„Kis hőbevitelű robotosított hegesztés alkalmazása bevonatos
lemezeken” című
GINOP - 2.1.1 - 15-2015-00227 számú projekt
Zárójelentés
A galvanizált, illetve tűzihorganyzott (bevonattal rendelkező) lemezek alkalmazása napjainkra
általánossá vált a járműiparban. Ennek oka, hogy a bevonatos lemezek nagyobb korrózióállósággal
rendelkeznek, mint a bevonatnélküli lemezek, ugyanakkor kedvezőbb fizikai paraméterek
(szakítószilárdság, folyáshatár) okán ezen anyagok alkalmasak az - ágazatban jelentkező - egyre
szigorúbb biztonsági és minőségi előírásoknak a teljesítésére, illetve hosszabb élettartammal
rendelkeznek. Ezek használata az autógyártáson túlmenően az alkatrészgyártással, beszállítással
foglalkozó vállalkozásokon túl a szerkezetgyártásban illetve klímaberendezések előállítása területén is
egyre gyakoribbá válik. A fő probléma a vékonylemezek feldolgozása során az, hogy ívhegesztéskor a
varrat mellett, illetve az ellenoldalon sérülést okoz a bevonaton, mely korrózióhoz, a termék
élettartamának csökkenéséhez vezet. Ennek megfelelően a hagyományos ívhegesztési eljárások
alkalmazása nehézségeket okoz az ágazati szereplők számára, ugyanakkor ezen szerkezeti elemek
jelentékeny részének hegesztése ívhegesztéssel célszerűbb. A szerkezeti elemek gyártásánál jelenleg
akkor alkalmazzák a korszerű ívhegesztési eljárásokat, amikor a hagyományos ívhegesztési eljárásokkal
nehezen biztosítható, hogy a galvanizált rétegek ne sérüljenek meg. A megsérült réteget utólag javítani
kell, ez többletmunkát igényel, az ún. „kikészítési” fázis (mely a hegesztési varrat felülettisztítását,
fröcskölés-mentesítését jelenti) mintegy 9,4%-os fajlagos időveszteséget okoz a gyártás során.
A projekt fő célkitűzése az, hogy olyan ívhegesztési technológiákat dolgozzunk ki ívhegesztő
robotokra, amelyekkel a bevonatos lemezeknél a varrattal ellentétes oldalán a bevonat nem sérül,
illetve a sérülés minimális.
A projektet megalapozó technológia rendelkezésünkre áll, különböző hegesztőgép gyártók kidolgoztak
olyan Védőgázos Huzalelektródás Ívhegesztési eljárás változatokat, amelyekkel igen kis fajlagos
hőbevitelű hegesztés valósítható meg. Ilyen eljárás változatok a Fronius CMT eljárása, az EWM ColdArc
eljárása, a Miller RMD eljárása, a Daihen CBT eljárása, a Merkle ColdMIG eljárása, a Lincoln STT eljárása
és nem utolsó sorban a Cloos ColdWeld eljárása. A projekt keretében a Crown Kft. a kutatóhelyekkel
együttműködésben a CLOOS Ltd. robotjaira olyan hegesztési technológiákat dolgoz ki, amely
alkalmazható a galvanizált lemezek hegesztésére a bevonat számottevő sérülése nélkül. A CLOOS
robotok kiválóan alkalmazhatók az iparban és az ezekhez kapcsolható QUINEO® CAMP áramforrás
lehetővé teszi az extra kicsiny hőbevitel alkalmazását (ColdWeld eljárás változattal), így adott annak a
lehetősége, hogy megvizsgáljuk ennek az áramforrásnak az alkalmazási lehetőségeit a korszerű
nagyszilárdságú, az autóiparban alkalmazott acélok hegesztésére. A nagy hőbevitelű hegesztési
eljárásokkal szemben, ahol nem ritka a varrattól 2-3 mm-es sávban történő sérülés, a technológia
alkalmazásával ez jelentősen csökkenthető (1-1,5 mm).
A célkitűzésnek megfelelően a feladatot megoldottuk, a munkáról négy részjelentésben számoltunk be
részletesen:
• 1 rész zárójelentés,
• GINOP_2_szakasz_beszamolo_20180614,
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•
•

Harmadik részprogram_20180919,
Negyedik részprogram jelentés.

Jelen zárójelentésben, csak a projekt legfontosabb eredményeit tudjuk bemutatni, az eredmények
részletesen a részjelentésekben találhatók meg.
A projekt első szakaszában – amely időszakban érkeztek az alapanyagok, a hegesztőrobotok, az
áramforrások – a rendelkezésünkre álló bevonatos lemezeken végeztünk hegesztési kísérleteket a
rendelkezésünkre álló hegesztőgépekkel, és ellenőriztük, hogy meg tudjuk-e hegeszteni hagyományos,
• Argon Védőgázos Volfrámelektródás Ívhegesztéssel,
• Huzalelektródás Védőgázos Ívhegesztéssel:
▪ Széndioxid védőgázzal, tömörhuzallal,
▪ Kétkomponensű keverék védőgázzal (Ar 82% + 18% CO2), tömörhuzallal,
▪ Háromkomponensű keverék védőgázzal (Ar 86% + CO2 12% + O2 2 %), tömörhuzallal,
• S – PULSE – CW eljárás változattal,
• MicroMIG – cc eljárás változattal
a bevonatos – általában tűzihorganyzott – lemezeket.
A különböző változatok esetében azt kaptuk, hogy a bevonatok megsérültek minden esetben (1. ábra).

1. ábra. 1 mm vastag, DX51D+Z275 minőségű acéllemezen MAG – M eljárással készített
hernyóvarrat (felső kép: fő oldal, alsó kép: hátoldal)
A hagyományos ívhegesztési eljárásokkal nem tudtunk olyan kicsiny hőbevitelt megvalósítani, hogy ne
sérüljön a hátoldalon a lemez bevonata.
A 2. ábra elméletileg is bizonyítja, hogy ha a beolvadási mélységet csökkenteni szeretnénk, a fajlagos
hőbevitelt kell csökkenteni.
A varrat leolvasztott keresztmetszetét a huzal-előtolási sebesség és a hegesztési sebesség viszonya
(vel/vheg) határozza meg. A beolvadási mélység a fajlagos hőbevitellel (qh/vheg) szabályozható. A fajlagos
hőbevitel növelésével nő a felolvasztott keresztmetszet a varratban.
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Az induktív ellenállással (Rind) az ív dinamikus tulajdonságai szabályozhatók. Az Lki a szabad
huzalhosszúság, más néven a huzalkinyúlás.
A beolvadási mélységet (H) a felolvasztott keresztmetszet (Afel) határozza meg, ez pedig a fajlagos
hőbeviteltől függ. Ebből az következik, hogy a fajlagos hőbevitel csökkentésére van szükség ahhoz,
hogy a beolvadási mélység csökkenjen.
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2. ábra. A varrat geometriai adatait befolyásoló tényezők [1]
(I : az áramerősség, vel : huzal előtolási sebesség, vheg : hegesztési sebesség. Ale : leolvasztott
keresztmetszet, Afel : felolvasztott keresztmetszet, h : a varratdudor magassága, B : a varrat szélesség,
H : beolvadási mélység, qh : hőbevitel, qh/vheg : fajlagos hőbevitel, ηeff : az effektív hatásfok, U : az
ívfeszültség, Lki : huzal kinyúlás, Rind : induktív ellenállás)
A fentiekből az következik, hogy a hegesztési kísérletek során a fajlagos hőbevitel csökkentésére van
szükség. Az elvégzett kísérletek során mindig a fajlagos hőbevitel csökkentésére törekedtünk.

