 

De robotsystemen worden afgestemd op het in een opstelling kunnen 
lassen van tenminste een rechthoek. Over het algemeen kan met 
een robot op zichzelf niet een volledige rechthoek worden 
beschreven. De werkruimte van de robot moet worden uitgebreid 
door het toevoegen van een translatie-mogelijkheid van de robot 
aan het robotsysteem. Er z1Jn een aantal mogelijkheden voor de 
uitvoering van een robot in combinatie met een translatie-unit. 
De robot kan m.b.v. een Automatic Guided Vehicle, of kortweg 
A.G.V., over de grondplaat lopeno Wordt daarbij gebruik gemaakt 
van een geleiding d.m.v. de langsbalken dan is er sprake van een 
Guided Vehicle, ofwel kortweg G.V.. Als laatste kan de robot 
onderste boven worden gehangen aan een rechtgeleiding. 

Mogelijke robotsystemen zijn: 
robot op een AGV; 
robot op een GV; 
robot in een portaali 

Robot op een A.G.V. (zie bijlage [4.3.1 A.G.V.]) 

Een kleine robot wordt op een automatisch transportmiddel, een 
A.G.V. bevestigd. De A.G.V. wordt telkens op de grondplaat 
geplaatst en beweegt tussen de verstijvingsbalken. Het meevoeren 
van de besturingskast en de lastransformator op de A.G.V. is niet 
mogelijk. Eventueel kan de draadtoevoer-unit wel meegenomen 
worden. De besturingskast van de robot en de lastransformator 
worden telkens vast opgesteld tijdens het lassen. 
Een slede moet boven de A.G.V./robot meelopen. Tussen de slede en 
de A.G.V./robot hangt de laskabel en de voedingskabel. Op deze 
wijze oefent de laskabel van de lastoorts geen kracht uit op de 
robotpols. De draadtoevoer-unit kan op de slede worden bevestigd. 
Het meelopen van een slede boven een A.G.V.-robot vereist een 
eenvoudig portaal. Het portaal bestrijkt de gehele lengte van een 
rechthoek. Het portaal kan licht worden uitgevoerd, omdat de 
belasting minimaal is en het dynamisch gedrag van het portaal 
niet van wezenlijk belang is. Het robotsysteem bestaat dus uit 
een licht portaal (lengte ± 7000 [rom]) waaraan de robot/A.G.V. 
verbonden is. Tijdens het verplaatsen van het robotsysteem wordt 
de A.G.V./robot vast gekoppeld aan het portaal. Tijdens het 
lassen loopt de A.G.V./robot "los" van het portaal. De enige 
verbinding tussen portaalslede en de A.G.V.+robot is dan de 
laskabel en de voedingskabel van de robot. 

Robot op een G.V. (ZIE BIJLAGE [4.3.1 G.V.]) 

De robot kan worden geplaatst op een voertuig (slede), dat over 
de grondplaat en/of de langsbalk rijdt. Het meevoeren van de 
besturingskast en de lastransformator is niet mogelijk, daarom 
worden deze op een vaste plaats opgesteld tijdens het lassen. De 
robot wordt op een een-assige slede geplaatst. Een langsbalk 
wordt als geleiding gebruikt voor de slede, dus de langs
lasbewegingen van het robotsysteem. Het bereik van de robot moet 
groot genoeg zijn voor de breedte van een rechthoek. De afmetin
gen van de robot + slede laten misschien toe dat de draadtoevoer
unit op de slede wordt meegevoerd. De voedingskabel van de robot 
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en de laskabel worden uitgelegd over de langsbalk, die op dat 
moment als geleiding wordt gebruikt. De balk wordt aIleen als een 
rechtgeleiding gebruikt. De robot kan niet normaal rechtop op de 
bovenflens van de langsbalk worden geplaatst. Bij hogere 
langsbalken is het robotbereik niet voldoende voor het bereiken 
van de grondplaat. De robot moet tussen de langsbalken worden 
geplaatst, wanneer de robot rechtop wordt toegepast. De afmetin
gen van de robotsokkel (voet) moeten kleiner zijn dan _400 [mm]. 
De voet moet hoger dan de balkhoogte worden geplaatst, wanneer de 
voet groter is dan _ 400 [mm]. In dat geval is het beter de robot 
omgekeerd boven de balken, in een klein portaal (strop) te 
hangen. Het portaal moet dan gezien worden als een slede, waarin 
de robot vast wordt opgehangen. Het portaal rolt, d.m.v. gelei
dingswielen tegen de langsbalk, over de grondplaat. 

Robot in een portaal 

De robot hangt in een portaal. Het portaal bevat een translatie
unit, die in het robotsysteem is geintegreerd. In het portaal 
wordt de lastransformator en de besturingskast van de robot 
opgenomen. Het portaal kan geplaatst worden op de grondplaat, 
danwel op de verstijvingsbalken, danwel boven de rechthoek worden 
gehangen. 

Het plaatsen van het portaal op de grondplaat heeft het voordeel 
dat de robot op een vaste hoogte boven de grondplaat (en de 
lasnaden) hangt. De poten moeten dan weI in lengte- en breedte
richting over enige afstand verplaatsbaar Z1Jn. V~~r het 
verplaatsen van het portaal wordt het portaal opgepakt m.b.v. een 
hijsinrichting. 

Het portaal kan ook op de hoofdliggers van het werkstuk worden 
geplaatst. V~~r een vaste werkhoogte moeten beide poten verticaal 
instelbaar zijn. De afstand tussen de beide poten moet instelbaar 
zijn. Het portaal wordt voor het verplaatsen van het robotsys
teem over de hoofdliggers verreden. Per set van hoofdliggers (dus 
per instelling van de poten) kan een reeks rechthoeken worden 
gelast. 

Als laatste is het mogelijk het (robot)portaal in een groot 
portaal te hangen. Met het grote portaal wordt het robotportaal 
gepositioneerd boven de te lassen rechthoek. Deze oplossing 
verschilt hierin met vorige (robot}portalen dat nu het robotpor
taal tijdens het lassen niet op het werkstuk steunt. Bij deze 
oplossing is de werkhoogte van de robot t.o.v. de grondplaat 
constant. Wat betreft uitvoering betreft is deze constructie 
eenvoudig, omdat het portaal-plaatssysteem geen rekening hoeft te 
houden met de lokale werkstukgeometrie. Echter de constructie 
moet vrij stijf z1Jn, vanwege de grote overspanning van het 
plaatssysteem (het grote portaal). De orientatie van het 
robotportaal in het plaatssysteem moet (in twee discrete standen) 
kunnen worden gewijzigd. Deze oplossing is duur en omslachtig. 
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4.3.2 Mogelijke verplaatssystemen 

Mogelijke verplaatssystemen zijn: 
brugkraan in de werkhali 
portaal, dat over twee hoofdliggers loopti 
portaal, dat over de werkvloer loopt; 

Brugkraan in de werkhal 

In de werkhal zijn er voor het intern transport v.an materiaal 
een aantal brugkranen aanwezig. Deze brugkranen kunnen ook worden 
gebruikt voor het verplaatsen van het robotsysteem. Belangrijke 
factoren zijn de frequentie en de duur van het gebruik van een 
brugkraan voor het verplaatsen van het robotsysteem. Bij een hoge 
frequentie wordt de brugkranen-logistiek ontregeld. Het robocsys
teem moet weinig of geen beroep doen op het gebruik van brugkra
nen. Een brugkraan kan niet worden gebruikt voor het verplaatsen 
van het robotsysteem naar elke volgende rechthoek. Hooguit kan 
een brugkraan worden gebruikt voor minder frequente verplaatsin
gen van het totale systeem. 

Porcaal, dat over de werkvloer Ioopt 

Voor het verplaatsen van het robotsysteem kan een apart portaal 
worden toegepast. Dit portaal functioneert dan op een soortgelij
ke wijze als een van de brugkranen in de werkhal. Op deze manier 
kan het totale lassysteem onafhankelijk werken van externe 
verplaatsmogelijkheden. Het portaal kan rijden over rails in de 
vloer danwel direct over de betonvloer. Dit portaal heeft dan 
een vaste (werk)hoogte. De afstand tussen de portaalpoten is 
vast, ongeveer 25 [m]. Het portaal kan of weI vast of weI verrijd
baar worden uitgevoerd. De stijfheid van het portaal is niet van 
primair belang, wanneer het robotsysteem (op het werkstuk wordt 
geplaatst en) tijdens het lassen wordt losgekoppeld van het 
verplaatsportaal. Zo'n portaal is eenvoudig van uitvoering en is 
voorzien van een specifiek hijs/koppelmechanisme voorzien. Beide 
poten van het portaal moe ten synchroon worden aangedreven 
vanwege de grote overbrugging. 

Portaal, dat over de hoofdliggers wordt verplaatst 

Het verplaatsportaal wordt op twee hoofdliggers van het werkstuk 
geplaatst. Het portaal bestaat uit een balkligger en twee poten. 
Aan de balkligger wordt een translatie-unit bevestigd. Minstens 
een van beide poten moet verticaal instelbaar Z1)n, omdat de 
ondersteunende hoofdliggers in hoogte verschillen. Er kan een 
vaste werkhoogte worden gerealiseerd, wanneer beide poten 
instelbaar zijn. De afstand tussen de beide poten moet instelbaar 
zijn, omdat de afstand tussen de hoofdliggers veel varieert bij 
verschillende sets hoofdliggers. 

De hoogte van de poten en de afstand tussen de poten moeten 
handmatig worden ingesteld. Deze instellingen worden minder dan 
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een keer per dag gewijzigd en kunnen gedurende die periode worden 
gehandhaafd. Het portaal wordt over de hoofdliggers verreden. Het 
portaal moet op verschillende sets hoofdliggers worden overgezet 
voor het lassen van het gehele werkstuk. Het portaal wordt met 
een brugkraan overgezet. Tijdens het overzetten moet het portaal 
opnieuw worden ingsteld voor de nieuwe set hoofdliggers. 

4.3.3 Overzicht mogelijke lassystemen 

De mogelijke robotsystemen kunnen alsvolgt worden samengevat in 
een tabel: 

Robotsystem 
A.G.V. G.V. Portaal 

Verpl. syst. 

Portaal over (1) (3) (5) 
hoofdliggers 

Portaal over (2) (4) XXX 
vloer 

Brugkraan ~x xxx (6) 

Bij de meeste combinaties Z1)n het verplaatssysteem en het 
robotsysteem twee aparte systemen, aIleen bij combinatie (5) zijn 
de beide portalen samengevoegd tot een portaal. De aanduiding XXX 
betekent dan de betreffende combinatie niet zinvol is. De A.G.V. 
of G.V. in combinatie met een brugkraan is niet zinvol, omdat er 
dan een te grote aanspraak wordt gedaan op de brugkranen. Een 
robot/portaal hangend in een tweede portaal is veel te duur. 
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4.4 Keuze uit de mogelijke lassystemen 

De keuze wordt gemaakt door toetsing op de gestelde eisen, 
afweging van de waarderingen t.a.v. de wens en en afweging van de 
waarderingen t.a.v. nadelige gevo1gen. Bij de wens en laskwali
teit, productflexibiliteit, procesflexibiliteit, productiviteit 
en hanteerbaarheid wordt nog een verdere opsplitsing in daarop 
be trekking hebbende aspecten gemaakt. Deze aspecten worden eerst 
beoordeeld (zie bijlage [4.4 : WAARDERING WENSEN]) en vervolgens 
wordt de waardering (score) overgebracht naar de volgende 
verge1ijkingstabel. Verder wordt bij de keuze ook nog de 
kostprijs van het lassysteem betrokken. Schattingen van de 
kostprijzen van de verschillende lassystemen worden weergegeven 
in bijlage [ 4.4 : KOSTPRIJZEN LASSYSTEMEN]. 

WAARDERING WENSEN 
Robot+A.G.V. Robot+G.V. Robot+portaa1 

hoofdl vloer hoofdl v10er hoofdl brugkr 
wens (weegfactor) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

hanteerbaarheid (10) 80 100 60 70 80 60 
productflexibi1.(10) 30 30 50 50 100 100 
procesf1exibil. (7) 28 28 56 56 70 70 
1askwa1iteit (7 ) 42 42 49 49 70 70 
productiviteit (6) 48 48 48 48 60 36 
onderhoud/eenvoud(6) 54 60 42 48 42 42 
ergonomie (4 ) 40 40 28 40 28 24 
veiligheid (4) 40 28 36 24 20 16 

TOTAALSCORE 362 376 369 385 470 418 

specifieke jaar1ijks 
kosten in [f 1000,-] 397,3 414,6 396,3 415,7 381, 5 430,3 

terugverdientijd 
in [jaren] 2.47 3.21 2.43 3.26 2.65 3.38 

Gekozen wordt lassysteem (5) en dit wordt op de vo1gende wijze 
gemotiveerd: 

1. Mogelijkheden (2) en (4) va1len af, omdat beide mogelijkhe
den 1aag scoren t.a.v. de wens en en een grote terugverdien
tijd hebben. 

2. Moge1ijkheid (6) heeft een redelijke score t.a.v. de wensen, 
maar valt at vanwege de grote terugverdientijd. 

3. Mogelijkheden (1) en (3) hebben be ide een gunstige terugver
dientijd, maar scoren 1aag t.a.v. de wensen. Lassysteem (3) 
is het beste a1ternatief voor het gekozen 1assysteem (5). 
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Het gekozen lassysteem bestaat uit een robot die in een portaal 
hangt. Het portaal staat telkens op twee hoofdliggers van het 
werkstuk. Het portaal wordt over deze hoofdliggers verreden. 
Over twee hoofdliggers kan niet in een keer het totale werkstuk 
bestreken worden. Het portaal wordt ongeveer een maal per 8 (uur] 
met een brugkraan overgezet op een nieuwe set hoofdliggers. 

Risico-analyse 

Bij het gebruik van lassysteem (5) loopt men de volgende 
risico's: 
1. de portaal-lengte is te klein voor het lassen tussen 

bepaalde hoofdliggers; 
2. de instelhoogte van de portaalpoten is te klein voor 

bepaalde werkstukken (dekken); 
3. de robotconfiguratie maakt het gebruik van het lassysteem 

onmogelijk; 
4. de brugkraan is niet direct beschikbaar voor het overzetten 

van het portaal op een nieuwe set hoofdliggers; 

Maatregelen 

Bij elk risico kunnen maatregelen worden genomen om het betref
fende risico te verkleinen danwel te elimineren. T.a.v. de 
risico's worden de volgende maatregelen genomen: 
1. De lengte van het portaal wordt groter genomen dan de 

maximaal optredende afstand tussen de hoofdliggers. Bij een 
lengte van 7.000 [rom] kan het portaal altijd geplaatst 
worden. Veel groter zal de afstand tussen de hoofdliggers 
niet worden, omdat het werkstuk anders te slap wordt. 

2. De instelhoogte van de portaalpoten is afgestemd op de tot 
nu toe bekende balkhoogten. Ook deze komen voort uit de 
eisen die aan het werkstuk worden gesteld. Hierin zullen 
weinig veranderingen komen. 

3. Door hoge eisen te stellen aan de afmetingen en de configu
ratie van de robot wordt bereikt, dat de robot onder vrijwel 
alle omstandigheden kan worden toegepast. 

4. De aanwezigheid van een brugkraan is slechts een keer in de 
8 [uur] vereist. Hierop kan zeer goed worden geanticipeerd. 
De kans zal dan ook laag zijn dat er op het gewenste moment 
geen brugkraan ter beschikking is, terwijl de ernst van de 
gevolgen (voor de inschakelduur) niet zo groot is. Hiervoor 
kunnen maatregelen worden genomen in de sfeer van tijdelijke 
brugkraan-planning. 
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5.1 
5.2.1 
5.2.2 
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5.4.1 
5.4.2 
5.4.3 
5.4.4 
5.4.5 
5.4.6 

5.1 

HOOFDS'I'UK 5 CONSTRUCTIE LASSYSTEEM 

Bepalen deelfuncties van lassysteem 
Functioneren van robotsysteem 
Keuze robot 
Verplaatsen van het portaal over hoofdliggers 
Positioneren van het portaal 
Fixeren van het portaal 
Overzetten van het portaal m.b.v. een brugkraan 
Losmaken van de geleidingsrollen 
Oppakken van por~aal met een brugkraan 
Instellen horizontale afstand tussen poten 
Instellen hoogte poten 
Neerzetten van portaal op hoofdliggers 
Instellen van de geleidingsrollen 

Bepalen deelfuncties van 1ass¥steem 

Het 1assysteem bestaat uit een portaal, waarin een robot hangt. 
Het portaa1 wordt op twee hoofdliggers van het werkstuk ge
p1aatst en is hierover verrijdbaar t.b.v. het verplaatsen. Het 
portaal wordt steeds gepositioneerd t.o.v. een aantal in een 
portaaistand te lassen rechthoeken. In zo'n stand van het 
portaal moet het robotsysteem een of meerdere lasprogramma's 
uitvoeren. 

Het portaal wordt m.b.v. een brugkraan overgezet op een nieuwe 
set hoofdliggers van het werkstuk (dek), wanneer aIle rechthoeken 
tussen de genomen set hoofdliggers zijn gelast. 

V~~r 

(1) 

(2) 
( 3) 

het lassysteem worden drie hoofdfuncties onderscheiden, n1.: 
overzetten van het portaal op een nieuwe set hoofdliggers 
m.b.v. een brugkraan; 
verplaatsen van het portaal over twee hoofdliggersi 
functioneren van het robotsysteem bij een stand van het 
portaal; 

In bijlage [5.1 : bepalen deelfuncties van lassysteem] worden de 
hoofdfuncties in een flow-chart weergegeven. 
V~~r het bepalen van de constructie van het lassysteem worden 
deze hoofdfuncties in omgekeerde volgorde behandeld. 

5.2.1 Het functioneren van het robots¥steem 

Het robotsysteem voert aItijd een (las) programma uit. Het 
resultaat van de robotacties, opgegeven in het (las) programma, 
is een reeks lassen. In hoofdstuk 6 wordt de werkwijze, waarop 
een (las} programma tot stand komt, behandeld. De werkwijze is 
niet athankelijk van de geometrie van de robot. V~~r de bepaling 
van de construe tie van het lassysteem moet weI een lasrobot 
worden gekozen. De keuze van een robot hangt samen met een 
aanname bij het opstellen van dit lassysteem ais mogelijk 
lassysteem. Deze aanname is: de robot moet meerder rechthoeken in 
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een stand van het portaal kunnen lassen. Het doel is een hoge 
inschakeIduur te verkrijgen voor het Iassysteem. De berekening 
van de verwachte inschakeIduur gaat uit van een werkbreedte Bmax 
van ongeveer 2400 {rom] bij een stand van het portaal. Het 
robotsysteem moet zonder een externe hefinrichting over de 
verstijvingsbalken kunnen bewegen. De zogenaamde werkhoogte H.ax 
van het robotsysteem moet dan groter zijn dan de grootste 
balkhoogte van de verstijvingshalken tussen de hoofdliggers. De 
werkhoogte Hmax is de verticale afstand tussen de onderkant van 
de robot en de grondplaat, wanneer de robotarm heIemaal naar 
boven is opgetrokken. Deze afstand moet groter zijn dan 700 [rom]. 

AIIereerst wordt een keuze gemaakt uit de verschiIIende robotcon
figuraties. Vervolgens wordt er een geschikte robot gekozen. 

5.2.2 Keuze van robot 

Er zijn verschiIIende typen robots op de markt. Ze kunnen worden 
onderverdeeld naar hun configuratie. De belangrijkste robotconfi
guraties zijn: 

TTT 
RTT 
RRT 
RRR 
SCARA 

De RRR-robotconfiguratie is het meest geschikt voor toepassing 
bij dit Iaswerk. 
In de bijIage [5.2.2 : Robotconfiguraties] worden de verschiIIen
de configuraties toegelicht en wordt de keuze gemotiveerd. 

