VERBINDINGSNIEUWS

Nieuwe lasapparatuur

voor zware industrie
De Deense fabrikant Migatronic lanceert een nieuw, krachtig lasapparaat met puls:

mei 2021

Training in het lassen
met een cobot

Sigma One. De naam van dit nieuwe product verwijst naar het enige, allesbepalende
doel: lassen. De nieuwe apparatuur is speciaal ontwikkeld voor professionele lasproducties die een hoge productiviteit vereisen en waarbij een verbinding uit vele lagen
bestaat.

Krachtig lasapparaat
“We zien een groeiende vraag naar een high-end, krachtig lasapparaat.
Bij sommige professionele lasproducties overheerst de eis dat er veel
moet worden geproduceerd, bijvoorbeeld bij het lassen van dikke platen. Ze lassen vele meters per dag en hebben slechts enkele speciale
functies nodig voor boogaanpassing. Met Sigma One komen we tegemoet aan deze vraag”, zegt Mads Jensen, Chief Technology Officer en
Chief Product Officer bij Migatronic.

Continu lassen
Het apparaat ondersteunt continu lassen, wat een dagelijks scenario is
in de zware industrie. Met een aparte draadaanvoer en lange slangenpakketten kan de lasser lange tijd in dezelfde ruimte blijven doorlassen.
De gebruiker kan ook een regelmodule toevoegen voor de toorts, zodat
hij de lasparameters kan aanpassen zonder vlak naast het apparaat te
staan. Dit verhoogt de efficiëntie en vereenvoudigt de werkprocedures
in een drukke lasproductie.

Puls verbetert productiviteit
Sigma One kan worden geconﬁgureerd voor 300, 400 of 550 ampère,
water- of luchtkoeling, compact of met aparte draadaanvoer en met
synergische gelijkstroom of synergische gelijkstroom met puls. “In veel
gevallen is Sigma One met pulslasproces eenvoudig in te passen in de
dagelijkse werkprocedures en verhoogt het de lassnelheid aanzienlijk
in vergelijking met gelijkstroomlassen. De lage warmtetoevoer en het
spatvrije lassen maken het apparaat ook geschikt voor rvs en aluminium. Het graﬁsche bedieningspaneel is eenvoudig te gebruiken door
lassers, maar ook door andere gebruikers, zoals de voorman of de leidinggevende, die soms een lasapparaat moeten bedienen. Essentiële
gegevens zoals materiaal, gas en plaatdikte worden gepresenteerd,
zodat deze informatie altijd eenvoudig te vinden is.

Deze lente op de markt
Sigma One wordt dit voorjaar gelanceerd in meer dan twaalf landen in
Europa, waaronder Nederland. “We kijken ernaar uit dit nieuwe highend lasapparaat te introduceren in de Nederlandse markt voor professionele lasapparatuur. Ik ben ervan overtuigd dat onze dealers er trots
op zullen zijn Sigma One in hun winkel op te nemen en dat deze hun
productassortiment zal versterken”, zegt Michel Faes, Country Sales
Manager in Nederland.
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Op 2 en 3 maart jl. organiseerde Elektrolas voor het eerst trainingsdagen voor het lassen met een cobot. De ene dag was gericht op beginners, de andere dag was voor gevorderden.

Laswerk aantrekkelijker maken
Twee jaar geleden begon Elektrolas met het toepasbaar
maken van de cobot voor de laswerkplaats. “De lascobot is
uitermate geschikt voor het maken van kleine series en levert
een constante kwaliteit. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om aan lassers te komen. Door de cobot kan het laswerk weer aantrekkelijk gemaakt worden. Repeterend
laswerk wordt door de cobot uit handen genomen, waardoor
de lasser zich kan richten op het specialistische laswerk”, vertelt Michael Hagelaars, Operationeel Manager bij Elektrolas.

Basistraining
Tijdens de basistraining stond de algemene kennis over de
cobot centraal. Het was tenslotte voor de deelnemers de
eerste keer dat ze ermee gingen werken. Aan het eind van
de dag begrepen ze de lay-out van het programma en konden
ze daadwerkelijk een las leggen met de cobot.
"Wij werken nog niet met een cobot en aan mij de taak om
te onderzoeken of dit een verbetering voor onze werkplaats
zou zijn", vertelt een productiemedewerker aan het begin van
de basistraining. Tijdens de training groeit zijn enthousiasme:
"We hebben regelmatig repeterend werk; daar is de cobot
zeer geschikt voor. Ook kunnen we met de cobot de kwaliteit verhogen van de lassen die in het zicht blijven zitten. Het
oogt veel strakker als deze allemaal precies hetzelfde zijn gelegd.”

Verdiepingstraining
Naast de basistraining was er ook een training voor meer verdieping in het programmeren, omdat er meer mogelijk is met
de cobot. Denk aan meerlaagslassen, cirkellassen en programma's kopiëren. Bij het programmeren kunnen er valkuilen zijn, zoals de deelnemers tijdens de training hebben
ervaren. “Op het moment dat je bijvoorbeeld gaat werken
met vlakken en kopiëren, ga je aan de slag met echte programmeerregels in plaats van de voorgeprogrammeerde
commando’s. Kijk maar naar een commando als: pose_trans,
p[0,0,-0.005,0,0,0]. Zet je hierbij een nul of komma verkeerd,
dan kan het zomaar zijn dat je de cobot een meter verplaatst
in plaats van enkele millimeters”, aldus een deelnemer. De
productiemedewerker van een toeleverancier zegt: "Door de
drukte van de dag heb ik tijdens het werk geen tijd om me
te verdiepen in alle programmeermogelijkheden. Daarom
heb ik deelgenomen aan deze training. Ik heb er veel van opgestoken." Een andere deelnemer geeft aan juist wel al veel
geëxperimenteerd te hebben met de cobot sinds die in hun
laswerkplaats staat. Hij heeft tijdens deze training de bevestiging gekregen dat hij al veel programmeerkennis heeft.

Het succes van de cobot
Michael: “Uit ervaring weten we dat het succes van de cobot
in de werkplaats afhangt van degene die ermee aan de slag
gaat. Door zijn of haar enthousiasme gaat het experimenteren met de mogelijkheden van de cobot vanzelf en zal die
steeds voor nieuwe werkzaamheden ingezet worden. Binnen
vier uur heb je de basis van het programmeren onder de knie.
Daarna is er nog veel diepgang mogelijk.”
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