A Cloos ColdWeld eljárás
A ColdWeld eljárás (változó polaritású huzalelektródás, védőgázos ívhegesztés) során az EN (elektróda
negatív) szakaszban cseppképződéssel indul az anyagátmenet (3. ábra). Ezt követően az áramforrás
átkapcsol EP (elektróda pozitív) állapotba, amelyben az alapáram (EPB) szolgálja az ív fenntartását,
majd egy pozitív áramimpulzus (EPP) szakítja le a huzal végén formálódott cseppet.
Az EN szakaszban az ív katódfoltja felhúzódik a huzal még meg nem olvadt felületére, a kisebb
hőmérséklet miatt megnő a képződő csepp felületi felszültsége, és ez nagy csepp képződéséhez vezet,
amelynek leválását a nagy felületi feszültség és a kisebb áramsűrűség (befűződés hiány miatt)
akadályozza. Végül pólusváltás után az adott ideig fenntartott alapáram (EPB) után következő
áramimpulzus (EPP) szakítja le a cseppet. Belátható, hogy adott huzaltolási sebesség mellett növelhető
a leolvadási teljesítmény, mellyel arányosan csökken a hőbevitelt meghatározó átlagáram.
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Az átlagáram csökkenése a fajlagos hőbevitel csökkenését eredményezi. Tehát az eljárás alkalmazható
bevonatos vékonylemezek hegesztésére. Megvizsgáltuk az eljárás változat kézi alkalmazási
lehetőségét, több alváltozatot is vizsgáltunk, így a Cloos QUINEO® CHAMP 450 típusú áramforással az
alábbi változatokat vizsgáltuk meg:
▪
▪
▪
▪

Huzalelektródás Védőgázos Ívhegesztés két komponensű keverék gázban (Ar 82% +
18% CO2), tömörhuzallal,
Impulzus hegesztés (Ar 82% + 18% CO2), tömörhuzallal,
S – Impulzus változattal (Ar 82% + 18% CO2), tömörhuzallal,
S – Impulzus CW változattal (Ar 82% + 18% CO2), tömörhuzallal.

3. ábra. A Cloos ColdWeld eljárás változat jellemzői
Az elvégzett kísérletek szerint az eljárás alváltozatok alkalmazásakor sem csökkent a bevonat
leégésének mértéke jelentősen a varrattal ellentétes oldalon (4. ábra).

4. ábra. A ColdWeld eljárás, S – Impulzus változatával kézzel készített hernyóvarratok
(1 mm, DX51D+Z275 típusú acéllemez)
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A hagyományos és a ColdWeld hegesztési eljárások különböző változatainál, kézi hegesztések során az
alábbi tapasztalatokat gyűjtöttük össze:
• A cinkkel bevonat lemezek érzékenyebbek a leégés és sérülés szempontjából, mint az
alumíniummal bevont lemezek.
• A kézi hegesztésekkel nem sikerült olyan kis hőbevitelt elérni, amellyel a bevonatok nem
sérülnek, a hőbevitel csökkentésének útja a hegesztési sebesség növelése, ez pedig a
gépesített hegesztések alkalmazását jelenti.
• A robotosított ívhegesztés alkalmazása a hegesztési sebesség növelése szempontjából helyes
elképzelés volt.
• A fajlagos hőbevitel csökkentésének szükségessége igazolódott a kísérletek során, hiszen
abban az esetben, ha kisebb hőbevitelt alkalmaztunk a bevonat sérülése kisebb volt.
• A kísérletek igazolták, hogy a vékonyabb lemezeknél a bevonat sérülése nagyobb, mint
vastagabb lemezeknél.
• Az impulzus technika alkalmazása csökkentette a bevonatok sérülését.
• A kísérletek igazolták, hogy a három komponensű keverék védőgázban kisebb a bevonat
sérülése, mint két komponensnél.
• Széndioxid védőgázban volt a legnagyobb mértékű a bevonatok sérülése.
• A Cloos ColdWeld eljárás alkalmazásának gondolata a hőbevitel csökkentésére helyes
megközelítés volt.
• A fajlagos hőbevitel csökkenthető portöltetű huzalelektródák alkalmazásával is, ezt a
gyakorlatban meg kell vizsgálni.
• Megvizsgálható az is, hogy a felületekre felvitt különböző anyagok hogyan befolyásolják a
beolvadási mélységet, pl. TiO2, SiO2, CaCO3 stb. Feltételezhető, hogy van olyan anyag, amely
alkalmazásakor a fajlagos hőbevitel csökkenthető.
• Alátétek alkalmazása is szóba jöhet a hőelvezetés növelése szempontjából.
• Az 2. ábrához kapcsolódóan a beolvadási mélységet is befolyásoló termikus hatásfokot
csökkenteni kell.
A projekt második munkaszakaszában az újonnan beszerzett ívhegesztő robotokra kellett
meghatározni a hegesztési technológiát, ehhez a robot alkalmazás szabályait el kellett sajátítani, a
hegesztésre alkalmas paraméter tartományokat meg kellett határozni és előzetes Gyártói Hegesztési
Utasításokat kellett kidolgozni. Természetesen a munkát folyamatosan, vizsgálatokkal kellett
alátámasztani.