V~~r het prograromeren van rechtIijnige baanbewegingen van het 
TCP met constante Iastoorts-orientatie moet de robotpols drie 
graden van vrijheid hebben. De configuratie van de robotpols is 
voor deze toepassing minder belangrijk. De voorkeur wordt gegeven 
aan een configuratie, waarbij de 'jaw'-as evenwijdig aan de 
onder arm Iigt, de 'pitch'-as loodrecht op de 'jaw'-as staat en 
'roll'-as m.b.v. de 'pitch'-as in het verlengde van de onder arm 
verdraaibaar is (zie bijIage [5.2.2 : Robotconfiguraties]). 

De werkruimte van een RRR-robot is bolvormig. De robot wordt 
onderste boven aan een portaal gehangen. Door het toevoegen van 
een zevende as aan de robot wordt de werkruimte van het robotsys
teem (=robot + zevende as) een cilinder. De werkruimte wordt door 
de grondplaat doorsneden, wanneer de robot boven een dek hangt. 
De doorsnijding van de werkruimte vormt een rechthoek op de 
grondplaat, waarbinnen de robot kan lassen • De breedte van deze 
rechthoek is de werkbreedte Bmax van de robot (op de grondplaat). 
De werkbreedte van de robot hangt af van de werkhoogte H.ax. De 
werkbreedte van een RRR-robot is altijd kleiner dan twee maal de 
armlengte van de robot (wanneer de rohot niet op een dwarsslede 
is geplaatst). Het vergroten van de werkbreedte d.m.v. toepassing 
van een dwarsslede heeft aIleen voordelen, wanneer deze (extra) 
externe as vrijprograromeerbaar is. Dit brengt echter hoge extra 
kosten met zich mee, zonder wezenIijke verhoging van de inscha
kelduur van het lassysteem. Het gebruik van een dwarsslede moet 
worden vermeden. Een robot met een groot werkbereik heeft de 
voorkeur. 
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V~~r het prograromeren van het robotsysteem is het handig uit te 
gaan van een werkhoogte. De kans op programmeerfouten m.b.t. de 
werkhoogte wordt hiermee verkleind. Bij een gegeven set hoofdlig
gers kan er worden gewerkt met een vaste portaalinstelling. De 
maximale reikwijdte van een RRR-robot is ongeveer 1500 tot 1600 
[rom]. De reikwijdte is de afstand tussen het hart van de 
robotpols en het.scharnierpunt van de bovenarm. De reikwijdte van 
de lasrobot kan d.m.v. een TCP-vector worden omgezet in een 
lasbereik van de lastoorts. Op deze wijze wordt de werkbreedte 
bepaald. De werkbreedte van de robot moet ongeveer 2400 [mm) zijn 
bij een werkhoogte van 700 [mm). Robots met een geschikte 
werkruimte zijn: 
ASEA IRB 2000 
GMF ARC MATE SENIOR 
KUKA IR 163/15 
PANASONIC 
ROMAT 76 
YASKAWA MOTOMAN V6 

De geometrie van de ASEA IRB 2000 is zeer gunstig. Deze robot 
combineert een grote werkbreedte met een grote werkhoogte. De 
robot heeft een redelijk gewicht, zodat de constructie dynamisch 
en statisch niet wezelijk anders belast wordt, wanneer een 
andere robot wordt toegepast. Meerdere robots kunnen voor deze 
toepassing in aanmerking komen, bepalend daarvoor zal de wijze 
van programmeren zijn. 

Rechtgeleiding t.b.v. ASEA IRB 2000 

De aandrijving van de zevende as/translatie-unit wordt door de 
robotleverancier meegeleverd. De aandrijving wordt gedimen
sioneerd op maximale en minimale verplaatsingssnelheden. Tevens 
wordt, wat de besturing betreft, de aandrijving geintegreerd in 
het robotsysteem. De geleidingsrails en de sledeconstructie 
worden eenvoudig gehouden. Er zijn standaard rechtgeleidingen te 
koop, zoals THK-, INA-kogelomloopbussen. De constructie rondom 
de montagevlakken van dit soort rechtgeleidingen moet stijf zijn 
('goede ondergrond') en er worden hoge eisen gesteld aan de vorm
en maattoleranties van de montagevlakken. De toepassing van 
kwaliteitsrechtgeleidingen is in dit geval niet zinvol, omdat de 
balkligger (drager) te zwaar en te duur wordt. Er wordt uitgegaan 
van looprollen op een vlak loopvlak. De looprollen hebben een 
geringe welving t.b.v. uitlijnfouten. De rails worden bevestigd 
op een balk. Deze balk kan op twee manieren uitgevoerd zijn, nl. 
als vakwerkligger of als doosconstructie. De doosconstructie 
wordt gekozen, vanwege de grote realiseerbare stijfheid bij 
gering eigen gewicht. De lengte van deze draagbalk bedraagt 7000 
[mm) (zie bijlage [5.2.2 : DraagbalkJ. 
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5.3 Positioneren van het portaal over de hoofdliggers 

Zie bijlage [5.3 Positioneren van het portaal1 voor een flow
chart van de deelfuncties. 

5.3.1 Positioneren portaal 

Het portaal loopt over twee hoofdliggers. Op een van beide 
hoofdliggers wordt het portaal geleid, zodat het portaal niet van 
de hoofdliggers af rijdt. De versnellingen tijdens het aanlopen 
en afremmen van het portaal moe ten klein zijn om het portaal en 
de geleidingen van het portaal niet onnodig zwaar te belasten. Op 
deze wijze is het mogelijk het portaal aan een zijde aan te 
drijven. De aandrijving kan over enige seconden aanlopen danwel 
afremmen door een frequentiedrive op te nemen in de voeding van 
de aandrijfmotor. 

Een betere oplossing is het synchroon aandrijven van beide 
portaalpoten. In dat geval wordt het portaal symmetrisch belast 
tijdens het aanlopen en afremmen. De geleiding wordt niet zo 
zwaar belast, maar is nog steeds noodzakelijk. 

Per poot kan een standaard wielkast met ingebouwde aandrijving 
worden toegepast van een kranenbouwer (bv. Krone of Demag). 

De verplaatsingssnelheid van het portaal bedraagt ± 150 [mm/s]. 
Het positioneren van het portaal wordt met handbediening uitge
voerd. Er is een afstandbediening, waarmee de operator het 
portaal voor- en teruguit kan verplaatsen. Het handbediend laten 
verplaatsen van het portaal levert de nodige controle (door de 
operator) op. De operator heeft vooraf bepaald welke portaalposi
ties gewenst zijn (zie hoofdstuk 6: Functioneren robotsysteeml . 

5.3.2 Fixeren portaal 

V~~r het behouden van de positie van het portaal is het voldoende 
de wielen van beide portaalpoten te blokkeren met een rem. Een 
remmotorreductor als aandrijving heeft daarvoor te veel speling. 
Het wiel moet direct op de rem gezet worden m.b.v. een pneuma
tisch bediende wrijvingsrem (trommel- c.q. schijfrem). De in- en 
uitschakeling van de rem op de wielen wordt bediend d.m.v. een 
I/O-poort in de robotbesturing. 

5.4 Overzetten van het portaal m.b.v. een brugkraan 

Zie bijlage [5.4 Overzetten van het portaal m.b.v. een 
brugkraan] voor een flowchart van de deelfuncties. 
Het portaal zal niet vaker dan een keer per 8 [uur] worden 
overgeplaatst. Bij een goede voorbereiding zal het overplaatsen 
van het portaal niet langer duren dan 15 [min]. De acties voor 
het overplaatsen van het portaal zijn makkelijk handbediend uit 
te voeren. Automatiseren van (een van) de acties is niet zinvol. 
AIle instellingen worden handbediend uitgevoerd met afstandbedie
ning. Er kan worden gewerkt met eenvoudige op- en neer-schake
laars met eindstandschakelaars. Het horizontaal verplaatsen van 
de verplaatsbare poot kan handmatig plaatsvinden. 
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5.4.1 Losmaken van de geleidingsrollen 

De bovenflenzen van de hoofdliggers kunnen als loopvlakken voor 
het portaal worden genomen. Een van beide portaalpoten kan 
hierlangs worden geleid. De bovenflenzen van de verschillende 
hoofdliggers var~eren veel in dikte en breedte, zodat de 
geleiding instelbaar moet zijn. 

Bij de knooppunten in de hoofdliggers treden afwijkingen op in de 
breedte van de bovenflenzen. De breedte van de bovenflens neemt 
over een bepaalde lengte toe (een verbreding van 400 naar 1200 
[mm] over een lengte van 1200 [mm) is geen uitzondering) . 
Daarnaast zijn er vaak gaten in de bovenflens bij die knooppunten 
t.b.v. het inleiden van poten en/of verstijvingselementen (een 
_1100 (mm] gat is geen uitzonderingi). De loopwielen in de 
portaalpoten moeten op enige afstand uit elkaar liggen en het 
liefst symmetrisch t.O.V. de draagbalk van het portaal. Hierdoor 
zal het vooroplopend loopwiel over een knooppunt he en moeten 
bewegen en kan dus in een gat zakken. Het niet laten lassen van 
rechthoeken in de omgeving van knooppunten kan als een oplossing 
voor dit probleem worden gezien, maar hierdoor wordt het 
lassysteem 10% tot 15% van het typische robotlaswerk ontnomen. 

Door het portaal aan een zijde over rails te laten lopen en aan 
de andere zijde over de bovenflens van de hoofdligger zelf, 
kunnen ook de rechthoeken in de omgeving van de knooppunten 
worden gelast. Deze oplossing houdt echter in dat er hulpgereed
schap, in de vorm van rails en fixeermechanismen, moet worden 
gebruikt. 

In het gat van de bovenflens kan een plaat worden aangebracht, 
zodat het portaal er niet in kan zakken. Door het synchroon 
aandrijven van beide portaalpoten is de kans op scheeflopen 
klein. Het is handig beide poten . te voorzien van geleidingsrol
len. Op het moment dat de ene poot over een taps deel van de 
bovenflens loopt kan bij de andere portaalpoot de geleiding 
worden ingesteld. Op deze wijze kunnen extra geleidingsrails 
achterwege blijven. Gekozen wordt voor geleiding door de 
bovenflens van een van beide hoofdliggers. De portaalpoten lopen 
direct over de bovenflenzen van beide hoofdliggers. 

5.4.2 Oppakken van het portaal m.b.v. een brugkraan 

Een brugkraan tilt het portaal op d.m.v. drie aangrijpingspunten 
aan de draagbalk van het portaal op. De kabellengte tussen de 
drie aangrijpingspunten aan het portaal en de hijshaak z~Jn van 
dusdanige lengte dat het zwaartepunt van het portaal op het 
moment van oppakken verticaal (recht) onder de hijshaak ligt. In 
dat geval hangt het portaal precies horizontaal en is het portaal 
makkelijk neer te zetten. 

De positie van de robot in het portaal heeft grote invloed op de 
ligging van het zwaartepunt van het totale robotsysteem. De robot 
wordt daarom altijd in dezelfde uitgangspositie gebracht, voordat 
het systeem wordt overgezet. De invloed van de positie van de 
horizontaal verstelbare poot op de ligging van het zwaartepunt 
van het portaal moet minimaal zijn. Hiervoor moet de horizontaal 
verstelbare poot een kleine Massa hebben. Bij de maximale massa 
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van deze poot van 200 [kg], is de verplaatsing van het zwaarte
punt minder dan 30 [em]. Kiest men een afstand tussen de hijshaak 
en het portaal van meer dan 6 [m], dan blijft het portaal 
ongeveer horizontaal hangen. 

De hijskabels zijn vast verbonden aan het portaal. Op h~t portaal 
Z1Jn drie katrollen bevestigd, waarop de hijskabels verend 
opgerold worden (zoals bij de voedingskabel van sommige stofzui
gers). De drie uiteinden van de hijskabels zijn samengevoegd in 
een snelkoppel-mechanisme. De eenvoudigste uitvoering van zo'n 
snelkoppel-mechanisme is een hijsoog. Na het neerzetten van het 
portaal rollen de hijskabels automatisch op na het vieren van de 
hijskabel(s}. 

De kabels kunnen ook vervangen worden door stangen. Kabel C wordt 
vervangen door een stang van 7 [m]. Kabels A en B worden 
vervangen door een juk met een totale lengte van 6 Lm]. In 
lengte-richting van het juk is de stang in twee gelijke delen 
opgedeeld. De stang kan dubbel gevouwen worden. Stang C en 
vervangingsstang AB worden aan elkaar gekoppeld, zodat er een 
vervangend mechanisme ontstaat voor d~ drie kabels. 

Het portaal kan beschouwd worden als het frame voor het gehele 
robotlassysteem. Het is mogelijk om de voeding van het robotlas
systeem m.b.v. een voedingskabel te voorzien. Dit kan aIleen met 
de koelwateraansluiting problemen opleveren. Het is mogelijk te 
werken met een goed beschermde voedingskabel. De voedingskabel 
kan op verschillende plaatsen in de werkhal "ingeplugd U worden. 

-33-



5.4.3 Instellen van de horizontale afstand tussen de poten 

Het robotsysteem wordt geplaatst op twee hoofdliggers. De afstand 
tussen deze hoofdliggers varieert tussen de 3.0 en 6.5 [m]. Beide 
poten horizontaal verstelbaar maken heeft weinig zin, de 
constructie wordt slap en het is duur. Een van beide poten kan 
dus over een afstand van 3.5 em] horizontaal worden verschoven. 
Om overbepaaldheid in het frame te vermijden moet een van beide 
poten een hoekverdraaing om de langs-as van de balkligger 
toestaan. Het is gunstig deze hoekverdraaing onder te brengen bij 
de horizontaal verstelbare poot. Tijdens het verplaatsen van het 
portaal is de hoekverdraaing vrij (niet onderdrukt), maar daarna 
wordt deze bewegingsvrijheid onderdrukt d.m.v. een klembus. De 
horizontaal verstelbare poot is opgehangen aan een bus die over 
een as kan glijden. 

5.4.4 Instellen van de hooqte van beide poten 

Het robotsysteem wordt op de hoofdliggers van het werkstuk 
geplaatst. De hoofdliggers kunnen in hoogte varieren van 
400 [mm] tot 1600 [mm]. Een mogelijkheid is het inste1baar maken 
van slechts een poot, waarmee het hoogteverschil tussen beide 
hoofdliggers wordt overbrugd. De robot wordt op een hoogtever
stelling op de slede van de 7e as bevestigd. Op deze wijze wordt 
een vaste werkhoogte verkregen, echter de draagbalk van het 
portaal moet nu zeer hoog worden geplaatst. V~~r het realiseren 
van een vaste werkhoogte van het robotsysteem is het beter beide 
portaalpoten in hoogte instelbaar te maken met een instelbereik 
van 1200 [mm). Een poot is horizontaal niet instelbaar t.o.v. de 
draagbalk, waaraan de robot hangt. Aan die poot wordt de 
besturingskast en de lastransformator bevestigd. 

Het frame ontleent haar stijfheid voornamelijk aan de laatstge
noemde poot. Deze poot bestaat uit een verticaal geplaatste 
kokervormige balk, waarop geleidingsrails zijn bevestigd. Over 
deze rails wordt de draagbalk van de robot in hoogte versteld. 
Deze hoogte-instelling wordt met een electrisch bediende 
schroefvijzel uitgevoerd. Deze poot wordt met een goede klemver
binding aan de balkligger gekoppeld, wanneer de juiste hoogte is 
ingesteld. op dat moment moet de poot vrijwel star aan de 
balkligger verbonden zijn. 

De andere poot is zowel verticaal als horizontaal instelbaar. Na 
het instellen van de juiste hoogte en horizontale afstand worden 
beide instellingen m.b.v. klembussen vergrendeld. De klembussen 
worden door pneumatisch bekrachtigde kniehefbomen bediend. 
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5.4.5 Neerzetten van het portaal 

De brugkranen, die in de werkhal 
altijd over meerdere hijssnelheden, 
worden gepositioneerd. 

aanwezig zijn, beschikken 
waardoor zacht en exact kan 

Het uiteindelijk op de hoofdligger plaatsen van het portaal moet 
met micro-snelheid plaatsvinden. Het portaal kan het beste ±50 
[mm] boven de betreffende hoofdligger worden gehangen. De 
verticaal verstelbare poot staat iets lager ingesteld als 
gewenst. De laatste verticaal te overbruggen ± 50 [mm] worden 
m.b.v. de verticaal verstelbare poot overbrugd. Op deze wijze 
kunnen er geen hoge botskrachten optreden bij het neerzetten, 
omdat de verplaatssnelheid van deze verticale verstelling zeer 
laag is (5 tot 10 [mm/s]). 

Om het plaatsen van het portaal door een persoon uitvoerbaar te 
maken moet een hu1pmiddel het portaal a1 gericht hebben voor het 
met micro-sne1heid op de hoofd1igger gezakt is. Een moge1i)kheid 
is het aanbrengen van een invanggroef, die taps toeloopt. Tijdens 
het zakken wordt het portaa1 hiermee gecentreerd. 

Een andere mogelijkheid is het aanbrengen van twee verticaal 
verschuifbare opvangsleuven, die fungeren als richtorganen. De 
sleuven steken aan de onderzijde verticaal naar beneden uit en 
raken daardoor de hoofdligger eerder dan de loopwielen van de 
poot. Tijdens het zakken van het portaal moet de operator ervoor 
zorgen dat de sleuven over de hoofdligger zakken. De be ide 
sleuven hoeven niet gelijktijdig over de hoofdligger te zakken, 
want de richtorganen zijn verticaal verschuifbaar. In horizontale 
richting, loodrecht op de hoofdligger, kan het portaal niet meer 
bewegen als de sleuf over de hoofdligger is gezakt. De operator 
kan nu de andere sleuf optillen en het portaal zodanig verdraaien 
dat deze sleuf over de hoofdligger kan zakken. De orienta tie van 
het portaal voIgt nu uit de ligging van de hoofdligger, zodat de 
tweede poot niet meer gecorrigeerd hoeft te worden. 

Het portaal kan het best 
verstelbare geleidingsrollen 
oplossing wordt gekozen. 

worden 
(d.m.v. 

gericht met handmatig te 
een schroefspinde1). Deze 

5.4.6 Inste1len van de geleidingsro1len 

Na het neerzetten en uitrichten van het portaa1 moeten de 
geleidingsrollen op de bovenflens van de hoofd1igger worden 
aangebracht. Drie geleidingsro11en zijn daarvoor in breedte
richting verste1baar. Daarnaast rolt er een geleidingsro1 tegen 
de onderkant van de bovenf1ens. Het portaal wordt door slechts 
een hoofdligger geleid. Beide portaa1poten beschikken over 
geleidingsrollen (zie par 5.4.1). 
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6.1 
6.1.1 
6.1.2 
6.1.3 
6.1.4 
6.2 
6.2.1 

HOOFDSTUK 6 PROGRAMMER EN ROBOTSYSTEEM 

Lassen van een lasbaan binnen een portaalstand 
Teach-in programmeren 
Zuiver offline programmeren 
Offline programmeren met interactieve componenten 
Keuze van programrneermethode 
Opmeten van de lasbanen binnen een portaalstand 
Positioneren van het portaal over de hoofdliggers 

V~~r het lassen van rechthoeken m.b.v. het robotsysteem moeten 
een aantal deelfuncties in ieder geval worden uitgevoerd. Een 
zinvolle indeling in deze deelfuncties is: 
1. bepalen welke las op welke plaats moet worden gelast; 
2. overzetten van het portaal; 
3. verplaatsen van het portaal: 
4. opmeten van de lasbaan (lasbanen); 
5. lassen van de lasbaan. 