A felhasznált alapanyagok bemutatása
A projekt tervezésekor megadott alapanyagok mindegyikét nem sikerült beszerezni, nem kapható
Magyarországon TRIP és TWIP acél. Az 1. táblázatban láthatók az anyagok mechanikai tulajdonságai,
míg a 2. táblázat a korróziós vizsgálat eredményeit mutatja.
A mechanikai tulajdonságok az alapanyagokra előírt tulajdonságoknak megfelelnek, és a korróziós
vizsgálat - 4 ciklus (összesen 48 óra): 8 óra sópermet 5% NaCl m/m% (kihullás: 1-2 ml/h/80cm2) és 4
óra pihentetés - is azt bizonyította, hogy az átmeneti korrózióvédelem, amit különböző bevonatok
alkalmazásával oldanak meg, helyes gyakorlat, hiszen többszörösére növeli a korrózióállóságot. A
bevonat nélküli lemezek 40 perc vizsgálat után már megrozsdásodtak, míg a bevonatos lemezek 48 óra
korróziós igénybevétel után sem korrodálódtak (5. ábra).
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1. táblázat
Alapanyag
CR330Y590T DP+ZN
Crown alapanyag
CR590Y980T DP+ZN
Crown alapanyag
CR590Y980T DP+ZN
Crown alapanyag
CR780Y980T CP
Crown alapanyag
DP 600+ZN
Crown alapanyag
DP 600+ZN
Crown alapanyag
DP 800+ZN
Crown alapanyag
DP 800
Crown alapanyag
DP 800+ZN
Crown alapanyag
DP 1000
Crown alapanyag
DP 1000
Crown alapanyag
CR330Y590T DP+ZN
Ferropan alapanyag
CR590Y980T DP+ZN
Ferropan alapanyag
CR590Y980T DP+ZN
Ferropan alapanyag
CR780Y980T CP
Ferropan alapanyag
DP 600+ZN
Ferropan alapanyag
DP 600+ZN
Ferropan alapanyag
DP 800+ZN
Ferropan alapanyag
DP 800
Ferropan alapanyag
DP 800+ZN
Ferropan alapanyag
DP 1000
Ferropan alapanyag
DP 1000
Ferropan alapanyag
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Vastagság, mm

Folyáshatár,
Rp0,2, [MPa]

Szakítószilárdság,
Rm, [MPa]

Szakadási nyúlás,
A11,3, %

1,0

329

598

25

1,0

613

972

11

1,5

671

988

11,5

1,0

763

972

8

0,8

454

623

18

1,5

441

619

26

0,8

558

824

22

1,0

552

814

15

1,5

633

795

17

0,8

804

1043

7,7

1,0

790

951

5,3

1,0

329

598

25

1,0

613

972

11

1,5

671

988

11,5

1,0

763

972

8

0,8

454

623

18

1,5

441

620

19

0,8

558

824

22

1,0

552

814

15

1,5

633

795

17

0,8

804

1043

7,7

1,0

790

951

5,3

2. táblázat

5. ábra. Az alapanyagok a korróziós vizsgálat után

Előkísérletek ívhegesztő robotokkal
Az ívhegesztő robotok a projekt második periódusában érkezetek meg, a Dunaújvárosi Egyetemre
érkezett robotot ünnepélyes keretek között, egy sajtótájékoztatóval összekötve adták át (6. ábra).
Mindkét hegesztőrobot CLOOS gyártmányú (QRC-350-E/Z típusú), 8 tengelyes hegesztőrobot a
legkorszerűbb technikát képviseli, a Dunaújvárosi Egyetemen on - line, a Ferropan Kft. – nél off – line
lézerszenzorral van felszerelve.
A hegesztő robotokkal számos előkísérletet végzetünk, a kísérleteket dokumentáltuk, a kísérleti
dokumentáció a projekt honlapján megtalálható.
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6. ábra. Az ünnepélyes robotátadás néhány résztvevője
A robotokhoz kapcsolt QINEO CHAMP – 450 típusú áramforrás alkalmas váltakozó polaritású,
huzalelektródás védőgázos ívhegesztésre (a ColdWeld eljárásra) (7. ábra).

7. ábra. A Dunaújvárosi Egyetemen üzembe állított ívhegesztő robot
A 8. ábra jól szemléleti az elvégzett kísérletek sokaságát. A felvétel a Dunaújvárosi Egyetemen készült.
A 3. táblázatban gyűjtöttük össze a hegesztési paramétereket az átlapolt kötésekre vonatkozóan,
amelyekkel megfelelő varratokat kaptunk úgy, hogy a varrat esztétikus, porozitásmentes és a
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hátoldalon a bevonat nem égett le. A megfelelő hegesztési paramétereket mind a Ferropan Kft.-nél,
mind a Dunaújváros Egyetemen sikerült meghatározni. A Ferropan Kft. - nél sarokvarratos T –
kötéseket, az Egyetemen pedig sarokvarratos átlapolt kötéseket készítettünk.
A 9. ábra mutat néhány kötést, ahol sikerült úgy elkészíteni a varratokat, hogy a hátoldalon a bevonat
nem égett le, illetve nem sérült. Az elkészült kötések némelyikéből makroszkópi csiszolatokat is
készítettünk és vizsgáltuk a beolvadási mélységet. A vizsgálatok alapján korrigálni kellett a hegesztő
pisztolyok helyzetét, hogy megfelelő beolvadási mélységeket érjünk el.
A hátoldali bevonat sérülésmentessége a beolvadási mélység csökkenésével jár együtt.

8. ábra. A próbadarabok sokasága
3. táblázat

Alapanyag

Lemezvastagság,
mm

DP600 acél
bevonattal

0,8
1,0
1,5
1,0
1,5
1,0
1,5

Lengetés
szélessége,
mm
0
0,8
0,5
0
0,8
0,8
0,5

Lengetési
frekvencia,
Hz
0
4,17
4,17
0
4,17
4,17
4,17

U, V

vheg,
mm/
min

Beállítási
szög

44
45
67
60
82
45
62

16
17
17,2
19
19,8
17
17,6

990
900
990
1000
950
900
990

27°/-10°
27°/10°
27°/10°
10°/10°
10°/10°
10°/25°
10°/25°

45

17

900

10°/25°

dh, mm

ve,
m/min

I, A

0,8
0,8
0,8
1,0
1,0
0,8
0,8

3,0
3,3
4,5
2,5
3,5
3,3
4,5
3,3

DP800 acél
bevonattal
DP1000 acél
bevonattal
CP1000 acél
1,0
0,8
4,17
0,8
bevonattal
DP800 acél
1,0
Nem készült kötés
bevonat nélkül
DP1000 acél
0,8
Nem készült kötés
bevonat nélkül
Védőgáz: Ar 90 % + CO2 5 % + O2 5 %, 12 – 14 l/min
Huzalkinyúlás (szabad huzalhossz: 7 mm)

A hegesztési kísérleteket a 4. táblázat szerinti hegesztőanyagokkal végeztük. A hegesztőanyagok
illeszkednek az alapanyagokhoz, a 0,8 mm vastag DP800 - as acélhoz nagyobb szilárdságú
hegesztőhuzalt alkalmaztunk (overmatching), mivel az Union X85 típusú huzalelektródából nem
tudtunk 0,8 mm átmérőjűt beszerezni.
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Végül a 0,8 mm vastag lemezeknél, a 800 MPa szilárdságú acéloknál nem sikerült olyan paramétereket
találni, amellyel biztonságosan elkerülhető a hátoldali bevonat sérülése, így a 0,8 mm vastag
lemezekhez nem javasoljuk a Huzalelektródás Védőgázos Ívhegesztés alkalmazását.
4. táblázat
Alapanyag
DP600
DP800
DP800
DP1000
CP1000
0,8 mm
0,8
Lemezvastagság
1,0 mm
1,0
1,0
1,0
1,5 mm
1,5
1,5
Union X96;
Union X85; Union X96; 0,8 Union X96; 0,8
Hegesztő huzal
EMK6; 0,8 mm
0,8 mm
1,0 mm
mm
mm