Van de deelfuncties wordt bepaald op welke wijze ze moe ten worden 
uitgevoerd. Hierbij is het belangrijk dat de bedienings- en de 
programmeringswijze van het robotsysteem eenvoudig zijn. 
Bij het bepalen van de werkwijze is het handig eerst te bekijken 
op welke wijzen de lasbanen kunnen worden geprogrammeerd. 
Vanuit de programmeer-methode wordt vervolgens bekeken wat er 
moet worden gedaan voor het opstellen van het lasprogramma. 
Zodoende worden de deelfuncties in omgekeerde volgorde behandeld. 

6.1 Lassen van een lasbaan binnen een portaalstand 

Het lassen van een lasbaan verloopt altijd volgens een van 
tevoren opgesteld lasprogramma. V~~r het opstellen en uitvoeren 
van het lasprogramma moe ten de volgende acties worden uitgevoerd: 
1. bepalen van de baanpunten op de lasnaad en eventuele 

aanloop-, tussen- en uitlooppunten; 
2. opstellen van een lasbaan door de baanpunten; 
3. toevoegen van lasinstructies/lasparameters; 
4. bewegen van de robotarm vanuit de ruststand, via de 

aanlooppunten, naar het startpunt op de lasbaan; 
5. lassen van de baansegmenten; 
6. bewegen robotarm vanuit eindpunt-lasbaan, via uitlooppun

ten, naar ruststand. 

Er moet eerst een lasprogramma worden opgesteld, voordat het 
robotlassysteem kan lassen. De in het lasprogramma gehanteerde 
baanpunten zijn altijd het resultaat van een aantal meet-acties. 
Die meet-acties hebben een tweeledig doel, nl. enerzijds het 
bepalen van de werkelijke ligging van de baanpunten en anderzijds 
het controleren van de uitvoerbaarheid van de robotbeweging. 
Beide aspecten zijn wezenlijk voor het goed functioneren van het 
robotsysteem. De hoekpunten van de rechthoeken zijn de belang
rijkste punten in de rechthoeklasbaan en moeten dus worden 
opgemeten. Daarnaast kunnen enkele tussenpunten worden bepaald. 
De meest gebruikte programmeer-methode is het Teach-in programme
reno Daarnaast bestaan het zuiver offline programmeren en het 
offline programmeren met interactieve componenten. 
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6.1.1 Teach-in programmeren 

Bij veel robot-opstellingen wordt het werkstuk goed gedefinieerd 
geplaastst. Het goed gedefinieerd plaatsen van het werkstuk 
t.o.v. de lasrobot wordt gerealiseerd door het goed positioneren 
(wat betreft positie en orientatie) van het gehechte gehele 
werkstuk en de werkstukonderdelen. Verder moeten er eisen worden 
gesteld aan de maat- en vormtoleranties van de onderdelen. De 
thermische vervormingen van de onderdelen tijdens het lassen 
moeten een constant gedrag vertonen danwel verwaarloosbaar zijn. 

Wordt aan deze eisen voldaan dan kunnen de lasbanen m.b.v. 
teach-in worden beschreven in een lasprogramma. zonder daarin 
sensorbesturing te gebruiken. Het lasprogramma kan voor een serie 
identieke werkstukken worden herhaald en telkens zal het 
lasresultaat beantwoorden aan de verwachtingen. Bij het lassen 
van dekken lijkt er sprake te zijn van series identieke werkstuk
ken. Een rechthoeklasbaan kan nl. worden opgevat als een 
werkstuk. Meerdere opeenvolgende rechthoek-lasbanen kunnen 
nominaal identiek zijn. De maattoleranties bij het samenstellen 
(hechten) en de vormtoleranties van de onderdelen zijn echter 
grof in verhouding met de vereiste nauwkeurigheid t.b.v. het 
lassen. Het zou een ontoelaatbare inspanning vereisen om de 
werkstukafmetingen van nominaal identieke rechthoeken binnen de 
lastoleranties te brengen. Het herhalen van een ingeteacht 
lasprogramma is zonder sensorbesturing dan ook niet uitvoerbaar. 
Het inteachen van een lasbaan is tijdrovend en door de aard van 
het werkstuk vanwege de robot zeker niet zonder gevaar. V~~r het 
inteachen van de lasbaan moet de operator zich nl. binnen het 
werkbereik van de lasrobot begeven. Het per rechthoek inteachen 
van lasbanen moet om deze redenen worden vermeden. 

Teach-in programmeren van een flexibele rechthoek 

Een alternatief is een teach-in programma, dat een rechthoekige 
lasbaan bevat. Er is dan sprake van een flexibel programma, 
waarmee alle rechthoeklasbanen kunnen worden gelast. De hoofd
richtingen (eL en eo) van de rechthoeken mogen niet te veel 
afwijken van de hoofdassen van het robotsysteem. Alle rechthoek
lasbanen liggen in een horizontaal vlak, waarvan de vlakheidsto
leranties +/- 15 [mm] zijn. De positionering van het robotsysteem 
moet worden afgestemd op een maximaal aantal te lassen rechthoe
ken binnen de stand van het robotsysteem. Over het algemeen kan 
er van een bepaalde robotarmstand worden uitgegaan, waarin de 
robot in het gewenste horizontale vlak een maximaal en ook qua 
armstand optimaal bereik heeft. 

De robotbesturing moet voor deze werkwijze een nulpunts-verschui
ving kunnen uitvoeren. De nulpuntsverschuiving is noodzakelijk 
voor de startpunten bij de verschillende rechthoeken binnen een 
stand van het portaal. Het startpunt van een rechthoeklasbaan 
moet dan telkens door de operator worden aangereikt. De hoekpun
ten worden al lassende gedetecteerd en met e~n vaste routine 
doorlopen. Het programma heeft vier routines voor het door de 
hoek lassen. Elk hoekpunt heeft een eigen routine. Die routine 
moet met een translatorische verschuiving worden uitgevoerd. De 
translatorische verschuivingsvector wordt online bepaald uit de 
ligging van het gedetecteerde hoekpunt. Een hoektraject kan niet 
geheel sensorgestuurd worden doorlopen. Het sensorsysteem moet de 
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lasnaad in een vlak loodrecht op de baantangent aftasten en dit 
aftast-vlak kan gedurende het hoekbaantraject niet worden 
gehandhaafd. Gedurende het hoekbaantraject moet de lastoorts
orienta tie worden gewijzigd om een botsing met balkgeometrie te 
voorkomen. Het hoektraject moet dus gedeeltelijk worden gelast 
met 'POINT-TO-POINT'-instructies, zonder gebruik te maken van 
sensorsturing. Om ontoelaatbare baanafwijkingen in het hoektra
ject te voorkomen mogen de hoofdassen van het robotsysteem niet 
veel afwijken van de hoofdrichtingen van de rechthoek. 

Uiteindelijk last het robotsysteem eenmaal volledig "rond" 
(d.w.z. rechthoekig). Ret robotsysteem wordt geprogrammeerd op 
het lassen van de grootst mogelijke rechthoek, die met het 
robotlassysteem kan worden gelast. Het sensorsysteem stuurt de 
robot zodanig dat iedere (kleinere) rechthoek op dezelfde wijze 
wordt gevolgd. De werkelijke baanpunten uit het programma worden 
nooit bereikt. De lastoorts-orientatie zal altijd goed zijn, want 
deze is gebaseerd op de hoofdrichtingen van de rechthoek 
(hoofdassen van het robotsysteem). 

Een groot nadeel is dat bij het lasprogramma geen informatie van 
het te lassen werkstuk, noch lokaal noch globaal, wordt gebruikt. 
AIleen door het sensorsysteem wordt nog informatie over de 
ligging van de lasnaad aangereikt. Bij het gebruik van een 
standaard teach-in programma is het nodig dat het robotlassysteem 
via het sensorsysteem informatie krijgt over de flensdikte. 
Daaruit kunnen dan de lasparameters worden afgeleid. Het 
sensorsysteem moet tijdens het lassen de lasnaad-geometrie 
bepalen. Als er verschillende lasnaden optreden vergt dit een 
optische sensor. 

Op dit moment is de Seampilot van Oldelft de enige optische 
sensor, die de betreffende functie(s) in zich heeft (zie bijlage 
[6.1.1: SENSOREN]). De Seampilot is als zodanig binnen de 
Benelux nog niet industrieel toegepast. Lastoepassingen beperken 
zich tot het lassen van dun plaatmateriaal in een goed gedefini
eerde werkruimte, wat betreft werkstuk en robotopstelling. Bet 
gebruik van de Seampilot in een slecht danwel niet gedefinieerde 
omgeving moet worden vermeden. Een botsing met de (dure) optische 
sensor is funest voor de sensor. Voor het toepassen van de 
Seampilot moet de lasbaan redelijk goed bekend zijn, wat bij de 
beschreven werkwijze is dit niet het geval. 

Een ander probleem is het detecteren van een 90 o -hoek in de 
lasbaan. De huidige software van de Seampilot voorziet niet in de 
mogelijkheid tot het op eenduidige wijze detecteren van een 90 0 -

hoek. Aanpassing van de software is mogelijk, maar heeft nadelige 
consequenties veer de toch al grete reactie-tijd van het 
sensorsysteem. De aanpassing van de software moet volgens de 
leverancier worden gezien als een moeizaam karwei, waarvan zich 
de omvang moeilijk laat inschatten. 

Geadviseerd wordt de software-aanpassing t.b.v. het detecteren 
van een 90°-hoek te vermijden (zie bijlage [6.1.1 : GESPREK 
KUKA] ) • 
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Wel is het mogelijk de Seampilot alleen in te zetten als 
naadvolgsensor. De hoekdetectie moet dan met een andere sensor 
worden uitgevoerd. De Seampilot heeft als naadvolgsensor een 
aantal interessante mogelijkheden. Zo kan de Seampilot in de 
dwarsdoorsnede het te lassen 'volume' bepalen. Hierbij herkent de 
sensor een spleetbreedte in de vorm van een 'ongewenste voorope
ning'. Bij het opmeten van deze 'vooropening' is de totale 
meetnauwkeurigheid in de orde-grootte van +/- 0.4 tot +/- 0.8 
[rom]. Lastechnisch mag de spleetbreedte niet groter zijn dan 2 
tot 3 [mm]. Aan de hand van de gemeten spleetbreedte kunnen de 
lasparameters worden gewijzigd (bv. aanpassing van de lassnel
heid). De reactie zal nooit zo flexibel Z1)n dat bij elke 
optredende spleetbreedte het geleverde lasresultaat hetzelfde is. 
maar het gewenste eindresultaat wordt goed benaderd. 

Daarnaast kan de Seampilot hechtlassen herkennen en daarop 
reageren met een actie. De reactie, die voIgt op het herkennen 
van een hechtlas is onafhankelijk van de lashoogte van de 
hechtlas. Hooguit kan er een NO-MATCH SIGNAAL afgegeven worden: 
de sensor herkent de lasnaadvorm niet. Er kan dan een onderbreek
reactie volgen, die vooraf wordt geprograromeerd. Eventueel kan 
een software-aanpassing opgesteld worden voor het opmeten van 
hechtlassenbij een bepaald soort lasnaadvorm. Daarvoor is nog 
geen software ontwikkeld en verwacht wordt dat dit een omvangrijk 
karwei is. Om een stabiele werking met Seampilot te kunnen 
garanderen moeten de toleranties bij de ingegeven template 
(lasnaadvorm, voorzien van geometrische informatie) zeer grof 
worden gekozen. Over het algemeen moet het optreden van het NO-
MATCH SIGNAAL gevolgd worden door een tijdelijk uitstellen van 
reacties (baancorrecties) danwel het afbreken van het programma. 
Samengevat kan gesteld worden dat de Seampilot niet in staat is 
afwijkingen t.g.v. een hechtlas te corrigeren. Een spleetbreedte 
kan wel worden gecorrigeerd. 

Zelfs al wordt de Seampilot uitsluitend gebruikt als naadvolgsen
sor dan nog is het vereist om zoveel mogelijk geometrische 
informatie van het werkstuk aan het robotlassysteem toe te 
voeren. Het gebruik van offline prograromering is dus onvermijde
lijk. De correctie bij optredende hechtlassen kan nu slechts op 
een manier worden uitgevoerd met de Seampilot. De Seampilot biedt 
geen oplossing bij het lassen over hechtlassen, omdat het de 
hechtlassen niet als zodanig kan herkennen. Bij het corrigeren 
van spleetbreedten functioneert de Seampilot goed. Het is de 
vraag of een bedrijf bereid is hiervoor ± f100.000,= te betalen. 
Naar mijn mening is het beter gebruik te maken van een goedkoper 
sensorsysteem, dat dan geen hechtlassen en spleetbreedten kan 
detecteren. Lasfouten moe ten in dat geval door de operator worden 
gecorrigeerd. In het sensorsysteem wordt geen optische naadvolg
sensor opgenomen. 

6.1.2 Zuiver offline programmeren 

Bij zuiver offline programmeren wordt de exacte lasbaan offline 
geprogrammeerd. Dit houdt in dat de exacte coordinaten van de 
baanpunten vooraf bekend moe ten Z1]n. De baanpunten van de 
rechthoeken hebben echter zeer grove toleranties, ongeveer +/- 15 
[mm]. Om deze reden is het zuiver offline programmeren van het 
robotlassysteem niet mogelijk. 
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6.1.3 Offline programmer en met interactieve componenten 

In een offline-programma met interactieve componenten worden de 
baanpunten vervangen door parameters. De waarden van de parame
ters staan in een aparte parameter-file. Een 'run-time-interpre
ter' zorgt voor vervanging van de parameters door de bijbehorende 
waarden tijdens het runnen van het programma. Bij deze methode 
wordt de werkstukgeometrie maximaal benut t.b.v. het opstellen 
van het lasprogramma. Het lasprogramma maakt gebruik van 
parameters, waarvan de waarden m.b.v. een meetprogramma worden 
bepaald. Verder worden ook de lasparameters via parameters 
ingevoerd. 

De werkwijze kan als voIgt worden samengevat: 
1. opstellen van offline-lasprogramma m.b.v. parameters 

(interactieve componenten); 
2. waarden van parameters bepalen; 
3. waarden van parameters invullen in een parameter-file; 
4. uitvoeren (runnen) van het lasprogramma. 

Ad 1: opstellen van offline-lasprogramma m.b.v. parameters 
(interactieve componenten) 
De lasbanen worden in (cartesische) robotcoordinaten aan het 
robotsysteem aangereikt. Tevens moet de stand van de robotarm in 
ieder baanpunt eenduidig bepaald zijn. Bij een RRR-robotfiguratie 
kan een baanpunt, afhankelijk van de positie van de robot in de 
7e as, in verschillende armstanden worden bereikt. De voorafgaan
de baanbeweging moet zodanig zijn, dat de robot automatisch de 
gewenste stand inneemt. 

Het offline-lasprogramma maakt gebruik van baanpunten uitgedrukt 
in parameters. De lasbaan heeft de vorm van een rechthoek (zie 
fig. 6.1), die beschreven wordt met 4 hoekbaantrajecten en 4 
rechte baantrajecten. 

De baanpunten A1 ,Az ,A3 ,Bl ,Bz ,Ba ,Ct ,Cz ,Ca,Vl ,Dz en Va worden 
aangeduid met elk 4 parameters (voor de x-, de y-, de z- en de 
_7-coordinaat). De lastoortsorientatie kan niet d.m.v. parameters 
worden ingegeven. De lastoortsorientatie staat vast in ieder 
baanpunt, waardoor andere lasbanen dan rechthoeklasbanen niet 
kunnen worden gelast. Dit kan opgelost worden door elk baantra
ject te lassen met een nulpuntscorrectie-instructie (KUKA
instructie voor assentransformatie). De rotatie-hoek om de z-as 
moet dan berekend worden uit de vector door de eindpunten van 
het betreffende traject en de normaal te verwachten las-rich
tingsvector. 

Cz B2 
Ca B1 
Dl I \ Aa 
D2 

I \ Az 
D3 Al 

figuur 6.1 
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De trajecten BaCt en DaAl worden met geintegreerde beweging van 
de robot en de 7e as gelast. De trajecten AtAzAaBtB2Ba en 
CICzCaDIDzDa worden zonder beweging van de 7e as uitgevoerd. 
De rechte baantrajecten AaBI, BaC1, CaDt en DaA1 worden met 
constante lastoortsorientatie gelast. Bij alle baantrajecten 
worden lasparameters ingevoerd in de vorm van parameters. 

Ad 2: waarden van parameters bepalen 
De coordinaten van de baanpunten worden in het lasprogramma 
aangeduid met parameters. De lasbaan wordt afgeleid uit de 
coordinaten van de vier met de robot opgemeten hoekpunten. De 
robot moet voor het opmeten van de vier hoekpunten op de juiste 
positie in de 7e as worden gebracht. Per korte zijde, met 
bijbehorende hoekpunten, is er een positie op de 7e as. Bij 
hoeken Az en B2 is dat _7 = _AB en bij hoeken Cz, D2 is dat _7 = 
_CD. De baanpunten At, Aa, Bl, B3, Cl, C3, D1 en D3 worden uit de 
punten A2, B2, Cz en D2 berekend, wanneer de laatst genoemde 
punten bekend zijn in robot-coordinaten. Door het opmeten van de 
hoekpunten is tevens de uitvoerbaarheid van de baanbeweging 
gecontroleerd. 

De lasparameters bij de verschillende baantrajecten worden 
afgeleid uit de werktekening. Bij elke te realiseren lashoogte 
hoort een set primaire lasparameters. De primaire lasparameters 
worden in de vorm van parameters in het lasprogramma ingevoerd. 
De secundaire lasparameters zijn vaste waarden in het lasprogram
ma: zij kunnen niet d.m.v. parameters worden ingegeven. De KUKA
robot heeft een instructie <LAD Pi POS ALL>, waarmee de positie
coordinaten (Xr, Yr, Zr) van een juist opgemeten punt in de drie 
opvolgende parameters PI, Pi+1 en PI+2 worden opgeslagen. Met de 
instructie <LAD PJ _7> kan de robotpositie in de 7e as worden 
opgeslagen. 

Ad 3: waarden van parameters invullen in parameter-file 
De waarden van de verschillende parameters kunnen direct in de 
parameter-file worden opgeslagen. Bij de KUKA-robot is er een 
parameter-lijst van 100 parameters. Deze parameters kunnen direct 
worden opgeroepen vanuit het lasprogramma. 

Ad 4: uitvoeren (runnen) van het lasprogramma 
Het lasprogramma kan worden uitgevoerd, wanneer aan aIle parame
ters een waarde is toegekeken. 



6.1.4 Keuze van programmeermethode 

Bij dit type werkstukken kunnen teach-in programmer en en zuiver 
offline programmeren niet op zinvolle w1Jze worden toegepast. 
Offline programmeren met interactieve componenten is de enige 
zinvo1le wijze van programmeren. De omvang en de inhoud van de 
variabele data-invoer van het 1asprogramma moet nog worden 
bepaald. 

6.2 Het opmeten van de lasbanen binnen een portaa1stand 

V~~r het offline programmer en met interactieve componenten moeten 
aIleen vier hoekpunten worden opgemeten. 
Daarvoor moet het robotsysteem duidelijk worden gemaakt in welke 
omgeving de hoekpunten liggen en op welke wijze de punten exact 
moeten worden bepaald. In de omgeving van een hoekpunt wordt het 
werkstuk m.b.v. een sensor afgetast volgens een zoekroutine met 
vaste zoekrichtingen en -intervallen. De zoekrichtingen en 
zoekintervallen vo1gen uit de ligging en de geometrie van de af 
te tasten verstijvingsbalken. De sensor kan op verschil1ende 
manieren in de omgeving van een hoekpunt worden gebracht. Er kan 
gewerkt worden met de theoretische coordinaten van de vier 
hoekpunten, afge1eid uit een werktekening van het werkstuk. 
Daarnaast kunnen de punten ook in de gehechte samenste11ing 
worden 'opgemeten'. 