DP600, 0,8 mm

DP600, 1,0 mm
9. ábra. Első része
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DP600, 1,5 mm

DP800, 1,0 mm

DP800, 1,5 mm
9. ábra. Második rész
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DP1000, 1,0 mm

DP1000, 1,5 mm

CP1000, 1,0 mmm
9. ábra. Különböző típusú bevonatos nagyszilárdságú acéllemezek átlapolt kötései
(Felül főoldal, alul hátoldal)
A 9. ábra tanúsága szerint, sikerült olyan paramétereket találni, ahol a bevonat a hátoldalon nem
sérült. A Ferropan Kft. -nél hasonló módon határozták meg a megfelelő hegesztési paramétereket.
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Az elvégzett kísérletek alapján készítettük el az előzetes Gyártói Hegesztési Utasításokat (WPS -ket).
Az előzetes WPS – eket az 1. mellékletben gyűjtöttük össze.

Az előzetes Gyártói Hegesztési Utasítások ellenőrzése
A kidolgozott WPS - ek alapján szabványos kötéspróbákat (MSZ EN ISO 15613:2004) készítettünk és
hegesztési technológiai vizsgálatokkal ellenőriztük azok gyakorlati alkalmazhatóságát. A sarokvarratos
kötésekre vonatkozó vizsgálati próbatestek elhelyezése a 10. ábrán látható.

10. ábra. Próbatestek a sarokvarratos kötések esetében
(4. terület: makroszkópi és mikroszkópi vizsgálatok)
A próbadarabok kimunkálása előtt roncsolásmentes vizsgálatokkal kell igazolni, hogy a kötésekben
nem találhatók repedések, illetve látható hibák. A projekt keretében roncsolásmentes vizsgálatként
szemrevételezést és folyadék penetrációs vizsgálatokat végeztettünk el. A penetrációs vizsgálatokat
arra megfelelően képzett és vizsgázott személy végezte. Az eljárásvizsgálatra készített darabok
egyikében sem találtak pernetrációs vizsgálattal elfogadhatatlan hibát.
Példaként makroszkópi csiszolatokról készített fényképfelvételeket mutatunk be a 11. ábrán. A
bemutatott varratoknál a bevonat nem sérült a varrat hátoldalán és a beolvadási mélység is megfelelő.
Az elvégzett technológiai vizsgálatok jegyzőkönyvei és a jóváhagyási jegyzőkönyvek (WPQR -ek) a
2. mellékletben láthatók. Itt az összes vizsgálati jegyzőkönyv megtekinthető.
A hegesztett kötéseknél korróziós vizsgálatokat is végeztünk, az alapanyagok korróziós vizsgálatának
feltételeivel (4 ciklus (összesen 48 óra): 8 óra sópermet 5% NaCl m/m% (kihullás: 1-2 ml/h/80cm2) és
4 óra pihentetés), megjegyezve azt, hogy a korróziós vizsgálat nem követelmény a hegesztési
technológia vizsgálatakor, mi azonban célul tűztük ki, hogy a korróziós ellenállás ne csökkenjen
jelentősen.
A 12. ábra mutatja a próbadarabokat a korróziós kamrában, míg a próbadarabok varrattal ellentétes
oldalai a 13. és 14. ábrán láthatók.
A korróziós vizsgálat azt mutatta, hogy abban az esetben, ha a bevonat nem sérül a hátoldalon, akkor
a kötésekben a korróziós ellenállás sem csökken számottevően.
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11. ábra. Makroszkópi metszet egy sarokvarratos átlapolt és egy sarokvarratos T – kötésről

12. ábra. Próbatestek a korróziós kamrában 48 órás vizsgálat után
A korróziós vizsgálati eredmények a hegesztési technológiák elfogadhatóságát erősítették.
A hegesztési technológiai vizsgálatok azt igazolták, hogy az előzetes Gyártói Hegesztési Utasítások ipari
feladatok megoldására alkalmazhatók és érvényes Gyártói Hegesztési Utasítások (WPS – k).
Az 1. mellékeltben látható Gyártói Hegesztési Utasítások, gyakorlatban alkalmazható hegesztési
utasítások lehetnek a technológiai vizsgálatok alapján:
WPS CR 01-2018
WPS CR 03-2018
WPS CR 07-2018
FP 003 2018 1 soros
FP 006 2018 1 soros
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WPS CR 02-2018
WPS CR 05-2018
FP 001 2018 1 soros
FP 004 2018 1 soros
FP 007 2018 1 soros.

WPS CR 03-2018
WPS CR 06-2018
FP 002 2018 1 soros
FP 005 2018 1 soros

13. ábra. Átlapolt sarokvarratos kötések hátoldala korróziós vizsgálat után
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14. ábra. Sarokvarratos T – kötések hátoldala korróziós vizsgálat után
A projekt későbbi fázisaiban végzett kísérletekben a jóváhagyott hegesztési utasításokat használtuk és
az azokban megadott paraméterekkel és egyéb feltételekkel készítettünk hegesztett kötéseket.
A projekt harmadik szakaszában feladatunk az ívhegesztő szenzor beüzemelése és
alkalmazhatóságának vizsgálata, modelldarabok megtervezése, elkészítése és a robot alkalmazás
feltételeinek meghatározása volt.
A kidolgozott hegesztési technológiák alkalmazhatóságát modell munkadarabokon ellenőriztük. A
15. ábrán bemutatott modelldarabot nehézségek nélkül tudtuk meghegeszteni mind a Ferropan Kft. nél, mind a Dunaújvárosi Egyetemen (16. ábra).
A 16. ábrán látható, hogy a meghegesztett modelldarab hátoldalán nem sérült a bevonat, tehát a
kidolgozott hegesztési technológiák munkadarabok hegesztésére alkalmasnak bizonyultak.

A lézerszenzorok alkalmazási vizsgálatai
A Dunaújvárosi Egyetemen beüzemelt ívhegesztő robot on – line lézerszenzorral, míg a Ferropan Kft.
– nél használt ívhegesztő robot off – line lézerszenzorral van felszerelve. A két szenzor között alapvető
különbség az, hogy az off – line szenzor csak varrat keresésre, az on – line szenzor pedig mind varrat
keresésre, mind követésre alkalmas.
Ennek megfelelően terveztük meg az ívszenzorok alkalmazhatósági vizsgálatait. A Ferropan Kft. - nél
varrat keresési feladatokat adtunk a szenzornak, míg a Dunaújvárosi Egyetemen mind keresésre, mind
varrat követésre használtuk a szenzort.
A szenzorok alkalmazási vizsgálataira készített kísérleti terv a 3. mellékletben található meg. A varrat
keresésre készített terv a projekt megvalósítás mindkét helyszínén alkalmazhatónak bizonyult.
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15. ábra. A modelldarab terve
A modelldarab tervénél arra törekedtünk, hogy minden általunk vizsgált kötéstípus szerepeljen a
darabon (sarokvarratos átlapolt kötés, sarokvarratos T – kötés).
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16. ábra. Modelldarab meghegesztve
(Felső ábra a hegesztett kötések, alsó ábra a modelldarab alaplemezének hátoldala)

A lézerszenzor alkalmazása varrat keresésre
A keresési funkció működését ellenőriztük mind a párhuzamosan eltolt felsőlemez, illetve gerinclemez
esetében, illetve szögben elfordított felsőlemez és gerinclemez esetében.
A szenzor a varrat elejét és végét megkeresve a két pontot az előírt vonallal összekötve készíti el a
varratot a robot (vagy egyenessel, vagy másodrendű görbével) (17. ábra). Az egyenes varratok
elkészítése nem okoz nehézséget (18. ábra).
A párhuzamosan eltolt varratok megkeresése a legegyszerűbb feladat (19. ábra).
Körvarratok helyének megkeresése is megoldható a keresési szenzorokkal (20. ábra). A szenzor
alkalmas ferde csőillesztések keresésére.
Az elvégzett vizsgálatok bizonyították, hogy mind az on – line, mind az off – line lézerszenzorok
alkalmasak a varrat keresésre és a keresési pontosság a gyakorlat számára elegendő. A robotok
képesek arra, hogy a varrat kezdő és végpontját egyenessel vagy körrel kösse össze (körvarratnál
három pontot kell keresni).
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17. ábra. A lézerszenzor a varrat elejét és végét keresi meg

18. ábra. A keresés jól működik szögeltolás esetében

19. ábra. A keresés működik párhuzamos eltolásnál is
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20. ábra. A lézerszenzor a ferde csőtalálkozásokat képes követni

A varrat követési funkció ellenőrzése
A varrat követésre csak az on – line szenzor alkalmas, így varrat követési feladatokat a Dunaújvárosi
Egyetemen programoztunk az ívhegesztő roboton. Tapasztalataink szerint a lézerszenzor megfelelő
pontossággal követi a varrat vonalvezetését (21. ábra). A varrat követési feladatoknál figyelembe kell
venni a szenzor és az ívhegesztő fej közötti távolságot (22. ábra). Ha a munkadarab mérete 40 mm –
nél kisebb, a szenzor nem alkalmas varrat követésre, így a 40 mm átmérőjű csöveken a varrat követést
nem tudtuk megvalósítani.

21. ábra. Az on – line lézerszenzor követi a varrat vonalvezetését
A varrat követést mind T – kötéseknél, mind átlapolt kötéseknél elvégeztük, azt tapasztaltuk, hogy az
egyenestől eltérő, illetve középen eltolt varratvonalat a robot megfelelő pontossággal képes követni.

oldal 20 / 41

22. ábra. A huzalelektróda és a lézerfény közötti távolság 40 mm
A 23. ábra mutatja, hogy a varrat hosszában közepén, akár ± 10 mm - el eltolt varratokat is képes
meghegeszteni a robot.

+ 10 mm eltolás középen

- 10 mm eltolás középen

+ 10 mm eltolás középen

- 10 mm eltolás középen

23. ábra. A varrat követés szemléltetése
Az on – line lézerszenzorral ellenőriztük az illesztési hézag hatását is, a szenzornak köszönhetően a
robot a rés közepére állította a huzalelektródát (24. ábra). Ez alapot teremthet arra, hogy a ColdWeld
eljárásra jellemző nagy résáthidaló képességet is kihasználjuk.

oldal 21 / 41

24. ábra. Az illesztési hézag hatása a hegesztő pisztoly helyzetére
A lézerszenzorok alkalmazhatósági vizsgálatai azt bizonyították, hogy a szenzorok képesek az
előgyártmányok esetleges pontatlanságából következő hibák csökkentésére.
A lézerszenzorok alkalmasnak bizonyultak arra, hogy ipari feladatokra használjuk a hegesztő robotokat.
A projekt negyedik részében a hegesztési technológiák ipari alkalmazásának lehetőségét kellett
megvizsgálnunk. A Ferropan Kft. termelési programjából a viszonylag nagy mennyiségben gyártott
különböző típusú kipufogó dobokra és csövekre (együtt kipufogó rendszerekre) esett a választásunk,
mint ipari alkalmazás. A választást megalapozza az is, hogy átlapolt sarokvarratos kötések és
sarokvarratos T - kötések találhatók a kipufogó rendszerekben (1,5 mm vastag, DX52D+Z275 és
DX53D+AS120 típusú acél, cink vagy alumínium bevonatos lemezekből és csövekből készül a kipufogó
rendszer), tehát az alkatrész választás illeszkedik az elvégzett vizsgálatainkhoz is.

Kipufogó rendszerek robotos hegesztése
A kipufogó rendszereket a Ferropan Kft. tartalék alkatrészként gyártja, viszonylag nagyobb
mennyiségben a Suzuki autókhoz (25. ábra). A gazdaságos robotalkalmazás egyik lehetősége az, hogy
közepes sorozatokhoz, közepes bonyolultságú gyártmányokhoz alkalmazzuk a hegesztőrobotokat [2].

25. ábra. Különböző kipufogó rendszerek a Ferropan Kft. – nél
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A kipufogó dobok elhelyezése a robotasztalra a 26. ábrán látható, míg az egyik dob hegesztése robottal
a 27. ábrán látható.

26. ábra. Kipufogó dobok elhelyezése a robotasztalon

27. ábra. Egy kipufogó dob hegesztése robottal
A gépesített hegesztés alkalmazása a minőség javulását is jelenti és a gyártási idő is csökkenthető. A
minőségre jellemző a 28. ábrán látható varratok és a 29. ábra azt is jelzi, hogy a bevonat sem ég le a
belső felületeken. (Szakemberek elmondása szerint a belső felületen, ahol a bevonat leég ott alakul ki
a leggyorsabban a kipufogó doboknál a korrózió). A 29. ábrán csak elszíneződés látható a hegesztésnek
köszönhetően, meg kell azonban jegyeznünk azt, hogy a belső felületen az látszik, hogy a képlékeny
alakító szerszám sérülést okoz a belső felület bevonatában.
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28. ábra. Robottal hegesztett kipufogó dob és csövek varratai

29. ábra. Elvágott kipufogó dob és cső csatlakozások
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A Ferropan Kft. - nél az átlapolt sarokvarratos kötésre az 5. táblázat szerinti hegesztési paramétereket
alkalmazták. A paramétereket a WPS CR 01- 2018 számú hegesztési utasításból kiindulva határozták
meg.
Hegesztési paraméterek
DX52D+Z275, BÖHLER EMK 8: Ø 0,8 mm,
M23 Ferromix C5 X5,
vhuzal = 4 m/min, I = 95 – 96 A, U = 21,1 – 21,3 V,
vheg = 800 mm/min
Védőgáz átáramló mennyiség (L/perc): 10-12
Szabad huzalhossz (K (mm): 10

5. táblázat
Beállítási jellemzők
Varrattípus (BS, BW, FW, LW): FW
Hegesztési helyzet (PA, PB): PB
Balra hegesztés, hegesztő pisztoly 45° - ban
Dinamika: 5 %
Lengetés szélesség: 0,5 mm
Lengetési frekvencia: 3,13 Hz

A kipufogó rendszerek gyártása bizonyította, hogy az általunk kidolgozott hegesztési technológiák
alkalmazhatók ipari feladatok megoldására.