Bij het gebruik van de werktekening van het werkstuk kunnen twee 
werkwijzen worden onderscheiden, n1.: 
A. een CAD-tekening omzetten in een meetprogramma; 
B. informatie per rechthoek uit de tekening afleiden en 

koppel en aan een gemeten start-hoekpunt. 

Het werken met theoretische baanpunten is niet nodig, wanneer de 
operator de robotpols in de omgeving van de werke1ijke baanpun
ten brengt. Het vertaalprogramma is dan ook overbodig, omdat de 
operator ad hoc de positie van de robot op de 7e as bepaa1t. 

Bij het 'opmeten' van de hoekpunten in de gehechte samenstel1ing 
kunnen eveneens twee werkwijzen worden onderscheiden, n1.: 
C. handmatig de robotarm en de robot in de juiste stand/positie 

brengen en dus de lastoorts exact in het hoekpunt brengen; 
D. handmatig de robotarm en de robot in de juiste stand/positie 

recht boven het betreffende hoekpunt brengen en vervo1gens 
een zoekroutine oproepen voor het laten opzoeken van het 
hoekpunt. 

Ad A: 
De werkstukgeometrie wordt afgeleid uit een CAD-tekening. Het 
werkstuk is beschreven in een werkstuk-coordinatenstelsel. Het 
robotsysteem werkt in het robotsysteem-coordinatenste1sel, dat 
vast gekoppeld is aan het robotsysteem (in dit geva1: het 
materiaal van de draagbalk in het portaa1). Bij het positioneren 
van het portaal beweegt het robotsysteem-coordinatenstelse1 mee 
over het werkstuk en dus moet de relatie met het werkstuk
coordinatenstelsel (telkens) opnieuw worden opgemaakt. De 
werkstukcoordinaten van de benodigde theoretische baanpunten 
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(binnen het bereik van het robotsysteem) worden m.b.v. een 
vertaalprogramma omgezet in robotsysteemcoordinaten. 

Het beschrijven van baanpunten in robotsysteemcoordinaten is 
onvoldoende, omdat de robot beweegt in het robotsysteem via de 7e 

as. Bij ieder baanpunt (opgegeven in robotsysteemcoordinaten) 
moet bovendien de coordinaat van de robot op de 7e as worden 
aangegeven. Kortom: de robotsysteemcoordinaten (~rs) bestaan uit 
robotcoordinaten en een coordinaat (_7 of X7) van de robot op de 
7 e as. 

(Xr s, Yr s, Zr s) =) (_1, _2, \113, \114, _ri, _6, \111) 
;;;; (Xr, Yr, Zr, a.t', ~r, "Cr, \117) 
- (Xr, Yr, Zr, a.r, ~r, "Cr, X7) 

De portaalposities over de hoofdliggers worden afgeleid uit de 
werkstukgeometrie. De positie van de robot in de 7e as wordt 
bepaald door de ligging van de hoekpunten t.o.v. de 7e as en door 
de geometrie van de verstijvingsbalken. Hiervoor kan een 
programma worden geschreven. V~~r het gebruiken van de CAD
tekening is een omvangrijk software-programma nodig. De koppeling 
CAD-CAM kost bijna f70.000,- aan software. V~~r deze toepassing 
is dit te duur. 

Ad B: 
Voor elke rechthoek (bij elke portaalstand) wordt een offline 
meetprogramma geschreven. Met het meetprogramma worden telkens de 
vier hoekpunten opgemeten (bepaald). De theoretische coordinaten 
van de hoekpunten worden offline (m.b.v. een p.c.) ingegeven 
t.o.v. een bekend punt binnen de portaalstand. 
In de omgeving van de (~heoretisch) opgegeven hoekpunten wordt 
d.m.v. zoekroutines gezocht naar de werkelijke hoekpunten. 
De opgemeten hoekpunten worden genoteerd in parameters. Hieruit 
wordt dan de lasbaan afgeleid. 
In het meetprogramma moe~ de geometrie van de verstijvingsbalken 
worden opgenomen t.b.v. de zoekroutines. Bij het opgeven van de 
baanpunten in de robotcoordinaten moet tevens de 7e as-coordi
naat van de robot worden opgegeven. Dit laatste moet dan op basis 
van ervaring gebeuren. 
Een software-pakket t.b.v. het offline programmer en kost tussen 
de f 10.000,- (CROMAC (CLOOS» en f 40.000,- {ARAC (ASEA». 

Ad C: 
De werkwijze is niet toelaatbaar, omdat deze tijdrovend is en ze 
gevaar oplevert voor de operator, wanneer deze de lastoorts in 
een hoekpunt brengt. 

Ad D: 
De operator brengt de robotarm en de robot in de juiste stand/po
sitie 'recht' boven een hoekpunt. Vanuit die stand wordt met een 
meetprogramma de exacte positie van het betreffende hoekpunt 
opgemeten. Het meetprogramma genereert een aftastbeweging, die 
wordt afgeleid uit de geometrie van de elkaar snijdende verstij
vingsbalken. Het meetprogramma werkt dus ook met interactieve 
componenten. Op deze wijze worden aIle hoekpunten opgemeten. De 
stand van de robot in de 7e as is dan meteen goed om overgenomen 
te worden als stand voor het lassen. 

Steeds kan slechts een rechthoek-lasbaan worden afgewerkt. De 
meettijd wordt groot in vergelijking met de lastijd. 
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Samenvattend: 
Het handmatig manipuleren van de 
omgeving van de hoekpunten heeft 
oplossingen voornamelijk op grond 
bijlage [6.2 Het opmeten van een 
stand]). 

Zoekroutine 

robot en de robotarm naar de 
de voorkeur boven de andere 

van veiligheid en kosten (zie 
lasbaan binnen een portaal-

Lokaal wordt een controle uitgevoerd op de aanwezigheid van de 
geometrie. Op deze wijze worden nutteloze zoekacties en botsin
gen tussen robotarm en werkstuk voorkomen. Het controleren van de 
werkstukgeometrie moet met redelijke snelheid (± 200 [mm/s]) 
plaatsvinden. De geometrie van de aangrenzende verstijvingsbalken 
wordt afgetast met een ultrasonore sensor. Het werkbereik van de 
sensor ligt tussen 80 en 600 [mm). Het grote werkbereik voorkomt 
botsingen tussen de robotpols en de verstijvingsbalken. Het 
werkstuk kan vanuit een zekere hoogte worden afgetast. Deze 
metingen hebben een vrij grote onnauwkeurigheid op deze afstand, 
maar ze vormen een eerste controle op de juistheid van de 
geometrie. Deze metingen worden gevolgd door nauwkeurige 
metingen, op kleinere afstand, wanneer de geometrie op de juiste 
plaats is gedetecteerd. Op korte afstand kan er nl. nauwkeurig 
(max. nauwkeurigheid bedraagt +/- 0.1 [mm]) worden gemeten (zie 
bijlage [6.2]). Op deze wijze worden de startpunten t.b.v. het 
zoeken naar de hoekpunten bepaald met een nauwkeurigheid van +/-
10 [mm]. Vanuit de startpunten wordt met een hoogspanningssensor 
naar de werkelijke ligging van de hoekpunten gezocht. Vervolgens 
worden er tussenpunten uit de lasbaan-hoekpunten afgeleid. AIle 
baanpunten zijn dan bekend en worden in een parameter-file gezet. 
In het las-programma wordt er tussen sommige opeenvolgende 
baanpunten sensorgestuurd gelast. Tussen andere baanpunten moet 
zonder sensorsturing worden gelast. Als naadvolgsensor wordt een 
DOOR-DE-BOOG-sensor gebruikt. Als enige problemen blijven nu de 
hechtlassen en de spleetbreedten over. De spleetbreedten moet 
door een goede werkvoorbereiding worden voorkomen. De hechtlassen 
moeten worden gepasseerd als zouden ze niet aanwezig zijn. De 
DOOR-DE-BOOG-SENSOR 'herkent' deze hechtlassen weI en kan daarop 
reageren door tijdelijk zijn functioneren te onderbreken. 

6.2.1 POSITIONEREN VAN HET PORTAAL OVER DE BEIDE HOOFDLIGGERS 

De positie van het portaal moet bepaald zijn, voordat het kan 
worden gepositioneerd over de hoofdliggers. De portaalposities 
worden afgeleid uit de werktekening en weI uit de ligging en de 
geometrie van de verstijvingsbalken. Er wordt direct rekening 
gehouden met de stand van de robotarm t.o.v. het werkstuk. Het 
portaal wordt met handbediening verplaatst. Automatisch verplaat
sen van het portaal is te duur en niet zinvol voor deze toepas
sing. 
De positioneernauwkeurigheid is in de orde grootte van +/- 25 
[mm] • 

-44-



HOOFDSTUK 7: CONCLUSIE 

Automatisering van het balkveld-lassen is om economische redenen 
moeilijk te verantwoorden. 

Het laswerk bestaat uit rechthoeken met rechte korte baanstukken. 
Dit laswerk kan bij voorkeur worden gemechaniseerd door een robot 
in combinatie met GMA-lassen. Het lassysteem kan het best bestaan 
uit een RRR-robot hangend in een portaal. dat over de hoofdlig
gers van het werkstuk kan worden verplaatst. 

De lasbanen moe ten worden opgemeten met de robot, waarna ze 
beschreven worden in een geparameteriseerd lasprogramma. De 
lasbanen dienen vervolgens sensorgestuurd te worden gelast. Een 
optische sensor heeft hier goede toepassingen maar is in 
vergelijking met de door-de-boog-sensor te duur. Gebruik maken 
van een CAD-systeem voor dit laswerk is niet zinvol. 

Er moet nog onderzoek worden verricht naar mogelijkheden om door 
goede werkvoorbereiding de ongewenste vooropening tussen 
grondplaat en verstijvingsbalken kleiner te maken dan 2 [mm}. 
Onder verschillende omstandigheden (waaronder deze ongewenste 
vooropeningen en hechtlassen) dient het gebruik van de door-de
boog-(meet)-sensor te worden getest. Bovendien dient de sensor
markt nauwlettend gevolgd te worden op ontwikkeling van goedkope 
optische (las-)sensoren (minder dan f 50.000,-). 

De voorgestelde programmeermethode met de KUKA-besturing moet 
(praktisch) getoetst worden. Daarnaast is het zinvol onderzoek te 
verrichten naar de mogelijke toepassing van deze programmeerme
thode bij andere robots. Er kan gesteld worden dat een verant
woorde beslissing genomen kan worden t.a.v. de programmeermethode 
van het lassysteem wanneer er voldoende praktische ervaring is 
opgedaan met de besturings- cq. programmeringsmogelijkheden van 
de verschillende robots. 
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SYMBOLEN-LIJST 

at 0 e I 

tf len s 
Q 

d 
Vd r 

Vb 00 9 

I 
qna 

VIas 

al as 

ddr 

(toelaatbare) lashoogte [mm] 
flensdikte [mm] 
volumestroom beschermgas [ltr/min] 
lasdraaddiameter [rom) 
lasdraadsnelheid [m/min] 
boogspanning [V) 
lasstroom [A] 
neersmelmassastroom lasmateriaal 
lassnelheid [mm/s] 
lashoogte [mm] 
lasdraaddiameter (mm] 
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BIJLAGE SAMENVATTING 

De projectstrategie is naar m1Jn mening een goede methode om een 
opdracht (project) systematisch en efficient te kunnen uitvoeren. 
Tijdens mijn afstuderen heb ik getracht te werken volgens de 
projectstrategie. Daarbij heb ik geconstateerd, dat ik de 
projectstrategie nog moest aanleren. Tijdens het afstuderen heb 
ik twee projecten uitgevoerd, nl. het afstuderen en het aanleren 
van de projectstrategie. Het zou beter zijn geweest, wanneer de 
projectstrategie mij eigen was, voordat ik aan de afstudeer
opdracht begone 
De orientatie op de opdracht zou in dat geval sneller en beter 
zijn verlopen. 

Het beheersbaar maken van mijn project "de afstudeeropdracht" 
d.m.v. toetsen is niet goed verlopen. Bij het toetsen moet het 
deel-resultaat van een deelproces op een vooraf bepaald tijdstip 
meetbaar aanwezig zijn. Dit vraagt om inzicht in en overzicht 
over het deelproces (en dus om ervaring). 
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BIJLAGE 3.1 KEUZE VAN LAS'£ECHtHEK 

V~~r het mechaniseren van het betreffende laswerk komen de 
volgende lastechnieken in aanmerking: 
- Onder Poeder-lassen~ 
- Halfautomatisch GMA-lassen; 
- Zwaartekrachtlassen; 
- Automatisch GMA-lassen. 

ZWAARTEKRACHTLASSEN 

Een zwaartekrachtlasapparaat bestaat uit een eenvoudige stan
daard. waaraan een glijstang bevestigd is. Een electrode-klem 
kan onder invloed van de zwaartekracht naar beneden glijden. 
Tijdens het lassen brandt de electrode af en daarbij beweegt het 
uiteinde van de laselectrode met de lassnelheid langs de lasnaad. 
Afhankelijk van de scheefstand van de glijstang kan de lashoogte 
gevarieerd worden. Normaal wordt er per gewenste lashoogte een 
bijbehorende laselectrode gebruikt. Met een stand van zwaarte
krachtlastoestel wordt een vaste lengte lasbaan gerealiseerd. Een 
electrode heeft een vaste opbrandtijd, een vaste neersmeltsnel
heid (in correcte bewoording neersmeltmassastroom), een vaste 
lashoogte bij constante stand van het toes tel en een vaste 
laslengte. Het toes~el moet na elke opbrandtijd weer over de 
laslengte per laselectrode verplaatst worden. 

Een typische waarde voor de opbrandtijd van een laselectrode is 
185 [sec]. Het verwijderen van het reststukje laselectrode, het 
verwijderen van de lasslak en het verplaatsen van het toestel 
over de laslengte per laselectrode duurt minimaal 50 [sec]. Per 
toes tel kan dus een maximale inschakelduur ID, dat is lastijd 
gedeeld door totale werktijd, van het lasproces bereikt worden: 

185 
ID = 185 + 50 ~ 100% = 78 % 

Een operator kan meerdere zwaartekrachtlastoestellen gelijktijdig 
bedienen. Het maxima Ie aantal (n) toestellen, dat een operator 
kan bedienen hangt af van de opbrand~ijd (Tb) van de laselectrode 
en de tijd (Ts) die nodig is alvorens een toestel weer opnieuw 
kan lassen. 

T6+'f5 
n = T5 

185 + 50 
= 50 = 4.7 



BIJLAGE 3.1 KEUZE vru~ LASTECHNIEK 

Theoretisch kan een operator 4 toestellen bedienen, maar dit 
vergt een zeer goede.,u Hilt vergt:- een zeel goese ,motivatie en 
ideale lasomstandigheden om 4 toestellen te kunnen bedienen. Voor 
Nederlandse begrippen is het bedienen van 2 tot 3 toestellen goed 
mogelijk wan;neer het laswerk bestaat uit lange, dicht bij 
elkaar gelegen stukken lasnaad met weinig tussenliggende 
obstakels. Onder die ideale omstandigheden is een neersmeltsnel
heid haalbaar in de orde-grootte van: 

Qua = 2 * ID/I00 '* Qns.l bij a = 4 
= 6.24 (kg/uur] 

Echter dit z~Jn ideale lasomstandigheden. Bij de dekker zijn de 
laslengten relatief kort. Vooral de breedten van de rechthoek
lasbanen zijn kort. Het zal veel voorkomen dat de laselectrode 
nog niet geheel opgebrand is, terwijl het einde van een baanstuk, 
d.i. een hoek in de baan, al bereikt is. Dit zal de gemiddelde 
lassnelheid sterk verlagen. Daar de operator continue bij proces 
betrokken moet zijn is het werk erg monotoon en heeft het een 
hoge herhalingsfrekwentie (In W-Duitsland is er een wet tegen 
sociale isolatie: monotoon werk met een cyclustijd kleiner dan 60 
[sec] is verboden). Bij de maximale neersmeltsnelheid wordt het 
werktempo opgelegd door de lastoestellen. In de praktijk zal de 
maximale neersmeltsnelheid niet haalbaar zijn. Uiteindelijk zal 
de motivatie van de operator bepalend zijn voor de te realiseren 
neersmeltsnelheid. Opgemerkt dient te worden dan er geen hoge 
laskwalificaties vereist zijn voor het bedienen van de toes tel
len, waardoor het werk geen hoge waardering geniet. 

De lage investeringskosten, ongeveer f 5.000,= tot f 10.000,= per 
toestel met bijbehoren, in combinatie met de hoge haalbare 
neersmeltsnelheden maken dit proces economisch zeer aantrekke
lijk. Bij een goede voorbereiding van de lasnaad is er een kleine 
spreiding in de gerealiseerde lashoogte makkelijk realiseerbaar: 
(a + 0.15) ± 0.15 lmm]. Hierdoor is er maar weinig lasmateriaal
verlies. Als nadeel geldt dan meteen dat het proces een goed 
voorbereidde lasnaad nodig heeft. Bijvoorbeeld relatief grote 
spleethoogten zullen leiden tot onvoldoende grote lashoogte. 

Het proces wordt zeer vaak in de sektie- en scheepsbouw toege
past, echter Penn « Bauduin heeft geen positieve ervaring met het 
toepassen van zwaartekrachtlassen. 



BIJLAGE 3.1 KEUZE VAN LASTECHNIEK 

ONDERPOEDER-LASSEN 

Bij het O.P.-lassen wordt altijd het lasmateriaal in de vorm van 
lasdraad toegevoegd. De lasdraaddiameter kan varieren tussen 1.2 
en 12 [mm]. De meest toegepaste draaddiameters liggen tussen 2.5 
en 6 [mm], waarbij 4 [mm] draad het meest gebruikt wordt. De 
vloeibare slak (die voortkomt uit het afsmelten van het laspoe
der) bescbermt het smeltbad zeer goed. Door het gebruik van 
dikke lasdraden wordt er met hoge lasstromen gelast, waardoor er 
hoge neersmeltsnelneden (tot ongeveer 18 [kg/uur]) gerealiseerd 
worden. De neersmeltsnelbeden liggen bij een lasboogte van 3 tot 
6 [mm) in de orde-grootte van 7.5 [kg/uur]. In het algemeen wordt 
dit lasproces toegepast voor het realiseren van hoge lassnelhe
den, bij het "onder de hand"lassen . Het wordt typisch toegepast 
bij het lassen van staande hoeklassen en V~naden. Vanwege de 
relatief hoge insteltijden wordt het O.P-lassen in de sektiebouw 
en in de scheepsbouw toegepast bij grote series lange lasnaden. 
V~~r het O.P.-lassen op grote vlakke werkstukken wordt het O.P.
lasapparaat op een tractor of in een vaste brug-geleiding over 
het werkstuk geplaatst. De brug-geleiding moet in de ruimte 
verdraaibaar zijn om aIle rechthoekorientaties te kunnen lassen. 
Een bewegend O.P.-lasapparaat maakt altijd gebruik van een 
geleiding, een rail of een optische geleiding, wanneer een 
operator met de tractor meerijdt en bijstuurt. Volautomatisch 
O.P.-lassen bij relatief korte en smalle rechthoeklasbanen is 
niet uitvoerbaar, omdat de toorts altijd te fors uitgevoerd moet 
zijn vanwege de grote lasdraaddiameter en de poedertoevoer 
(toegankelijkheid van het werkstuk). Bij de werkstukken moet er 
gezien de grote onvermijdelijke baanafwijkingen altijd adaptief 
gelast worden. Bij een O.P.-lasapparaat moet dus minstens in twee 
richtingen de baanafwijkingen gecorrigeerd kunnen worden. 