Összefoglalás
Az autóiparban széles körben alkalmazzák a bevonatos (pl. cinkkel, alumíniummal bevont) lemezeket
az autókarosszériák és a jármű alvázak gyártásában. A bevonatokat átmeneti korrózióvédelem céljából
viszik fel. A bevonatos lemezekből készülő karosszériáknál jelentős élettartam növekedést érnek el, így
a bevonatos lemezek alkalmazása általánossá vált az autóiparban. A gyártás során gyakran van szükség
ívhegesztési eljárások alkalmazására. A legtöbbször a huzalelektródás védőgázos ívhegesztéseket
alkalmazzák. A bevonatok ezeknél az eljárásoknál sokszor leégnek a varrattal ellentétes oldalon, így a
korrózióvédelmet utólagos festéssel kell biztosítani. A kutatási projektünk ennek a problémának az
elkerülése érdekében fogalmazódott meg.
A GINOP - 2.1.1 - 15-2015-00227 számú kutatás – fejlesztési projektben a Crown International Kft., a
Ferropan Kft. és a Dunaújvárosi Egyetem vett részt.
A projekt keretében a fő célkitűzése az volt, hogy olyan ívhegesztési technológiákat dolgozzunk ki
ívhegesztő robotokra, amelyekkel a bevonatos lemezeknél a varrattal ellentétes oldalán a bevonat
nem sérül, illetve a sérülés minimális.
A feladatot megoldottuk és jelen jelentésben foglaltuk össze a kutatás legfontosabb eredményeit.
A kutatási program négy részből (szakaszból) állt, mindegyik rész után részletes jelentésben mutattuk
be az eredményeket. A kutatási program szakaszait úgy terveztük meg, hogy azok egymásra épüljenek.
A projekt első részében vizsgálatokat végeztünk tűzihorganyzott és galvanizált ötvözetlen
acéllemezeken, hagyományos ívhegesztési eljárásokkal kézi pisztolyvezetéssel. Az eredmények azt
bizonyították, hogy egyetlen ívhegesztési eljárásnál sem érhető el olyan kicsiny hőbevitel, amivel a
bevonat leégése elkerülhető lenne. Bebizonyosodott, hogy gépi pisztolyvezetésre van szükség a
bevonat leégésének elkerülése érdekében.
A projekt második szakaszában két korszerű ívhegesztő robotállomás beüzemelésére (CLOOS
gyártmányú, QRC-350-E/Z típusú, 8 tengelyes hegesztőrobotok amelyek a legkorszerűbb
robottechnikát képviselik), azok használatának elsajátítására és hegesztési kísérletek sokaságának
elvégzésére került sor. Beszereztük a tervezett korszerű nagyszilárdságú acélok többségét (0,8 mm, 1,0
mm és 1,5 mm vastagságban). A bevonatos alapanyagok mechanikai tulajdonságai megfeleltek az
előírásoknak. Az alapanyagok korróziós vizsgálata azt mutatta, hogy sópermetes vizsgálattal 48 órát
bírnak ki a bevonatos lemezek, szemben a bevonat nélküliek 40 perc alatti rozsdásodásával szemben.
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Hegesztési kísérletekkel meghatároztuk a Cloos QUINEO® CHAMP 450 típusú ívhegesztő áramforrás
hegesztésre alkalmas tartományait és sikeresen alkalmaztuk a Cloos cég ColdWeld eljárás változatát.
Az eljárás változat alkalmasnak bizonyult arra, hogy igen kicsiny (extra kicsiny) fajlagos hőbevitellel
készítsünk hegesztett kötéseket. A fajlagos hőbevitel kevesebb volt mint 0,2 kJ/mm.
Az elvégzett hegesztési kísérletek alapján előzetes Gyártói Hegesztési Utasításokat (WPS – eket)
készítettünk és az azokban megadott hegesztési paraméterekkel és feltételekkel próbadarabokat
készítettünk a hegesztési technológiai vizsgálatokhoz az MSZ EN ISO 15613:2004 szabvány szerint. A
sarokvarratos T- és átlapolt kötéseket makroszkópi és mikroszkópi vizsgálatokkal minősítettük. A
próbatestek kimunkálása előtt roncsolásmentes vizsgálatokkal ellenőriztük a kötéseket. Az elvégzett
vizsgáltok alapján kiállított WPQR jegyzőkönyvek igazolják a WPS -ek gyakorlati alkalmazhatóságát.
A kidolgozott hegesztési technológiák előnyös alkalmazhatóságát a kötéseken végzett sópermetes
korróziós vizsgálatok is igazolták. Az eredmények szerint a kötések az alapanyagoknál meghatározott
48 órás tesztet korrózió nélkül, illetve két esetben éppen elkezdődő korrózióval vészelték át.
A projekt harmadik szakaszában a kidolgozott hegesztési technológiákat modell alkatrészeken
alkalmaztuk sikeresen és a vizsgálatok igazolták azt, hogy a bevonat nem sérült a varrattal ellentétes
oldalon. A vizsgálat alapján feltételezhettük, hogy a hegesztési technológiák valós alkatrészeken is
alkalmazhatók.
Szintén a projekt harmadik részében vizsgáltuk a lézerszenzorok alkalmazhatóságát. A Dunaújvárosi
Egyetemen üzembe állított robotállomás on - line lézerszenzorral rendelkezik, míg a Ferropan Kft.
robotja off – line lézerszenzorral van felszerelve. Az on - line szenzorok varrat keresésre is és varrat
követésre is használhatók, az off – line szenzor ugyanakkor csak varrat keresésre használhatók. Igényes
kísérleti tervet állítottunk össze és ellenőriztük a szenzorok alkalmazhatóságát. A vizsgálati
eredményeink szerint a lézerszenzorok alkalmasak a varrat keresésre és az on – line lézerszenzor varrat
követésre is alkalmasnak bizonyult. Az on – line lézerszenzorral kapcsolatban meg kell jegyezzük, hogy
40 mm vagy annál kisebb méretű alkatrészeknél a lézerszenzor nem használható, ugyanis a szenzor jel
és a hegesztőhuzal közötti távolság 40 mm.
A projekt negyedik szakaszában megvizsgáltuk a kidolgozott hegesztési technológiák alkalmazási
lehetőségeit valós alkatrészek esetében. A Ferropan Kft. bevonatos vékony lemezekből és csövekből
készít kipufogó rendszereket (lemez- és falvastagság 1,5 mm), amelyen átlapolt sarokvarratos kötések
és sarokvarratos T – kötések is találhatók. Ezek alapján esett a választásunk a kipufogó rendszerekre,
mint ipari munkadarabokra és megvizsgáltuk a kidolgozott hegesztési technológiák alkalmazhatóságát
a kipufogó rendszerek gyártására. Az elvégzett hegesztési kísérletek sikeresek voltak és a hegesztési
technológiák alkalmazhatónak bizonyultak. A kipufogó dobok és csövek közötti kötéseknél a varrattal
ellentétes oldalon a bevonatok a hegesztések miatt nem sérültek.
A kipufogó rendszereken végzett hegesztési kísérleteink azt igazolták, hogy az általunk kidolgozott
hegesztési technológiák alkalmazhatók ipari alkatrészek, szerkezetek gyártásában.
A projekt legfontosabb célkitűzését nevezetesen, hogy hegesztés során a varratokkal ellentétes
oldalon ne sérüljön a korrózióvédő bevonat és ne romoljon a korróziós ellenállás, maradéktalanul
sikerült megvalósítani.
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1. melléklet
Gyártói Hegesztési Utasítások
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WPS: preCR 01-2018
Rev. :
Oldal:

1/1

Gyártói Hegesztési Utasítás ( WPS )
MSZ EN ISO 15609-1 szerint
Dunaújvárosi Egyetem
Alapanyag 1:
Alapanyag 2:

Gyártóhely:
WPQR No.:

Gyártó neve:

Tisztítás / előkészítés:

Crown International Kft

Hegesztési eljárás:
Varrat típus:
Hegesztési felügyelet:
Hegesztő:

135
LW (átlapolt kötés)
Pogonyi Tibor

Falvastagság: t1 [mm]
Falvastagság: t2 [mm]
Külső átmérő: D [mm]
Hegesztő minősítése:

DP600
DP600
Kémiai
tisztítás+csiszolás
1,50
1,50
robotkezelő

A varrat kialakítása:
Varrat
felépítés:

Varrat
előkészítés:

A hegesztés paraméterei:
Sorok

Hegesztési

Hegesztési

Hegesztési

Hegesztési

Hegesztési

száma

eljárás

pozíció

hozaganyag

áramerőség

feszültség

Polaritás

135

PA

[A]

[V]

0,8

62

17,6

=/+

Hegesztőanyag, védőgázok és hőmérsékleti jellemzők:
G 42 4 M21 3Si1
EN ISO 14341-A

Hegesztőanyag márkanév:

[m/min]

[cm/
min]

[kJ/
mm]

[C˚]

4,5

85

0,06

-

-

-

-

Hegesztőanyag szárítás: [C°; h]

M23 Ferromix C5 X5
EN ISO 14175

Gyökvédelem:

Impulzushegesztés
adatai:

N.A.

-

Gázáramlás:
Védőgáz: [l/min]
Gyökvédelem: [l/min]
Volfrám elektróda típus, átmérő: [mm]
Gyökmegtámasztás:
Előmelegítési hőmérséklet: [C°]
Legnagyobb sorközi hőmérséklet: [C°]

12-14
-

Áramátadó - munkadarab távolság:

10
mm

Hegesztőpisztoly előtartási szöge:

5o

Hegesztőpisztoly dőlésszöge:

20o

Varrat értékelés:

EN ISO 5817
B szerint

Hőkezelés:
Hőkezelési eljárás típusa:
Hőntartás hőmérséklete, ideje:
Fűtési sebesség: [˚C/h]
Hűtési sebesség: [˚C/h]

oldal 29 / 41

N.A.

Ívelőmozgás (amplitúdó, frekvencia,
kitartási idő):
N.A.

-

Védőgáz / fedőpor:

Készítette:

Megjegy
-zés

További információk:
Elektróda lengetés:

Böhler EMK6

Védőgáz:

Előmelegítési
hőmérséklet

sebesség

[mm]

Hegesztőanyag jelölés:

Fajlagos
hőbevitel

adagolási

átmérő

1

Hegesztési
sebesség

Huzal

Zemankó István

Elfogadta:

Megjegyzés:
A próbadarabok mérete: 350 x 150 mm
(MSZ EN ISO 15614-1 alapján). A próbadarabok
rögzítése a beállítás után mechanikus szorítókkal. A
huzal vége a sarokban van.
Rajzszám:
Dr. Palotás Béla

2. melléklet
Hegesztési Technológiai Vizsgálatok jegyzőkönyvei
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3.melléklet
Lézerszenzorok alkalmazási vizsgálatainak terve

oldal 32 / 41

OFF – LINE és ON – LINE LÉZERSZENZOR ALKALMAZHATÓSÁGI VIZSGÁLAT
KERESÉSI FUNKCIÓ ELLENŐRZÉSE
Mind az ON-LINE, mind az OFF-LINE szenzor vizsgálatát az alábbiak szerint kell vizsgálni:
(A továbbiakban szereplő ábrák nem léptékhelyesek, csak szemléltetésre alkalmasak! A mértek mm-ben vannak
megadva.)

Sarokvarratos T – kötés (FERROPAN Kft. és Dunaújvárosi Egyetem)
Álló helyzet (PB pozíció) és függőleges le (PG pozíció):
8
10
5

2
2
5
90

8
10

1,5

150

1,5
300

1,5
90 

300

Készül a rendelkezésre álló 1,5 mm vastag bevonatos DP acélból 9 – 9 kötés. A próbadarabokat úgy kell elkészíteni,
hogy a megadott szögben helyezkedjenek el a gerinclemezek. A varratokat álló helyzetben meg is kell hegeszteni az
után, hogy függőleges helyzetben is ellenőriztük a keresés működését. A hegesztési paramétereket az elfogadott WPS
alapján kell kiválasztani. A kész varratokat első sorban geometriai szempontok alapján kell ellenőrizni.
Új feladat:
Párhuzamos eltolás vízszintes (haránt) helyzetben (PB pozíció)
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90

1,5

90 
10

10

5

5

Párhuzamos eltolással is ellenőrizzük a szenzorok működését. Ez azt jelenti, hogy egy – egy kötést készítünk elő a két
munkahelyre. A párhuzamos eltolást készülékkel kell végrehajtani úgy, hogy az adott eltolást a munkadarab eltolásával
hajtjuk végre. Az alaphelyzethez képest, 5, 10, 20 és 30 mm – re történik az eltolás. Egyik helyzetben, célszerűen a 30
mm – es eltolásnál meghegesztjük a varratot.
Az eltolt helyzetekben kapott pisztoly helyzetekről fényképet kell készíteni.