Het proces kan aIleen maar toegepast worden voor het lassen van 
telkens een rechte Iasnaad: een rechthoeklasbaan kan niet in een 
opstelling gelast worden.De lastijd per rechthoeklasbaan is 
gemiddeld bijna 10 [min], waardoor de rechthoekwisseltijd kort 
moet z~Jn voor een grote neersmeltmassastroom. De investering 
voor een O.P.-lasinstallatie bedraagt minimaal f 40.000,--. Ook 
bij het O.P.-lassen is een staande hoeklas met een lashoogte a > 
6 [mm] niet haalbaar in een laag. 



BIJLAGE 3.1 KEUZE VAN LASTECHNIEK 

HALFAUTOMATISCH GMA-LASSEN 

Bij het GMA-Iassen wordt een continu aangevoerde Iasdraad 
afgesmolten onder een beschermende gasstroom. 
Er wordt een tractor gebruikt in combinatie met een GMA-Iasappa
raat. 
De neersmeltsnelheid is in de orde-grootte van 5.0 [kg/uur). Er 
gelden dezelfde toepassingsbezwaren als voor een o.P.-Iasauto
maat: 

veel tijd gemoeid met het instellen van het apparaat; 
adaptief lassen vereist; 
beperkte toegankelijkheid van werkstuk met lasautomaat; 
een rechthoeklasbaan is niet in een opstelling van de 
Iasautomaat verlasbaar; 
lasbanen zijn te kort voor deze Iastechniek; 

Halfautomatisch GMA-lassen vraagt om een investering van ongeveer 
f 40.000,= . 

AUTOMATISCH GMA-LASSEN 

Bij het automatisch GMA-lassen kan de Iastoorts wi1Iekeurig 
gepositioneerd worden. Door deze flexibiliteit kunnen meerdere 
korte lasbanen gelast worden bij kleine "omstel"-tijden. Het 
automatisch lassen van baIkvelden is, gezien de aard van het 
werkstuk, goed mogelijk. 

V~~r het 
a1 voor 
ongeveer 
kan zeer 

robotlassen is de grootste 
een 'kale lasrobot' met 

f 300.000,= tot f 350.000,= 
flexibel toegepast worden. 

investering vereist. AIleen 
bijbehorende software wordt 
betaaid. Echter een robot 

Een robotiassysteem heeft een grot ere mate van fIexibiIiteit 
t.a.v. typen lasverbindingen, werkstuktoegankelijkheid, werkvoor
bereiding. 



BIJLAGE 3.1 KEUZE VAN LASTECHNIEK 

ELECTRODE-HANDLASSEN 

Een handlasser heeft een grote mate van flexibiliteit. Hij kan in 
aIle posities lassen. Hij heeft de beschikking over een groot 
assortiment laselectroden voor een goede beheersing van het 
lasproces en de mechanische eigenschappen. Hij oefent een grote 
mate van adaptiviteit uit over het lasproces. 

Daartegen ondervindt hij de bezwaren van het lasproces: 
- straling van het lasproces; 
- warmte van het lasproces: 
- schadelijke stoffen in de lasrook; 
- ongunstige werkhouding: 

Het handmatig GMA-Iassen leidt tot een lage inschakelduur (ID = ± 
35 %) bij een middelmatige neersmeltsnelheid (± 5 [kg/uur] bij 
ID = 100%). 

Bij het handlassen is een grotere spreiding in de lashoogte: 
± 20 % van de te realiseren lashoogte. 



BIJLAGE 3.1 KEUZE VAN LASTECHNIEK 

ARGUMENT EN MET BETREKKING TOT GEAUTOMATISEERD LASSEN 

1. Laskwalificaties 

Een groot probleem bij het geautomatiseerd lassen is de procesbe
heersing. Het toepassingsgebied van het geautomatiseerd lassen 
wordt beperkt door de gevraagde laskwaliteit in combinatie met de 
mechanische eisen aan de las. De offshore-bedrijven moeten de 
laskwaliteit aan hun klanten kunnen garanderen. De waarborg van 
laskwaliteit vraagt om een kwaliteitshandboek, een lasmethodebe
schrijving en lasmethodekwalificaties. De kwaliteit van het 
uitgangsmateriaal. dat vaak door de klant zelf wordt geleverd, 
beinvloedt de laskwaliteit. De functionele lassen in een 
constructie moeten gegarandeerd van goede kwaliteit zijn. 
Daarvoor moet dan een goede lasmethode gevonden worden. De 
handlasser gebruikt verschillende soorten laselectroden om de 
mechanische eigenschappen van de las te beinvloeden. Dit laatste 
geldt in belangrijke mate voor meerlaagse lassen. Met het GMA
lassen kan men ook kiezen uit verschillende soorten gevulde 
danwel massieve lasdraden. Echter de specificaties van deze 
lasdraden z1Jn vaak onvoldoende om daarmee te voldoen aan de 
kwaliteitswaarborg. Tot nu toe kan met een lasrobot niet in aIle 
posities gelast worden, vanwege ondermeer de beperkte smeltbadbe
heersing bij het robotlassen. Hiervoor lijkt een optische 
smeltbad-bewaking onvermijdelijk. Variaties in de lasnaadgeome
trie en in het uitgangsmateriaal kunnen dan funest voor de 
laskwaliteit. Bijvoorbeeld bij meerlaags lassen wordt de 
geometrie van de lasnaad steeds onregelmatiger naarmate er meer 
lagen gelast z1Jn. Bij handmatig lassen wordt dit telkens 
gecorrigeerd, maar bij geautomatiseerd lassen moet er terugkoppe
ling van de lasnaad- en smeltbadgeometrie zijn. 

Aan het hier te mechaniseren laswerk worden geen hoge kwaliteits
eisen gesteld. De vereiste lashoogte moet gerealiseerd worden. De 
hoeklas moet gestreken vol Z1Jn en de inbranding moet voldoende 
Z1Jn. Bij een goede instelling van de hoofd-, primaire en 
secundaire lasparameters zal er sprake zijn van een goede 
inbranding, wanneer dan de vereiste lashoogte wordt gerealiseerd. 
Het bedrijf zelf zal in overleg me~ de klant een kwaliteitshand
boek moeten maken voor het garanderen van de laskwaliteit. 

2. Ergonomische redenen 

Het laswerk bestaat uit eenlaags lassen. Er moeten vele min of 
meer lange lassen gelegd worden. Hierbij moet de lasser voortdu
rend voortuitkruipen langs de lasnaad. De lasnaad ligt altijd op 
de werkvloer en dus moet de lasser altijd in een knielhouding 
lassen. De lasnaden liggen tussen parallel aan elkaar gelegen 
H/I-balken in. De ruimte tussen de balken is gering, varierend 
van 400 tot 1200 [mm). De kwaliteitseisen, die aan deze lassen 
gesteld worden zijn minimaal. Het vereist weinig vakbekwaamheid 
om dit soort laswerk te kunnen lassen. Hierdoor geniet de lasser 
weinig waardering, wanneer hij dit soort laswerk krijgt toebe
deeld. Een ervaren handlasser moet opletten dat hij zijn 
laservaring niet verliest bij dit laswerk. 



BIJLAGE 3.1 KEUZE VAN LASTECHNIEK 

3. Flexibiliteit t.a.v. type lasverbindingen 

Een groot deel van de lassen in het frame zijn meerlaags. De 
mechanische eisen aan deze lassen zijn zeer hoog. De omvang van 
het werkstuk laat vaak niet toe dat het werkstuk zodanig 
gemanipuleerd wordt, dat de lasnaden in een gunstige stand worden 
gelast.Het geautomatiseerd lassen van deze w$erkstukken wordt 
interessant, wanneer met een lasrobot hobggekwalificeerde 
(meerlaagse) lassen kunnen worden gelast. Dit is tot op heden 
niet mogelijk: zie punt 1. De robot heeft dan bij een stand van 
de robotvoet een grote hoeveelheid laswerk binnen zijn bereik. 

Nu is er nauwelijks flexibiliteit t.a.v. het type lasverbinding. 

4. Flexibiliteit t.a.v. type werkstuk 

Het werkbereik van de robot wordt afgestemd op vlakke construc
ties met een groot oppervlak, maar waarvan de hoogte niet groter 
is dan 2000 [mm]. Het lassysteem zalover het werkstuk moeten 
worden verplaatst. De robotarm zal slank en lang moeten zijn om 
bij elke werkstukgeometrie te kunnen lassen. De armlengte van de 
robot zal in de orde-grootte van 1.500 [mm] zijn. 

Het gehele lassysteem zal waarschijnlijk niet kunnen worden 
ingezet voor andere typen werkstukken. De robot kan bij een 
gunstige systeemconstructie weI worden (her)gebruikt. 



BIJLAGE 3.1 KEUZE VAN LASTECHNIEK 

5. Inteqratie van bedriifactiviteiten 

De structuur van dit schema is heel eenvoudig opgezet en zal geen 
correct beeld opleveren voor een praktisch in te voeren datasys
teem, maar het geeft globaal aan welke verbanden er zijn tussen 
de verschillende afdelingen. Deze verbanden komen tot stand door 
de 'materiaalstroom' (waaronder ook tekeningen) van onderdelen 
van het werkstuk. 

CAD-SYSTEEM 

SAMENSTELL. 
TEKENINGEN 

MONO
TEKENINGEN 

.balkgeometrie 

.ravelinggeometrie per balk (2x) 

.knooppuntgeometrie per balk (2x) 

.balknummering 

.laskwalificaties 

.robot/werkstukomgeving 

.vloerplaatafmetingen 

.plaatligging t.o.v. werkstuk 

.gaten in vloerplaat 

.materiaalkwalificering 

I DATABANK lr-----~l ADMINISTRATIE 

11------11 KOSTENCALC. 

BALKSNIJDEN 
OFFLINE
PROGRAMMA'S 

LASSEN 
OFFLINE
PROGRAMMA'S 

MATERIAAL 
BEHEER 



BIJLAGE 3.5 PRIMAIRE PARAMETERS 

Lasspanning en lasstroom 
De instelling van het lasproces wordt bepaald door de boogkarak
teristiek en de karakteristiek van de lastranstormator. De 
boogkarakteristiek geeft voor een bepaalde atmosfeer (bescherm
gas) en te lassen materiaal de relatie weer tussen de lasstroom 
en de lasspanning bij een konstante booglengte (zie lit [6]). De 
booglengte is de afstand tussen de anode en de kathode. Het 
werkgebied voor het lassen ligt tussen de lijnen van de lange 
boog en de korte baog in. In dit werkgebied kan een stabiele 
lasboog gerealiseerd worden. Bij konstante stroomsterkte heeft 
een lange booglengte een hogere boogspanning dan een korte 
booglengte. Ook kan gesteld worden dat bij konstante boogspanning 
de boog korter is naarmate de stroomsterkte groter is. 

V~~r het lasproces worden de lasspanning en de lasdraadsnelheid 
ingesteld, waarna de lasstroom zich instelt. Bij gegeven 
lasspanning kan de booglengte gevarieerd worden d.m.v. wijziging 
van de lasdraadsnelheid. In het algemeen geldt bij konstante 
lasspanning: draadsnelheid hoger ---) booglengte korter ---) 
lasstroom groter. 

Tussen de anode en de kathode moeten de lasstroom en de lasspan
ning zodanig ingesteld worden dat er een stab1ele lasboog 
ontstaat. Bij elke type beschermgas is er een optimaal werkgebied 
in het lasstroom/lasspanning-diagram (zie lit. [7]). Bij een 
gegeven lasdraaddiameter is er een maximaal toelaatbare las
stroom. De lastransformator moet op deze maximaal toelaatbare 
lasstroom bij 100 % inschakelduur afgestemd zijn. Gestreefd wordt 
naar maximale neersmeltmassastromen, en dus naar zo groot 
mogelijke lasdraadsnelheden. Echter met het verhogen van de 
lasdraadsnelheid wordt automatisch de lasstroom verhoogd; deze 
lasstroom is bij een gegeven lasdraaddiameter begrensd, zodat ook 
de lasdraadsnelheid begrensd is. Per lasdraaddiameter is er een 
relatie tussen de lasstroom en de neersmeltmassastroom (zie lit. 
[8] ) . 
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BIJLAGE 4.1: EISENPAKKET 

ECONOMISCHE VERANTWOORDING 

In de huidige situatie wordt het rechthoeklassen door ongeveer 
drie handlassers uitgevoerd. Dit soort laswerk wordt met beklede 
electroden gelast. Een handlasser maakt ongeveer 1610 [bedrijfs
uren/jaar]. De procentuele inschakelduur bij het handlassen is 
ongeveer 35 %. Voor het handlassen van dit soort laswerk wordt 
een man-uurtarief van 60,- [f/uur] gehanteerd. 

Verondersteld wordt dat het lassysteem uitsluitend in dagdienst 
werkt. Verder wordt aangenomen dat het systeem 51 weken per jaar 
in gebruik is. Het systeem maakt dan 2050 [bedrijfsuren/jaar]. 

3 * 1610 * (3GS) 

De inschakelduur is dan ID[lassysteem) = 20GO = 82.5 % 

De loonkosten van een handlasser bedragen ongeveer 30,- [f/uurj. 
De overige kosten bestaan uit vaste en/of indirecte kosten. Deze 
overige kosten bedragen ongeveer 30,- [f/uurl. V~~r het gemak 
worden deze overige kosten in gelijke hoeveelheid bij het 
lassysteem in rekening gebracht. De eenvoudigste uitvoering van 
een robotlassysteem kost minstens f 480.000,- . Uitgaande van 
deze investering kan de terugverdientijd worden berekend. 

Berekening terugverdientijd: 

Investering I = f 480.000,
Restwaarde R = f 50.000,
Econ.levensd. = 7 [jaar] 
Bezetting = 2050 [uur/jaar) 
Rente = 8 % 
Annuiteitenfactor a7 = 0.1920724 

De investering wordt omgerekend naar jaarlijks constante kosten. 
Die jaarlijkse kosten worden dan: 

A7 = a7*(I-R) = 0.1920724 * (480.000 -50.000) 
= 80.670,-

Dit is omgerekend per uur 39,35 [f/uur] 

Het machine-uurtarief wordt dan: 

(t/jaar] • 

Ktot = 30,- + 30,- + 39,35 = 99.35 [f/uur] 

De jaarlijkse besparingen (t.o.v. het handlassen) worden daarmee: 

3 * 1610 * 60,- = 289.800,- (handlassers) 

2050 * 99,35 = 203.667,5 (lassysteem) 

= 86.132,5 [f/jaar] 



BIJLAGE 4.1: EISENPAKKET 

De terugverdientijd van het lassysteem bedraagt 4.9 [jaar]. 
In de huidige situatie, waarin drie handlassers het rechthoeklas
sen uitvoeren, is geen nuttige inzet van een lasrobot mogelijk. 
De hoeveelheid robotlaswerk moet minstens verdubbelen voor de 
inzetbaarheid van een lasrobot. Voor de verdere uitvoering van de 
opdracht wordt uitgegaan van een situatie, waarin 6 handlassers 
voor het rechtboeklassen worden ingezet. Het lassysteem zal 
vervangend werken voor deze 6 handlassers. De hoeveelheid laswerk 
bedraagt dan minstens 17.000 [kg] lasmateriaal. 
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BIJLAGE 4.3.3 OVERZICHT MOGELIJKE LASSYSTEMEN 

BEREKENING VAN DE JAARLIJKSE KOSTEN EN DE TERUGVERDIENTIJD 

In de huidige situatie, waarin drie handlassers het rechthoeklas
sen uitvoeren, is geen nuttige inzet van een lasrobot mogelijk. 
De hoeveelheid robotlaswerk moet minstens verdubbelen voor de 
inzetbaarheid van een lasrobot. Voor de verdere uitvoering van de 
opdracht wordt uitgegaan van een situatie. waarin 6 handlassers 
voor het rechthoeklassen worden ingezet. Het lassysteem zal 
vervangend werken voor deze 6 handlassers. 

De gegenereerde mogelijke lassystemen worden afgestemd op deze 
situatie. 

Specificering van de kosten van de verschillende lassystemen: 

Robot+A.G.V. Robot+G.V. Robot+portaal 

kosten hoofdl vloer hoofdl vloer hoofdl brugkr 
(1 = fl000,=) (1) (2 ) 

lasrobot 180 180 
lasapparaat 30 30 
sensor 30 30 
extra assen 40 40 
randappar. 30 30 

translatie-unit ----- -----

(A) .G.V.+koppl. 60 60 

grofverpl.-syst 80 130 

aanpass.werkhal ----- 30 

Ikosten software 50 50 

~. kosten !:>uu 580 

In de volgende pagina's van deze 
van de jaarlijkse kosten van 
weergegeven. 

(3) (4 ) (5) (6 ) 

215 215 235 235 
30 30 30 30 
30 30 30 30 
20 20 20 20 
30 30 30 30 

----- ----- 100 100 

60 60 ----- -----

80 130 100 80 

----- 30 ----- -----

30 40 30 30 

495 585 575 555 

bijlage worden de berekeningen 
de verschillende lassystemen 



BIJLAGE 4.4: KEUZE UIT DE MOGELIJKE LASSYSTEMEN 

WAARDERING WENSEN 

V~~r het maken van een verantwoordde keuze uit de verschillende 
robotlassystemen moet het wensenpakket zodanig toegespitst zijn 
dat er voldoende differentiatie ontstaat tussen de verschillende 
mogelijkheden. Zo zullen de wensen laskwaliteit, productflexibi
liteit, procesflexibiliteit, productiviteit en hanteerbaarheid 
verder uiteengerafeld moeten worden. Zo ontstaat de volgende 
uiteenzetting voor de specifieke vergelijkingsfactoren: 

1. laskwaliteit: - dynamisch gedrag 
- kwaliteit loopvlakken 
- kwaliteit fixering 
- kwaliteit constante lassnelheid 
- in een 90 0 -hoek 

2. productflexib.: - toegankelijkheid van een rechthoek 

3. procesflexib.: 

- toegankelijkheid meerdere rechthoeken bij 
een stand van robotsysteem 
grootte bereik robot 

- gaten in de grondplaat 

- meerlaags lassen 
- krachtsdoorleidende lassen 
- hanteergewicht robot 
- sensorkoppeling aan robotsysteem 

De aspecten 'meerlaags lassen' en 'krachtsdoorleidende lassen' 
worden niet bij de beoordeling van de verschillende mogelijkheden 
opgenomen, omdat beide typen lassen nog niet geautomatiseerd 
kUnnen worden gerealiseerd. Dit houdt verband met de stand van de 
lastechniek en van de sensorbesturing. Juist de uitvoerbaarheid 
van automatisering van deze typen lassen levert een grote 
bijdrage aan de mogelijkheid tot automatisering van laswerk aan 
dekken. 