Sarokvarratos átlapolt kötés (FERROPAN Kft. és Dunaújvárosi Egyetem)

Álló helyzet (PB pozíció)
Függőleges le (PG pozíció)
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200
10
8
5
2
200

2
5

1,5

90
8
10

1,5
200

1,5

Készül a rendelkezésre álló 1,5 mm vastag bevonatos DP acélból 9 – 9 kötés. A próbadarabokat úgy kell elkészíteni,
hogy a megadott szögben helyezkedjenek el a felső lemezek. A varratokat álló helyzetben meg is kell hegeszteni az
után, hogy függőleges helyzetben is ellenőriztük a keresés működését. A hegesztési paramétereket az elfogadott WPS
alapján kell kiválasztani. A kész varratokat első sorban geometriai szempontok alapján kell ellenőrizni.

A függőleges helyzetben ellenőrizni kell a szenzorok helyes működését, varratot nem készítünk. Varrat nélkül
ellenőrizzük a szenzor helyes működését, a varratvonal elhelyezkedését. A hegesztés nélkül készülő varratvonal helye
az értékelés alapja. Fényképeket készítünk.
Új. Egy darabon ellenőrizzük a darab párhuzamos eltolását is különböző mértékben. Ezt a munkadarab eltolásával
valósítjuk meg. Fényképpel dokumentáljuk az eltolást. (Célszerű eltolás: 5 mm, 10, 20 és 30 mm).
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Átlapolt csőkötések (FERROPAN Kft. és Dunaújvárosi Egyetem)

Haránt helyzetű varrat (függőleges tengely, álló cső) (PC pozíció)
Függőleges helyzet (vízszintes tengely, álló cső) (PJ pozíció)

1,5

37
10
8
5
2

90
2
5
8
1,5

43

10

Készül 9 – 9 kötés. Az előkészítés úgy történik, hogy a nagyobb átmérőjű csövet a megadott szögben kell elvágni és így
összefűzni. A varratokat álló helyzetben meg is kell hegeszteni az után, hogy függőleges helyzetben is ellenőriztük a
keresés működését. A hegesztési paramétereket az elfogadott WPS alapján kell kiválasztani. A kész varratokat első
sorban geometriai szempontok alapján kell ellenőrizni. A függőleges helyzetben ellenőrizni kell a szenzorok helyes
működését, varratot nem készítünk. Varrat nélkül ellenőrizzük a szenzor helyes működését, a varratvonal
elhelyezkedését. A hegesztés nélkül készülő varratvonal helye az értékelés alapja. Fényképekkel dokumentálunk.
ÚJ: Egy darabon ellenőrizzük a cső tengely párhuzamos eltolását is különböző mértékben. Ezt a munkadarab eltolásával
valósítjuk meg (5,10, 20 és 30 mm). Fényképpel dokumentáljuk az eltolást.

KÖVETÉSI FUNKCIÓ ELLENŐRZÉSE
Követés szempontjából az ON – LINE szenzort kell vizsgálni. A két szenzor közötti működési különbség az, hogy az OFF
– LINE szenzor hegesztés előtt rögzíti a varratvonalat (ez tulajdonképpen egy varrat keresési feladat) és a hegesztő
pisztoly ezt a varratvonalat járja be, míg az ON - LINE szenzor a hegesztéssel egyidejűleg keresi a varrat helyét és például
a deformációból adódó eltéréseket is követi. Az ON – LINE szenzort a Dunaújvárosi Egyetemen kell vizsgálni.
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Sarokvarratos T – kötés ellenőrzése

Álló helyzetű varrat (PB pozíció)

100

ELTOLÁS Előre

1,5

ELTOLÁS Hátra

1,5

100
200

ELTOLÁS HÁTRA

200

10
5
2
1
Alapvonal
200
ELTOLÁS ELŐRE
200

Egyenes
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Illesztési hézag hatásának vizsgálata

1,5

5

200

A rendelkezésre álló 1,5 mm vastag DP a célból elő kell készíteni egy egyenes kötés készítésére alkalmas kötést, egy
kötést a hézag hatásának vizsgálatára és az alaphelyzet hegesztése után 4 - 4 kötést készítünk különböző eltolással
előre és hátra hajlított elhelyezéssel. 10 darab munkadarab készül a Dunaújvárosi Egyetemen. Minden előkészített
darabot meghegesztünk a vonatkozó WPS szerint és a varratok elhelyezkedését kell ellenőrizni. Az esetleges
eltéréseket fel kell jegyezni. Fotókkal dokumentáljuk a követés pontosságát.
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Sarokvarratos átlapolt kötés

Álló helyzetű varrat (PB pozíció)
200

90

200
1,5

Eltolás hátra a
síkban
Eltolás előre a
síkban

100
1,5
1,5

200

Eltolás hátra a síkban

10
5
2
1
200

Eltolás előre a síkban

200

Egyenes
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A hézag hatásának vizsgálata

5

A rendelkezésre álló 1,5 mm vastag DP a célból elő kell készíteni egy egyenes kötés készítésére alkalmas kötést, egy
kötést a hézag hatásának vizsgálatára és 4 - 4 kötést különböző síkbeli eltolással előre és hátra megmunkált
elhelyezéssel. 10 darab munkadarab készül a Dunaújvárosi Egyetemen. Minden előkészített darabot meghegesztünk a
vonatkozó WPS szerint és a varratok elhelyezkedését kell ellenőrizni. Az esetleges eltéréseket fel kell jegyezni. A
kötésekről fényképeket készítünk.

Átlapolt csőkötések
Haránt helyzetű varrat (függőleges tengely, álló cső) (PC pozíció)

A rendelkezésre álló  40 mm külső átmérőjű, 1,5 mm falvastagságú csöveket kell előkészíteni a követés ellenőrzésére.
Az  43 mm – re kitágított csöveket kell merőlegesre levágni és különböző mélységben megmunkálni, majd összefűzni.
4 lemunkált csövet kell előkészíteni a következő oldalon található rajz szerint. 5 darab munkadarab készül a
Dunaújvárosi Egyetemen. Minden előkészített darabot meghegesztünk a vonatkozó WPS szerint és a varratok
elhelyezkedését kell ellenőrizni. Az esetleges eltéréseket fel kell jegyezni.
A rés hatásának vizsgálatára, különböző átmérőre tágított csöveket is kell előkészíteni. Oldalanként 1 mm, 2 mm és 3
mm rés legyen. 3 kötést kell előkészíteni.
Ellenőrizni kell az ovalitás hatását is. A 2 mm oldalankénti hézaggal előkészített csöveket oválisra kell alakítani és
ellenőrizni kell ebben az esetben is a szenzor működését.
Összesen 9 kötést kell előkészíteni a leírtaknak megfelelően. Fénykép felvétel készül.
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1,5
37

 40

90
1,5
Letörés

43

Letörés

 43

Alapvonal
1
2
5
10
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