4. productiviteit: - gemiddelde lastijd bij een stand van het 
robotsysteem 

- verplaatsingstijd van robotsysteem 
- ontkoppel- en koppeltijd van het robotsys 

teem aan verplaatsings-voorziening 
- tijd om te fixeren op het werkstuk 
- tijd om lasnaad te zoeken 
- tijd om lasrichting te zoeken 
- wachttijd voor verplaatsen van robotsysteem 

5. hanteerbaarheid: - hanteergemak (handmatige handelingen) 
- bedieningsgemak 
- gebruik van hulpgereedschap 



BIJLAGE 4.4 : KEUZE UIT DE MOGELIJKE LASSYSTEMEN 

WAARDERING WENSEN 

De aspecten die niet expliciet worden gewaardeerd maar die bij 
wensen 6 tot en met 8 beschouwd zijn: 
6. onderhoud: - aantal aandrijvingen 

- belastingen van de robot en aandrijvingen 

7. ergonomie: - overzichtelijk tijdens bedienen 

8. veiligheid: - bereik robotarm 
- mogelijkheid tot onverwachte bewegingen 
- vallende delen 
- overzichtelijkheid van de constructie 
- afschermbaarheid van bewegende delen 



BIJLAGE 4.4: KEUZE UIT DE MOGELIJKE LASSYSTEMEN 

WAARDERING WENSEN 

(1 ) ( 2) (3 ) (4 ) (5) (6 ) 

laskwaliteit: 
- dynamische gedrag 7 7 6 6 8 8 
- kwaliteit loopvlakken 4 4 5 5 10 10 
- kwaliteit fixering 3 3 7 7 10 10 
- kwal. constante lassnelheid 6 6 5 5 10 10 
- in een 90 o -hoek 5 5 7 7 10 10 

25 25 30 30 48 48 

SCORE 6 6 7 7 10 10 

productflexibiliteit: 
- toegankelijkheid 1 rechthoek 5 5 5 5 10 10 
- meerdere rechth per stand -- -- 3 3 9 8 
- gaten in grondplaat -- -- 5 5 9 7 
- grootte bereik robot 2 2 7 7 10 10 

7 7 20 20 38 35 

SCORE 3 3 5 5 10 10 

procesflexibiliteit: 
- hanteergewicht robot 1 1 6 6 10 10 
- koppeling sensor/robot 6 6 8 8 10 10 

7 7 14 14 20 20 

SCORE 4 4 8 8 10 10 

productiviteit: (minuten) 
- gem. lastijd/stand robotsyst. 22 22 22 22 44 22 
- verplaats-tijd robotsysteem 2 2 2 2 0.5 3 
- ontkoppel- en koppeltijd 1 1 1 1 -- 1 
- tijd om te fixeren op werkst. -- -- 1 1 -- --
- tijd om lasnaad te zoe ken 1 1 0.5 0.5 0.5 1 
- tijd om lasrichting te zoeken 0.5 0.5 -- -- 4 2 
- wachttijd voor verpl. ro.sys. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 

gemiddelde inschakelduur 17% 77% 77% 77% 87% 70% 

SCORE 8 8 8 8 10 6 

hanteerbaarheid: 
- hanteergemak 9 9 3 3 10 3 
- bedieningsgemak 9 9 9 9 9 6 
- gebruik hulpgereedschap 6 10 6 10 6 10 

24 28 18 22 25 19 

SCORE 8 10 6 7 8 6 



BIJLAGE 4.4 KEUZE UIT DE MOGELIJKE LASSYSTEMEN 

KOSTPRIJZEN LASSYSTEMEN 

LASSYSTEEM (1) 

Investering I = f 500.000,
Restwaarde R = f 50.000,
Econ.levensd. = 6 [jaar] 
Rente = 8 % 
Annuit.fact.a6= 0.2163153 
Max.proc. 1.0.= 75 % [lassysteem] 
Max.proc. 1.0.= 35 % [handlasser] 
Loonkosten = 34,- [f/uur] [operator) 

Bezetting van het lassysteem (in drie-ploegendienst): 
6 * 1 6 1 0 * O. 3 0 

Tj = 0.7!1 :::: 4500 [uur/jaar] 

De investering, omgerekend naar een constant bedrag per jaar, 
bedraagt dan: 

A6 = a6 * (I-R) = 0.2163153 * (500.000 - 50.000) 
= 91.341;9 

97.341,9 

[f/jaar] 

Per bedrijfsuur wordt dit: K6 = 4500 = 21,6 [f/uur] 

Bet machine-uurtarief wordt dan: 

Ktot = 34,- + 30,- + 21,6 = 85,6 [f/uur] 

De jaarlijkse besparingen (t.o.v. het handlassen) worden daarmee: 

6 * 1610 * 60,- = 579.600,-

4500 * 85,6 = 383.175,-

B6 = 196.425,- [f/jaar] 

De terugverdientijd van het lassysteem bedraagt dan: 
( 1- R ) 

T.v.t. = (86-06) 
( !I 0 0 • 000 - !I 0 . 000 ) = (194.2!18 - 12.000) = 2.24 [jaar]. 



BIJLAGE 4.4 KEUZE UIT DE MOGELIJKE LASSYSTEMEN 

KOSTPRIJZEN LASSYSTEMEN 

LASSYSTEEM (2) 

Investering I = 
Restwaarde R::: 
Econ.levensd. ::: 

f 580.000,
f 50.000,-
6 [jaarJ 

Rente = 8 % 
0.2163153 Annuit.fact.a&= 

Max.proc. I.D.= 
Max.proc. I.D.= 
Loonkosten ::: 

75 % [lassysteem) 
35 % [handlasser] 
34,- [f/uur] [operator] 

Bezetting van bet lassysteem (in drie-ploegendienst): 
6 It 1610 It 0.35 

o • 7 (I :::: 4500 [uur/jaar] 

De investering, omgerekend naar een constant bedrag per jaar, 
bedraagt dan : 

At. = a6 * (I-R) = 0.2163153 * (570.000 - 50.000) 
= 114.647,-

114.647.-

[f/jaarj 

Per bedrijfsuur wordt dit: K6 = 4500 = 25,5 [f/uurJ 

Het macbine-uurtarief wordt dan: 

Ktot = 34,- + 30,- + 25,5 = 89,5 [f/uur] 

De jaarlijkse besparingen (t.o.v. bet bandlassen) worden daarmee: 

6 * 1610 * 60,= ::: 579.600,-

4500 * 89,5 = 402.750,-

::: 176.850,- [f/jaar] 

De terugverdientijd van bet lassysteem bedraagt dan: 

( I - R ) 
T.v.t. = (B6-0&) 

(580.000 - 50.000) 

= (176.800 - 12.000) = 3.2 [j aar] . 



BIJLAGE 4.4 KEUZE UIT DE MOGELIJKE LASSYSTEMEN 

KOSTPRIJZEN LASSYSTEMEN 

LASSYSTEEM (3) 

Investering I = f 495.000,
Restwaarde R = f 50.000,
Econ.1evensd. = 6 [jaarJ 
Rente = 8 % 
Annuit.fact.a6= 0.2163153 
Max.proc. I.D.= 75 % [lassysteem] 
Max.proc. I.D.= 35 % (handlasser] 
Loonkosten = 34,- [f/uur) [operator] 

Bezetting van het 1assysteem (in drie-p1oegendienst): 
Eo 1t 1610 1t O.S'lI 

Tj = O. 7!i ::::: 4500 [uur/jaar] 

De investering, omgerekend naar een constant bedrag per jaar, 
bedraagt dan : 

A6 = ab * (I-R) = 0.2163153 * (495.000 - 50.000) 
= 96.260 .. 3 

96.260,3 

[f/jaar] 

Per bedrijfsuur wordt dit: K6 = 4600 = 21,4 [f/uur] 

Het machine-uurtarief wordt dan: 

Ktot = 34,- + 30,- + 21,4 = 85,4 [f/uur] 

De jaar1ijkse besparingen (t.o.v. het hand1assen) worden daarmee: 

6 * 1610 * 60,- = 579.600,-

4500 * 85,4 = 384.260,-

= 195.340,- [f/jaar] . 

De terugverdientijd van het 1assysteem bedraagt dan: 

( 1-. , 
T.v.t. = (1l1l-06) 

( 4 9 !i • 000 - !i 0 . 000 ) 
= (1!15.340 - 12.liOO, = 2.4 (jaar]. 
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KOSTPRIJZEN LASSYSTEMEN 

LASSYSTEEM (4) 

Investering I = f 585.000,
Restwaarde R = f 50.000,
Econ.levensd. = 6 [jaar] 
Rente = 8 % 
Annuit.fact.a6= 0.2163153 
Max.proc. I.D.= 75 % [lassysteem] 
Max.proc. 1.0.= 35 % [handlasser] 
Loonkosten = 34,- [f/uur] [operator) 

Bezetting van het lassysteem (in drie-ploegendienst): 
6 '" 1610 '" 0.35 

Tj = O. 1!1 :::: 4500 [uur/jaar] 

De investering, omgerekend naar een constant bedrag per jaar, 
bedraagt dan : 

A6 = as '" (I-R) = 0.2163153 * (585.000 - 50.000) 
= 115.728,7 

1 1 !I • 728 • 7 

[f/jaarj 

Per bedrijfsuur wordt dit: Ks = 4500 = 25,7 [f/uurJ 

Het machine-uurtarief wordt dan: 

Ktot = 34.- + 30,- + 24,5 = 89,7 [f/uur] 

De jaarlijkse besparingen (t.o.v. het handlassen) worden daarmee: 

6 * 1610 '" 60,- = 579.600,-

4500 * 89,7 = 403.729,-

= 175,,871.- [f/jaar] 

De terugverdientijd van het lassysteem bedraagt dan: 

(1- R ) 

T.v.t. = (&6-06) = 
(!l8!1.000 - 50.000) 
( 1 7 !I • 811 - 12. 000 ) = 3 .. 3 l jaar] • 
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KOSTPRIJZEN LASSYSTEMEN 

LASSYSTEEM (5) 

Investering I = f 575.000,
Restwaarde R = f 50.000,
Econ.levensd. = 6 [jaarJ 
Rente = 8 % 
Annuit.fact.a6= 0.2163153 
Max.proc. I.D.= 85 % [lassysteem] 
Max.proc. 1.0.= 35 % [handlasser] 
Loonkosten == 34,- [f/uur] [operator] 

Bezetting van het lassysteem (in twee-ploegendienst): 
fi" 1610" 0.3l5 

TJ = O. 85 :::: 4000 [uur/jaar] 

De investering, omgerekend naar een constant bedrag per jaar, 
bedraagt dan : 

As = as * (I-R) = 0.2163153 * (575.000 - 50.000) 
= 113.565 .. 5 

113 • ~ 6 l5 • l5 

[f/jaar] 

Per bedrijfsuur wordt dit: KG = 4000 = 28,4 [f/uurj 

Het machine-uurtarief wordt dan: 

Ktot = 34,- + 30,- + 28,4 = 92,4 [f luurl 

De jaarlijkse besparingen (t.o.v. het handlassen) worden daarmee: 

6 * 1610 * 60,- = 579.600,-

4000 * 92,4 = 369.565,5 

B6 = 210.034,5 [f/jaar] 

De terugverdientijd van het lassysteem bedraagt dan: 

( I - R ) 
T.v.t. = (8f>-06) 

( l5 7 l5 • 000 - l5 0 • 000 ) 
= (lIO.{;;i4.l5 - l~.VOO) = 2.65 [jaar]. 



BIJLAGE 4.4 KEUZE UIT DE MOGELIJKE LASSYSTEMEN 

KOSTPRIJZEN LASSYSTEMEN 

LASSYSTEEM (6) 

Investering I = 
Restwaarde R = 
Econ.levensd. = 

f 555.000,
f 50.000,-
6 [jaar] 

Rente = 8 % 
0.2163153 Annuit.fact.a6= 

Max.proc. 1.0.= 
Max.proc. 1.0.= 
Loonkosten = 

70 % [lassysteem] 
35 % [handlasser) 
34,- [f/uur] [operator] 

Bezetting van het lassysteem (in drie-ploegendienst): 
6 '" 1610 '* 0.3!! 

TJ = 0 • 7 () :::: 4830 [uur/jaar] 

De investering, omgerekend naar een constant bedrag per jaar, 
bedraagt dan : 

As = as * (I-R) = 0.2163153 * (555.000 - 50.000) 
= 109.239,2 

109.239.2 

[f/jaar] 

Per bedrijfsuur wordt dit: KG = 4830 = 22,6 [f/uurl 

Het machine-uurtarief wordt dan: 

Ktot = 34,- + 30,- + 22,6 = 86,6 [f/uur} 

De jaarlijkse besparingen (t.o.v. he~ handlassen) worden daarmee: 

6 * 1610 * 60 = 579.600,-

4830 * 86,6 = 418.359,-

= 161.241,- [f/jaar] 

De terugverdientijd van het lassysteem bedraagt dan: 

( 1 - R ) 
T.v.t. = (86-06) 

( !! II II . 000 - II 0 • 000 ) 
= (lbl.241 - 12.(00) = 3,4 [j aar] • 



BIJLAGE 4.4 KEUZE UIT DE MOGELIJKE LASSYSTEMEN 

KOSTENPRIJZEN LASSYSTEMEN 

Samenvatting van de specifieke kosten per jaar en terugverdien
tijd van de verschi11ende 1assystemen: 

Robot+A.G.V. Robot+G.V. Robot+portaa1 

kosten hoofd1 v10er hoofd1 v10er hoofd1 brugkr 
(1 = f1000, =) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

kosten/jaar 385 403 384 404 370 418 

onderhoud/jaar 12 12 12 12 12 12 

specif.kost/jaar 397 4""" .. r..r 416 382 430 

terugverdientijd 2.5 3.2 2.4 3.3 2.7 3.4 
[jaar] 



BIJLAGE 5.1 BEPALEN DEELFUNCTIES VAN LASSYSTEEM 

In een flow-chart ziet de werkwijze van het lassysteem er als 
volgt uit: 

GOTO LABEL: 
RUSTSTAND 
LASSYSTEEM 

GOTO LABEL: 
OVERZETTEN 
PORTAAL 

GOTO LABEL: 
VERPLAATSEN 
PORTAAL 

NEE 

NEE 

START LASSYSTEEM 

LABEL: OVERZETTEN PORTAAL 

IS ER NOG 
LASWERK AAN 

HET WERKSTUK? 

OVERZETTEN VAN HET PORTAAL 

LABEL: VERPLAATSEN PORTAAL 

VERPLAATSEN PORTAAL 
OVER HOOFDLIGGERS 

IS ER NOG 
LASWERK BINNEN 
HET RAILBEREIK? 

LABEL: FUNCTIONEREN ROBOTSYST. 

NEE IS ER LASWERK 
BINNEN BEREIK 

VAN ROBOT+PORTAAL? 

FUNCTIONEREN ROBOTSYSTEEM 
BIJ EEN STAND PORTAAL 

LABEL: RUSTSTAND LASSYSTEEM 

IN UITGANGSSTAND BRENGEN VAN 
HET LASSYSTEEM 

RETURN LASSYSTEEM 



BIJLAGE 5.2.2 KEUZE ROBOT 

Op de SCARA-aanduiding na worden de 
een combinatie van in totaal 3 
lettercombinatie heeft betrekking op 
gingsmogelijkheden van een robotarm. 
een R staat voor rotatie. 

configuraties aangeduid met 
letters, T'S en/of R's. Zo'n 
de uitvoering van de bewe

Een T staat voor translatie, 

De aanduiding SCARA staat voor Selective Compliance Assembly 
Robot Arm. Een SCARA-robot heeft in het algemeen een graad van 
vrijheid in de pols (rotatie om de verticale as). Een SCARA-robot 
wordt gebruikt voor het verticaal monteren van onderdelen. Het 
verticale bereik is klein. De robot is niet geschikt voor dit 
laswerk. 

De verschillende 
behandeld: 

TTT-robotconfiguratie 

robotconfiguraties worden achtereenvolgens 

De robotarm bestaat uit drie onderling loodrecht translerende 
assen (cartesiaanse configuratie). Deze robots worden gebruikt in 
toepassing met hoge nauwkeurigheden, vooral verticale precisie
plaatsingen en bij palletizing van grote massa's (hoge stijf
heid). Een kale TTT-robot met het gewenste bereik van 6500 x 2000 
x 2000 [mm] is duur (f450.000,-). De robot moet dan nog geschikt 
worden gemaakt voor het plaatsen op het werkstuk. Dit vereist een 
stijve constructie, om vervorming van de hoekvlakken te voorko
men. Het op deze W1Jze toepassen van een TTT-robot wordt 
afgeraden door de leverancier. 
Deze configuratie blijkt weinig geschikt, omdat de constructie 
technisch moeilijk uitvoerbaar is en de kostprijs hoog is. 

RTT-robotconfiguratie 

De RTT-robot bestaat uit een draaiplateau waarop een verticale 
translatie-as is bevestigd. Een horizontale translatie-as is 
bevestigd op de verticaal translerende slede. De vorm van het 
werkgebied is een cilinder, waarbij de begrenzingen van de 
cilinder worden gevormd door het bereik van de translatie-assen. 
De zuil t.b.v. de verticale translatie-as is niet gunstig bij het 
passeren van balken tijdens het verplaatsen van het robotsysteem. 
De RTT-configuratie vindt toepassing als flexibel programmeerbare 
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overzetter. De horizontale translatie-as kan problemen opleveren, 
vooral tijdens het lassen in de omgeving van hogere balken. 
Deze toepassing is niet geschikt, omdat de vaste verticale 
translatie-as van dit type robot geen functie heeft. 

RRT-robotconfiquratie 

De RRT-robot bestaat uit een draaiplateau waarop een tweede 
roterende as is bevestigd. Die tweede roterende as staat 
loodrecht op de eerste rotatie-as (van het draaiplateau). De 
tweede rotatie-as is over een kleine hoek verdraaibaar. Aan de 
tweede draai-as is een translatie-as bevestigd, een uitschuifbare 
as. De RRT-robot wordt veel gebruikt als overzetter. De gangbare 
uitvoeringen zijn zeer zwaar. 
V~~r dit type laswerk is deze robot niet geschikt omdat de 
werkruimte van de robot geen gunstige vorm heeft en de construc
tie te zwaar is. 

RRR-robotconfiquratie 

Deze robot bestaat uit een draaiplateau waarop een knikarm wordt 
bevestigd. De knikarm bestaat uit een boven- en een onderarm die 
t.o.v. elkaar kunnen roteren om een op het draaplateau bevestigde 
as. De verbindings-as tussen boven- en onderarm en de rotatie-as 
van de knikarm, als geheel, liggen parallel (in een vlak). Deze 
armconfiguratie is de meest toegepaste bij het robot-lassen. 
Een RRR-robotconfiguratie is weI geschikt voor deze toepassing. 
Br zijn veel uitvoeringen op de markt, die als lasrobot worden 
gebruikt. Er moet een geschikte uitvoering met geschikte 
afmetingen worden bepaald. 
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SCARA-robotconfiguratie 

SCARA staat voor Selective Compliance Assembly Robot Arm. De arm 
is in verticale richting veel stijver dan in het horizontale 
vlak. De robot is specifiek ontworpen voor de montagewerkzaamhe
den, waar van bovenaf componenten worden gemonteerd. 
De SCARA-robot is niet geschikt voor deze toepassing, omdat het 
een montage-robot is. 

Voor dit laswerk komt aIleen de RRR-robot in aanmerking. De 
grootte van het robot-bereik en de uitvoering van de robot worden 
behandeld in de volgende paragraaf. 

Het is gunstig een robot met een grote werkruimte te kiezen. 
Weliswaar zal zo'n robot dan duurder Z1)n, maar in de meeste 
gevallen toch goedkoper dan een kleine robot met een extra 
toegevoegde as. De grootte van de werkruimte wordt vooral 
gebruikt voor het reiken naar de grondplaat t.b.v. het lassen 
danwel het zich klein maken van de robot voor het passeren van 
een hoge verstijvingsbalk. Maatgevend voor deze verticale 
reikwijdte is de werkhoogte Hmax, dit is de afstand tussen de 
grondplaat en de onderkant van de robot in opgetrokken stand. 
Tevens wordt de werkruimte benut door zoveel mogelijk rechthoeken 
binnen een stand van het portaal te lassen. Hiervoor is de 
werkbreedte Bmax de maatgevende grootheid. De werkbreedte is het 
bereik van de robot gemeten loodrecht op de richting van de 
zevende as, in het vlak van de grondplaat. De werkbreedte van een 
robot is vaak afhankelijk van de werkhoogte, m.u.v. die van een 
TTT-robot. De TTT-robot wordt zelden als lasrobot toegepast. 
Limat heeft een twee-armige TTT-robot, maar deze is niet 
toepasbaar. De verticale kolom zou dan telkens moeten worden 
opgetild bij het verplaatsen. De robot is zeer duur, terwijl deze 
niet nuttig kan worden gebruikt. De verticale translatie-as wordt 
niet gebruikt, deze staat altijd zo laag mogelijk. Aan de robot 
zou ook nog een zevende as toegevoegd moe ten worden voor het 
bestrijken van de volle lengte van een rechthoek. 
De enige TTT-robot, die zinvol toegepast kan worden, is een 
portaal TTT-robot. Hierbij is de verticale as in zijn geheel 
beweegbaar opgesteld. Er is dus geen verticale vaste kolom, waar 
een slede langs beweegt. Deze portaal TTT-robot wordt echter te 
duur. De portaal TTT-robot vraagt om een zeer stijve ophanging 
van de langsgeleidingen. Bij de TTT-robots wordt dus geen 
geschikte robot voor dit type laswerk gevonden. 
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((l) 

(0:) 

MogeIijke konfiguratics ftlOI' supeling VIII 3 poIsrotatics 



BIJLAGE 5.3 POSITIONEREN VAN RET PORTAAL OVER DE ROOFDLIGGERS 

Flow-chart positioneren portaal over hoofdliggers: 

START 
POSITIONEREN PORTAAL OVER RAIL 

I 
OPENEN KLEM-INRICHTING 

I 
LOSLATEN REM VAN 

WIEL-AANDRIJVING PORTAAL 

I 
AANLOPEN AANDRIJVING 
WIELEN VAN RET PORTAAL 

I 
VERPLAATSEN PORTAAL 

ME'l' CON STANTE SNELHEID 

I 
VERTRAGEN PORTAAL TOT 
IN DE NIEUWE POSITIE 

I 
VOLLEDIG AFREMMEN / 

AANDRIJVING UITZETTEN 

J 
SLUITEN 

KLEM-INRICHTING 

I 
EINDE 

VERPLAATSEN PORTAAL 



BIJLAGE 5.4 : OVERZETTEN VAN MET PORTAAL M.B.V. EEN BRUGKRAAN 

Flow-chart overzetten portaal: 

START 
OVERZETTEN VAN PORTAAL 

I 
BRUGKRAAN NAAR HUIDIGE 
PORTAAL-POSITIE BRENGEN 

I 
KOPPELEN PORTAAL AAN BRUGKRAAN 

I 
OPENEN KLEMINRICHTING 

I 
OPPAKKEN PORTAAL 

I 
INSTELLEN VAN DE 

HORIZONTAAL VERSTELBARE POOT 

I 
INSTELLEN VAN DE JUISTE HOOGTE 

VAN DE BEIDE POTEN 

I 
POSITIONEREN VAN MET PORTAAL 

BOVEN DE NIEUWE HOOFDLIGGER 

I 
NEERZETTEN PORTAAL 

I 
SLUITEN KLEMINRICMTING 

I 
LOSKOPPELEN PORTAAL/BRUGKRAAN 

I 
EINDE 

OVERZETTEN PORTAAL 



blJLAG~ 5.4.5 : NEERZETTEN VA1~ POkTAAL U~ HOOFULIGGEkS 
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BIJLAGE 5.4.5 NEERZETTEN VAN PORTAAL OP HOOFDLIGGERS 

TOLEMNTlES VLGS NEN 2l6S 

+0,10 .A 
~ •. ':I: .. n 1-0,25 ~ .'0':I:)tr' 

'IlOl£CTIE IENAI"IIHG 

AM 
ASSINGEN VLGS N 102 IlUWHE!OSWMIlDEN VLGS HEN QO MNTAl 

tll7 FIICUIteit 
Groep: 

Technische Universiteit Eindhoven 

SCHAAl. 

GET. : 

DATUM TIKENINGHIL 
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TOLERANTIES VLGS NEN 1165 

L 8 DiS 8 + 0,10 A JO" 10' ..L 10" w.". :1;, -0,25 ~ OJ: 

ASSINGEN VLGS N 802 

tLB Faculle.( 

Groep 

Technische Universiteit Eindhoven 

PRO)ECTIE BE NAMING 

AM 

SCHAAL DATUM TEKENINGNR. 

GET. : 

GEe. : WljZIGING 
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Dimensionering van het portaal 

A) Belasting van de draagbalk 
B) Belasting van de verticaal verstelbare poot 
C) Belasting van de horizontaal en verticaal verstelbare poot 

A) Belasting van de draagbalk 
De draagbalk wordt op de volgende manieren helast: 

1. eigengewicht balk 
2. gewicht robot en slede 
3. oppakken lassysteem 
4. neerzetten lassysteem 
5. verrijden portaal over hoofdliggers 
6. bewegingen robotarm 
7. bewegingen slede 

T.b.v. de dimensionering van de draagbalk zijn het oppakken en 
neerzetten van het lassysteem de belangrijkste belastingen. 
Verder worden de bewegingen van de robotarm nog meegenomen voor 
de dimensionering van de draaghalk. 

Oppakken/neerzetten van het lassysteem 

Veronderstellingen: 
a. Tijdens het oppakken en neerzetten zijn de versnellingen 
Kleiner dan 1,5*g (inclusief de valversnelling). 
Dus: aOppakken (max) = aneerzetten (max) =. a = 1,5*g [m/s2] 

b. De massa van de draagbalk 
lengte van de balk. 
de massa bedraagt ± 1190 [kg] 

de lengte bedraagt ± 7 em] 

is 

c. massa robot mrobot = 375 [kg] 
massa slede ID.slede = 175 [kgj" 

mR = 550 [kg] 

(* inclusief: lasdraad voeding en 

gelijkmatig 

m' = mil 

pneumatische 

Er wordt gewerkt met het onderstaand model: 
~ L ~ 

fig. 

verdeeld over de 

= i11J = 170 (kg/m] 7 

reiniging) 

De poten zullen een 'inklemmoment' veroorzaken in A en B, maar in 
bovenstaand vervangend model wordt dit verwaarloosd. Hierdoor 
wordt het berekende maximaal-voorkomende moment in de balk 
groter, waardoor er een veilige benadering wordt gevonden. 
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Ot,lIax 
= Mq ....... _ 

wi:> 

= ..n..*~*hb a 1 k 
I,n' 

} 
Iyv ~ 6,32*10-!i 

~ 6,32*107 

Bij bet neerzetten van het portaal 
t. g. v. de snelbeidssprong Vd a 8 1 -.. 0 • 
De botskracht is: 

treedt er een botskracht op 
(V ~ ; VI<\.o.-x '= 0, ~ C"Vr:. J ) 

Fb 0 t s = Vb 0 t S * / (k * m) • 

De beide poten zullen niet op hetzelfde moment op de hoofdliggers 
'botsen'. Elke poot botst met een deel van de totale massa op een 
hoofdligger. 
Door het aanbrengen van verende elementen onder de poten moet de 
botskracht verkleind worden. De botsversnelling moet uiteindeIijk 
Kleiner dan 0,5*g worden. 

Poot A: 

mb est u r 1 n g s k 8 S t = 300 [kg] 
mJaS8Pparaat = 100 [kg] 
mp 0 0 t = 200 [kg] 

~mbalk = 600 [kgj 
--1!!.R = 550 [kg] 

mt 0 t = 1750 [kgj 

Fb 0 t S = Vb 0 t s *..f (k * m ) 
abots = Vbots*/(k/m) 

0,5*9,812 = 0,2*/(k/mtot) 

k = (O.S*.9,81l.t.1", 1 7 50 
0,.2. 'I: 

= 1,06*10& [N/m] 
== 1060 [N/mm] 

Dus k < 1060 [N/mm]. 

~ 2 Veren van 515 [N/mmj abots = 0,5*g 
lve e r = 25 [mm] 

Fa e e r z e t tea = G + Fb 0 t s 

= Mtot*(g + O,5*g) = 1750*(1,5*9,812) 
= 25.756,5 [N] 

~ Bij k = 515 [N/mm] 

2 Veren van 260 [N/mm] 

Sb 0 t s = O. 3 5 * 9 
Iveer = 45 [mm] 

abots = 0,35*g 
Iv e e r = (15 [mm] 

Gebruik twee lichte bufferveren met een stijfheid k = 260 [N/mm] 
en een minima Ie veerweg van 45 [mm]. 
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Eigen frequenties draagbalk 

De eigen frequenties van de draagbalk moeten groter zijn dan ± 10 
[Hz]. Er wordt pendelend gelast met een maximale pendelfre
quentie van ongeveer 2 a 5 [Hz]. 

Qo = ~~/(C:I)} ~ 
"" r I .... (t3.M t.: )"'- "..!. 
¥.4 YY It;. -nr- E 

fo = a- I!: (&1t.#l\2.,* ~ = 

fo = 
L = 

12 [Hz] 
7 em] 

= 170 [kg*m- 1 ] q 
E = 2,1*101 1 [N*m- 2 ] 

f (~l) 

f(~l) 

Q i~ 
'1[,8 E J 

rt 
fl.g. 

I!: 1,14*10- 4 

I!: 1,14*1011 

L 

verdeelde massa 

geconcentreerde massa op x = ~l 

Verdeelde massa vervangen door geconcentreerde (punt)massa ter 
plaatse van x = ~l dan 

t.1g e con c. = CSiJII e r dee I d 

mgeconc_ 
ftl' = -,,-*mve rd. 

W 

:::: 0.493*mverd. 

Nieuwe situatie: 
AIle massa geconcentreerd in het midden van de draagbalk; 

mt 0 t = mc 0 n. b a I k + mr 0 bot + ms led e 
= 0,493*1190 + 375 + 175 
= 1.136,67 [kg] 
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;t!: 2,2*108 
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[mm" ] 
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De hijssnelheden zijn: 
- grof snelheid 
- langzaam snelheid 
- micro snelheid 

4 ....... 10 [m/minl; 
2 .••..•. 5 [m/min] : 
0.1 ..... 0.3 [m/min] . 

Tijdens het oppakken en neerzetten van het portaal moeten de 
geleidingswielen over een zekere afstand naar buiten worden 
geschoven. De geleidingswielen moeten na het neerzetten van het 
portaal weer tegen de rail worden gedrukt met een zekere 
voorspanning. Bij onachtzaamheid leidt dit tot fouten. Speling 
tussen de geleidingswielen en de rail leid~ tot scheeflopen van 
het portaal. Dit kan ondervangen worden door beide portaalpoten 
synchroon aan te drijven. Dit voorkomt dan tevens hoge belasting 
van de portaalpoten en de geleidingsrailinrichting. 
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BIJLAGE 6.1.1 TEACH-IN PROGRAMMER EN 

SENSOREN 

WELKE SENSOREN GEBRUIKEN 

De bescbikbare sensoren v~~r het naadvo1gen kunnen worden 
onderverdee1d in optische sensoren en door-de-boog-meet-sensoren. 
De eenvoudige geometrie-sensoren, zoals inductieve opnemers bij 
eenvoudige 1asnaadtypen, kunnen alleen worden toegepast bij bet 
1asnaad zoeken. V~~r bet vo1gen van de 1asnaad bij de rechthoeken 
kunnen ze niet worden gebruikt. 

DOOR-DE-BOOG-SENSOR (LASSTROOM-METING) 

Vrijwe1 iedere robot1everancier kan een door-de-boog-meet-sensor 
bij hun 1asrobot mee1everen. Deze sensor is eenvoudig, omdat 
deze uitgaat van uits1uitend de hardware van de 1astoorts. Dit 
komt de hanteerbaarheid van de 1astoorts ten goede. De nadelen 
van deze methode zijn: 
1. er wordt gemeten op de laspositie; 
2. sensor werkt a11een a1s er ge1ast wordt; 
3. sensor functioneert a11een a1s naadvolger; 
4. gevoeligheid voor gascup-verontreiniging; 
5. sensor kan geen naadgeometrie interpreteren, zoa1s sp1eet

breedten en hechtlassen. 

De baancorrecties ijlen dus iets na, omdat er gemeten wordt op de 
laspositie. Bij langzaam verlopen baanafwijkingen is dit geen 
probleem. Scheef verlopende baanafwijkingen tot +/- 10 0 kunnen 
nog gecorrigeerd worden. De sensor is al1een maar toepasbaar bij 
V-naden, overlap-naden en hoek-naden. De meetfrequentie is niet 
groot, maximaal 3 [Hz]. Verder werkt de sensor door het 1aten 
pende1en van de 1astoorts. Dit beinvloedt het 1asuiter1ijk. De 
voorde1en van deze sensor zijn: 
1. de 1age kostprijs ± f 30.000,= (dit ge1dt dan voor een 

combinatie met een hoogspanningssensor voor lasnaadzoeken); 
2. de robuustheid (vanwege de afwezigheid van een materie1e 

sensor, wanneer de 1astoorts niet a1s zodanig wordt be
schouwd). 

OPTISCHE SENSOREN 

Bekende optische sensoren zijn: 

ASEA/ESAB 

IGM 

METAMACHINES LTD 

OLDELFT 

LASERTRAK; geen praktische gegevens 
OPTICAL SEAM FINDER; niet geschikt 

ISIP; nog in ontwikke1ing 

METATORCH 200; geen geschikte werk-
METATORCH 500; wijze voor dit 1aswerk 

SEAMPILOT; is geschikt als vo1gsensor 
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SENSOREN 

De optische sensoren z1Jn duur, d.w.z. ± f 130.000,= . De prakti
sche toepassingen van deze sensoren zijn nog zeer beperkt. Dit 
komt mede door de hoge kostprijs. De sensoren zijn zeer gevoelig 
voor verontreinigingen (voortkomend uit het lasproces) en voor 
'lichamelijk contact'. Dit laatste heeft tot gevolg dat de 
werkruimte van de optische sensor zeer goed bekend moet zijn. 
Toepassen van een optische sensor bij het lassen van rechthoeken 
vereist dat het systeem de werkomgeving van de sensor 'kent'. 
Offline-programmeren is dan bijna onvermijdelijk. Het enige 
alternatief, dat overblijft is het handmatig ingeven van de 
lasbaan. Dit kan al dan niet worden gecombineerd met zoekrouti
nes. 

De belangrijkste reden voor het toepassen van de een optische 
sensor bij het lassen van rechthoeken is de mogelijkheid tot 
detectie van hechtlassen en spleetbreedten. De correctie
mogelijkheden bij hechtlassen zijn beperkt, omdat de sensor niet 
instaat is het exacte 'volume' van de hechtlas te bepalen. De 
SEAMPILOT kan weI een hechtlas herkennen, maar de lashoogte 
bepalen behoort niet tot de mogelijkheden. Voor spleetbreedten 
heeft de SEAMPILOT weI een routine voor het bepalen van de 
spleetbreedte. Het is maar de vraag of een bedrijf er 
(f 130.000,= - f30.000,=) = f 100.000,= voor over heeft om een 
echt constante lashoogte met het lassysteem te kunnen realiseren. 
Het alternatief is concessies do en ten aanzien van constante 
lashoogte en/of het (veiligheidshalve) realiseren van een grotere 
lashoogte dan in principe wordt gevraagd. Naar mijn mening is het 
niet gunstig een optische sensor te gebruiken voor dit laswerk. 
Beter is te werken met een eenvoudige door-de-boog-sensor en de 
lasfouten te laten herstellen door de operator. 
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GESPREK KUKA 

Samenvatting van het gesprek met dhr. Houben van de firma KUKA 

Aanwezig: dhr. Houben, dhr. Schrauwen, dhr. Bruins, dhr. Jans; 

Onderwerp: gebruik van een optische sensor; 

Plaats: instructie-ruimte van PTHN: 

Datum: 1-3-1989; 

Het gebruik van een optische sensor wordt in het algemeen zoveel 
mogelijk vermeden. Deze sensoren zijn zeer duur en de werking 
stelt hoge eisen aan de (werk)omgeving. De optische sensoren 
vormen daarnaast zeer tere componenten binnen een robotlassys
teem. De mogelijkheden van deze sensor en zijn nog lang niet 
uitontwikkeld. Op dit moment zijn er volgens dhr. Houben slechts 
twee optische lassensoren met praktische toepassingen, nl. de 
Seampilot van Oldelft en de Metatorch van Metamachines Ltd .. 
AIleen de Seampilot kan worden toegepast bij het lassen van de 
verstijvingsbalken aan dekken. Geconstateerd moet worden dat de 
Seampilot tot nu toe aIleen toegepast wordt voor het lassen van 
dun plaatmateriaal met hoge lassnelheden. Verder vindt de 
Seampilot toepassing als niet-las-sensor. 

De Metatorch heeft een bijzondere werkwijze. De werkwijze is 
vergelijkbaar met het verfspuiten met een verfspuitrobot. De baan 
moet als het ware een keer doorlopen worden (lead-through). Bij 
de Metatorch wordt als het ware een gescande baan onthouden. Op 
deze w1Jze kan de stand van de lastoorts in verschillende 
posities langs de lasbaan gewijzigd worden: de sensor onthoua.hoe 
de stand van de lastoorts t.o.V. de naadgeometrie moet zijn. Het 
gebruik van de Metatorch voor het lassen van rechthoek-lasbanen 
is niet zinvol, omdat de Metatorch vooraf door de baan moet 
worden geleid. 

Seampilot: naadvolgen 
Als er zo nodig toch een optische sensor wordt toegepast, dan is 
de Seampilot een voor de hand liggende keuze. De Seampilot maakt 
een reliefbeeld loodrecht over de lasnaad. Van tevoren moet een 
template worden gedefinieerd. Een template is een gedefinieerde 
vorm van een dwarsdoorsnede van de lasnaad. Elke template heeft 
een aantal karakteristieke punten en lijnen. M.b.v. wiskundige 
operaties kunnen er sensorsigllalen uit de sensor-afbeelding 
worden afgeleid. 
De sensorsignalen kunnen op een van de 8 digitale (sensor)ingan
gen van de KUKA-robot worden aangeboden. De KUKA-robot kan deze 
ingangen gebruiken voor de baanbesturing en de regeling van het 
lasproces. Ook is het mogelijk de sensor te gebruiken voor het 
zoeken van belangrijke baanpunten. Bij het zoeken van de lasnaad 
moet de onderbrekingsfunctie worden gebruikt. De onderbrekings
functie reageert op een vooraf bepaalde verandering van een 
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GESPREK KUKA 

vooraf bepaalde ingang (1-8). De onderbrekingsfunctie (OND) heeft 
als reactie een verw1Jzing naar een programma-stap danwel een 
geheel (sub) programma. De positie, waarop de verandering van 
(bewaakte) ingang optreedt, wordt automatisch in een register 
(POS(OND» opgeslagen. Voor het lasnaad-zoeken wordt in het 
algemeen een aan/uit-"schakelaar't gebruikt. Bij het zoeken van de 
lasnaad is namelijk de relatie tussen het robotsysteem en het 
werkstuk "zoek". Optische sensoren reageren relatief traag en 
zijn zeer teer, waardoor ze aIleen maar in een goed gedefinieerde 
omgeving mogen worden toegepast. Dhr. Houben stelt dat de 
Seampilot aIleen mag worden toegepast, wanneer de werkstukgeome
trie volledig bekend is. Vooral de ligging van de hoekpunten en 
de geometrie van de "dwarsbalken" moeten vooraf bekend zijn. De 
Seampilot kan dus aIleen worden gebruikt voor het volgen van de 
lasnaad en het corrigeren van de lasparameters. Voor het volgen 
van de lasnaad mag de lasnaad niet te veel afwijken van de 
theoretische lasnaad. (Wanneer de lasnaad in de rand van het 
kijkveld van de sensor komt kan dit problemen opleveren met het 
vergelijken van een template met de sensor-afbeelding.) 

Seampilot: (baanpunt) zoeken 
De Seampilot kan op dit moment niet worden gebruikt voor het 
detecteren van een 90 0 -hoek in de lasbaan. Tijdens het lassen 
kan de sensor niet continu wisselen van lasnaadtemplate naar 90 0 -

hoektemplate. Uit de standaard templates kan evenmin de detectie 
van een 90 o -hoek worden afgeleid. Bij de huidige stand van de 
programmatuur kan weI een MATCH-signaal worden gebruikt. Het 
MATCH-signaal is 0 wanneer de sensor-afbeelding sterk afwijkt van 
de template, met bijbehorende toleranties. Het MATCH-signaal zal 
zeker optreden bij een 90 o -hoek. Echter bij het scannen van een 
recht stukje lasbaan treedt dit signaal MATCH=O zeer regelmatig 
op, ook al is er ogenschijnlijk niets aan de hand. Om deze reden 
moet het MATCH-signaal niet worden gebruikt voor het detecteren 
van een 90 o -hoek. Voor het al lassende detecteren van een 90 0 -

hoek zal er een nieuw sensorsignaal (Zi bepaaid moeten worden. De 
sottware van de Seampilot moet worden aangepast, zodat het nieuwe 
signaal (Z) bij iedere scan wordt berekend. Het signaal Z=1 
treedt aIleen op als er uit de sensorafbeeiding een 90 o -hoek 
wordt afgeleid. Dit signaal moet voor alle 90 0 -overgangen gelden. 
In principe is dit mogelijk, echter het vraagt een hele ontwikke
ling. Daarnaast is er nog een zeer groot probleem met de 
geometrie van de sensor. Voor het detecteren van een 90 0 -hoek 
moet de sensor de baan aftasten op een zekere afstand (in 
lasrichting gezien) voor het materiaal van de sensor. Anders 
botst de sensor tegen een loodrecht naderende dwarsbalk, voordat 
de sensor de balk heeft gezien. De sensor moet schuin voor zich 
uit kijken, wat ondermeer consequenties voor de beeldkwaliteit 
heeft. Het berekenen van het signaal Z kan de robot/sensor
combinatie trager maken. De correctie-frequentie ligt nu in de 
orde-grootte van 10 - 15 [Hz]. 

Het robotlassysteem kan alleen maar werken als de baanpunten vrij 
nauwkeurig bekend zijn. Dit is dan onafhankelijk van het te 
gebruiken sensorsysteem. Allereerst moeten de globale, d.i. met 
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een nauwkeurigheid van 5 •.. 50 [rom], baanpunten bekend zijn. Op 
een sliroroe w1Jze rooet vervo1gens de exacte 1igging van de 
baanpunten worden bepaa1d. 
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De voor- en nadelen van de verschillende methoden voor het 
opmeten van hoekpunten: 

Methode A: 
Voordelen: 

Nadelen: 

Methode B: 
Voordelen: 

Nadelen: 

Methode c: 
Nadelen: 

Methode D: 

- werkt vrijwel automatisch 
- direct informatie-overdracht 
- alle vertalingen worden software-achtig uitge-

voerd (wanneer de CAD-~ekening goed is, is het 
lasprogramma ook goed (mits software be~rouwbaar 
is») 

- te duur: ± f 70.000,-
- vraagt om volautomatisch bedrijf van las-

systeem: dit is te duur (relatie tussen 
robotsysteem-coordinaten en werkstukcoordinaten 
moet continu bekend zijn) 

- dichter bij het werkstuk tijdens het invoeren van 
de benodigde informatie 
directe invoer van baanpunten in robotcoordinaten 

- software-offline programmer en betaalbaar: van 
± f 10.000,- tot f 40.000,-

- binnen ~en portaalstand meerdere rechthoek
lasbanen direct na elkaar af te werken 

relatie robotsysteem met werkstuk moet biJ iedere 
portaalstand opnieuw worden hersteld 

- inhoud zoekroutine moet worden afgeleid uit de 
balkgeometrie: vertaalprogramma nodig 

- opstellen van offline meetprogramma voor het 
bepalen van de hoekpunten 

- software-Kosten: z f 30.000,-

tijdrovend en gevaarlijk door de aard van de 
acties die de operator moet ondernemen. 

Voordelen: - stand robot in 7e as wordt op het oog ingesteld: 
geen vertaalprogramma nodig 

Nadelen: 

- robotpols wordt d~rect in juiste omgeving 
gebracht 

- geen offline programma nodig v~~r het meten van 
de hoekpunten 

- geen software nod~g: goedkoop 

- handmatig positioneren van de robot en de 
robotarm 

- kans op gevaarlijke situaties bij het positione 
ren van robot en robot arm 
risico dat meettijd te groot wordt in vergelij
king met de lastijd 
op deze wijze kan slechts 6en rechthoek-lasbaan 
worden afgewerkt 
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METHODE A: CAD-TOEPASSING 

OVERZICHT PROGRAMMA 

De hoeveelheid in te voeren gegevens, op het moment dat het 
systeem operationeel is, moet minimaal z~Jn. Het werken met 
offline programmeren komt hieraan tegemoet. De invoergegevens 
moeten nu tijdens de werkvoorbereiding worden samengesteld. De 
omvang van de hoeveelheid invoergegevens bepaalt in belangrijke 
mate de bedrijfszekerheid van he~ systeero. Naarmate er meer 
werkstuk-gegevens worden gebruikt voor het bepalen van de 
lasbanen is de kans op onverwachte tlas)omstandigheden kleiner, 
evenwel de kans op touten neemt toe. Is de rekenmethodiek goed 
dan kunnen er uitsluitend fouten ontstaan t.g.v. verkeerde 
invoergegevens. Daaroro moeten de invoergegevens zoveel mogelijk 
automatisch uit (goed gecontroleerde) files worden ingelezen. De 
handroatig in te voeren gegevens moeten minimaal z~Jn. Zowel de 
w1Jze van invoeren van gegevens als de bedieningswijze van het 
robotsysteem moeten eenvoudig zijn. Bij het offline-programmeren 
met interactieve coroponenten wordt uitgegaan van een lasprogram
ma, waarin de geroeten en berekende baanpunten na het meten worden 
ingevoerd. 

Voor het meten wordt een interactief meetprogramma gebruikt. Dit 
programma maakt gebruik van een CAD-tekening, waaruit alle 
informatie met be trekking tot de zoekorogevingen en zoekrichtingen 
wordt afgeleid. Tevens worden daaruit de controle-metingen 
afgeleid. Het interactieve meetprogramma is voor aIle rechthoeken 
gelijk. 

De CAD-tekening wordt afgeleid van een werktekening. die door de 
klant is samengesteld. De werktekening moet door de operator zelf 
worden omgezet in een CAD-tekening. In principe hoeft de operator 
aIleen maar een boven-aanzicht van het betreffende dek te maken. 
In de te creeren semi-2-dimensionale weergave van het dek worden 
allereerst aIle knooppunten getekend. De hartlijnen van de balken 
worden tussen de knooppunten getekend. Opgemerkt dient te worden 
dat de hartlijnen en de knooppunten in een vlak liggen. De 
hartlijn van een balk wordt geprojecteerd op het ondervlak van de 
balk, d.i. het bovenvlak van de grondplaat. De hartlijnen en de 
knooppunten worden genuromerd. De nummering van de knooppunten met 
bijbehorende positie-coordinaten worden in een file KNP[*,4] 
gezet. De numroering van de hartlijnen met bij behorende knooppun-
ten (eindpunten). balktype en balkmaat-nurnroer worden in een file 
HL(*,5] gezet. De geometrische grootheden van de balk worden 
automatisch gecopieerd van file HEAl*,*] (ot een soortgelijke 
balkfile) naar file GHL[*,Gmax] na het inlezen van het balktype 
(BT) en de balkmaat (BM). De file GUL[*,*) is een verlenging van 
de file HL[*,*], maar bevat uitsluitend geometrie. 

In principe ligt nu alle geometrie vast. De hartlijnen worden 
geordend tot rechthoeken. Dit kan automatisch danwel handmatig 
(m.b.v. selecteren van geometrie in het CAD-systeem) gebeuren. De 
rechthoeken worden gelijktijdig genummerd. De rechthoeken, met 
bijbehorende sets van 4 hartlijn-nummers en volgorde van lassen, 
worden opgeslagen in een rechthoeken-iile RH[*.*]. In de 
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rechthoeken file moet bij iedere hartlijn (binnen iedere 
rechthoek) de lasinformatie worden toegevoegd. Hier kan men 
volstaan met het opgeven van de lashoogte per te lassen balk, 
waaruit dan de lasparameters kunnen worden afgeleid. 

Alle knooppunten van het werkstuk zijn beschreven in een 
assenstelsel, dat bij het werkstuk behoort. Alle balkgeometrie is 
d.m.v. de hartlijnen aan de knooppunten gekoppeld. Op deze wijze 
is de gehele werkstukgeometrie beschreven in werkstukcoordinaten. 
Het robotsysteem heeft een eigen assenstelsel. De rechthoeken 
moeten uiteindelijk in robotcoordinaten worden beschreven. Het 
coordinatenstelsel van het portaal verschuift over het werkstuk, 
wanneer het portaal wordt verplaatst. Bij elke stand van het 
portaal moeten de coordinaten weer worden getransformeerd naar 
het 'nieuwe' robot-coordinatenstelsel. Dit laatste kan alleen 
wanneer telkens de stand van het portaal op het werkstuk wordt 
bepaald/voorgeschreven. Tijdens de werkvoorbereiding kan al 
worden bekeken op welke posities het portaal geplaatst moet 
worden. Die posities worden dan in werkstukcoord~naten beschre
ven. Onder de positie van het portaal wordt dan de oorsprong van 
het robotassenstelsel verstaan. 

Van alle rechthoeken, die binnen het bereik van het portaal 
kunnen worden gelast, worden de bijbehorende rechthoeknummers 
geplaatst in de portaal-file PORT[*,*). Elke rij van deze file 
geeft de rechthoeknummers van de rechthoeken weer, die bij die 
betreffende stand van het portaal kunnen worden gelast. De 
betreffende portaalstand wordt genoteerd in een aparte file 
STPO[*,4). Dus de rij RHllS,-) hoort bij de S-de stand van het 
portaal met portaalpositie STPO[S,4] (opgegeven in werkstuk
coordinaten. De O-de stand van het portaal geeft de reierentie
positie van het portaal weer. Het nummer S is dus een positie
nummer van het portaal op het werkstuk. 

De knooppunten van de rechthoeken, die binnen de betreffende 
portaalstand kunnen worden gelast, kunnen nu op eenvoudige wijze 
worden getranstormeerd naar het robot-co6rd~natenstelsel. Het 
werstuk-coordinatenstelsel wordt translatorisch verschoven naar 
de betreffende portaalpositie en vervolgens wordt het werkstuk
coordiatenstelsel geroteerd naar het robot-coordinatenstelsel. 
Op deze w~Jze is een rechthoek geheel beschreven in robot
coordinaten. Dit is dan weI een nominale beschrijving. Er treden 
natuurlijk afwijkingen op t.g.v. maat- en vormtoleranties in het 
werkstuk en de positioneringsnauwkeurigheid van de portaal
verplaatsing. 

De voor het controle-programma benodigde baanpunten kunnen nu 
automatisch worden afgeleid uit de knooppunt-coordinaten en de 
balkgeometrie van de betreffende verstijvingsbalken. De baanpun
ten kunnen als interactieve componenten worden toegevoegd. Het 
controle-programma zoekt grofweg naar de balkgeometrie. Wordt 
deze gedetecteerd dan wordt met een meet-programma de juiste 
positie van de balkgeometrie bepaald. Met het meet-programma 
worden de u~teindelijKe lasbaanpunten bepaald. De lasbaanpunten 
worden dan gecombineerd met het las-programma. De bovengenoemde 
drie programma's worden voor alle rechthoeken gebruikt. Alleen de 
invoer is tel kens anders. 



BIJLAGE 0.2 OPMETEN VAN DE LASBANEN BINNEN ££N PORTAALSTAND 

START HOOFVPROGRAMMA 

referentiepos. STPO[O,4] inlezen 

positioneren portaal in 
referentiepos~tie STPO(O,4] 

inlezen portaalpositie-nummer S 

positioneren portaal in STPO[S,4] 

J-de rechthoeknummer 
PORT(S, (J+l)] inlezen 

controle-metingen werkstuk lokaal 

is er een 
meetresultaat? 

NEE 

meetpunten !!l 

is afwijking meet
result. binnen 
toleranties? 

NEE 

bepalen startpunten zoekbeweging 
met bijbehorende zoekrichtingen 

zoeken hoekpunten 

hoekpunten binnen 
zoekafstand? 

NEE 

coordinaten hoekpunten 

hoekpunten liggen 
correct? 

. NEE 

berekenen v. afgeleide baanpunten 

aIle baanpunten, 
incl. theoretische tussenpunten 

aIle punten invoeren 
in een lasbaanpunten-file 

offline las~rogramma: 
parameters 1nvullen 

lokaal lasprogramma 



BIJLAGE 6.2 : OPMETEN VAN DE LASBANEN BINNEN EEN PORTAALSTAND 

tekening van een werkstuk (dek) ) 
I 

omzetten van de werktekening 
naar een "CAO"-tekening 

I 
jmet 

samenstellingstekening 
knooppunten en hartlijnen / 

I 
knooppunten automat. nummeren 

I 
in file zetten: knooppuntnummers 

I 
/ knooppunten-file: KNP[*,4] / 

I 
coordinaten v.d. knooppunten uit-
lezen en in knooppuntenfile zetten 

I 
/ knooppunten-file KNP[*,4]: l/ 

knooppunt-nr (----- coordinaten 

I 
in file zetten: hartlijnnummers 

J 

/ hartlijnen-file: HL [" , 5] / 
I 

knooppuntnr's van begin- en eind-
~unt, balkty~e en -maat van elke 
artlijn in artlijnenfile zetten 

I 

/ 
hartlijnen-file HLL*.5]: ;I 
hartli]n-nr (-----2 knooppuntnrfs 

balktype 
balkmaat 

I 
autom. toevoegen balkgeometrie 

I 
/ hartlijnen-file HL[*,5]: 

hartli]n-nr (----- geometrie / 
I 

*rechthoeken vormen uit hartlijnen 
*rechthoeken nummeren 
*vo19orde hartlijnnummers 
*las1nform. aan hartlijn toevoegen 

I 
;?rechthoeken-file: RHL*.141 ,~ echthoek-nr (---- 4 hart11~n-nr's 

lasinfol artlijn 

I 
bepalen positie van het ~ortaal 
bij positie-nr S: STPO[ ,4] 



BIJLAGE 6.2 : OPMETEN VAN DE LASBANEN BINNEN ~8N PORTAALSTAND 

I 

~ standportaal-file: ~[*,4] ~ 

I 
bepalen rechthoeknr's, die binnen 
portaalstand S gelast worden 

I 
/ 

portaal-file: PORT[S,RMAX] / 
PORT[S,K] (---- rechthoeknr 

"'---,------' 
I 

transformeren knooppuntcoordinaten 
naar assenstelsel v. portaal/robot 

I 
~OTx]:= [STPO S,2 ...••• 4]] . 

/

iCRD[X]:= [KNP[It2 ...•.. 4]] / 

CRD[~T:= [ROf:XT*ICRDO[~J-STPO[~] I 

I 
afleiden baanbeweging t.b.v. het 
(grof) aftasten/controleren van de 

rechthoekgeometrie 

I 
/ baanpunten-file M[~] t.b.v. 

.I meet-programma het / 

I 
opstellen van meet-programma met 
interactie met baanpunten-tile 

I 
/~nteractief meet-programma met een / 

/ Iasbaanpunten-file kL~J als uitvoer 



Ultrasonic Rangers HE-501/Hf.;-5ZU 

U meten eontaetloos afstanden van 10 em tot 
10 meter 

• resolutie 0,1 mm 
II meetsnelheid tot 100 x per seeonde 
• eenvoudig te installeren 
• analoge meetuitgang 0-10 Volt of 4-20 rnA 
• meet aile objecten die geluid weerkaatsen 
• kleine openingshoek verkleint kans op 

ongewenste refiecties 

IIII",.al_,.1I 
",1UI U • .,U •• 

, , . 
~ 



De Ultrasone afstandsmeters HE-SO 1 en 
HE-S20 van Hydrotech zijn zeer nauw
keurige meetmstrumenten die contactloos 
afstanden meten. 

De transducers zen den een Ultrasoon 
signaal uit in de richting van het te meten 
object. 
Dit signaal wordt gerefiecteerd en weer ont
vangen. 

Uit het tijdsverschil tussen de uitge
zonden en de gerefiecteerde puls wordt de 
afstand gemeten. 

Model HE-50 1 meet afstanden van 7 tot 
60 cm met een nauwkeurigheid tot maxi
maal 0,1 mm. Oit model heeft afzonderlijke 
transducers voor het zen den en ontvangen 
om de zeer hoge nauwkeuri9heid te realise
ren. De kleine transducers ziJn speciaal voor 
inbouw ontworpen en kunnen eventueel 
met behuizing worden geleverd 

Model HE-S20 meet afstanden van 
60 cm tot 10 meter met een nauwkeurigheid 
tot maximaal2 mm. Dit model maskt 
gebruik van dezelfde transducer voor het 
zenden en ontvangen. 
Met een bijgeleverde hoom kan de 
openingshoek van 3S0 naar ISO worden 
verkleind, v~~r sterk richtinggevoelige toe
passingen. 

De Ultrasonic Rangers zijn onderge
bracht in een sterke polycarbonaat behui
zing die spatwaterdicht is (IP 65). 

Specificaties 

Meetbereik 
Resolutie : 
Nauwkeurigheid : 
Temp. afuankelijkheid : 
Stralingshoek 
Zendfrequentie 
Herhalingsfrequentie 

HE-SOl 

8 tot 60 cm 
0.1 mm 
O,2~ (bij constante temp.) 
- 1,00/00 per °C 
100 
21SkHz 
max. 100 pulsen/sec. 
1..,,(: t. t~, 220 v. 50 Hz 

Wetenswaaruighed.en: 
• De Ultrasonic Rangers zenden acousti
sche signalen uit die boven de gehoorgrens 
liggen. Ze worden door aIle materialen die 
geluidsgolven weerkaatsen, gerefiecteerd. 
Voorbeeld: glas refiecteert uitstekend, maar 
rook niet. 
• Elk object binnen het gezichtsveld van de 
transducer(s) geeft zijn eigen echo. de eerst 
binnenkomende echo bepaalt de afstand. 

Toepassingen 
van de ultrasone afstandsmeters. 

• benaderingsdetectie 
• proportionele besturingen 
• contactloze afstandsmetingen 
• contactloze diktemetingen 
• beveiligingen 
• tank niveau metingen 
• ruimte inhoud bepalingen 
• afstandsmeting tot bewegende objecten 
• automatiseringstoepassingen 
Voor algemene toepassingen is model 
HE-40 1 /420 beschikbaar. Op een duideUjke 
LID display wordt de afstand direct weer
gegeven. 

Voor draagbaar gebruik heeft Hydrotech de 
Ultrasonic Ranger HE-220 ontwikkeld. 
Dit model meet afstanden van 60 cm tot 
10 meter met een nauwkeurigheid tot 
enkelemm. 

HE-520 

0,6 tot 10 meter 
Imm 
2°/00 (bij constante temp.) 
- I.So/oo per °C 
3So, het hoom ISO 
26kHz 
max. 20 pulsen/sec. 

Aile specificaties zijn 
gebaseerd op een om
gevingstemperatuur 
van 22°C en een 
luchtdruk van 
1021 mbar. 

Voedingsspanning "( '" ~ 
Data uitgang : 
Bedrijfstemperatuur 
Vochtigheidsgraad 
Afmetingen (l x b x h) 
Gewicht 

analoog: 0-10 Volt en 4-20 rnA 
0-500C 

Variaties in tempera
tuur, luchtdruk, lucht
vochtigheid en sterke 
luchtturbulenties 
kunnen invloed 
hebben op de nauw
keurigheid. 

22,3 
transducer, ! 
HE-SO 1 !'i9:31 : · m~ 

0-900A> 
200 x 120x90mm 
0,8 kg 

transducer 
HE-520 
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