Informator techniczny

Zadawanie podstawowych parametrów spawania z TP robota
Zalecenia sprzętowe:

Kontroler typu E0x, E4x,

Wersja oprogramowania zalecana ASE_033300X3Q lub nowsza

Źródło Fronius serii TPSi,

Komunikacja w protokole Ethernet IP.
Przedstawiony przykład konfiguracji obejmuje linearyzację parametrów spawania (prędkość podawania drutu, korekta długości
łuku, zadawanie charakterystyki spawania) oraz ich zadawanie z poziomu TP. Roboty Kawasaki mogą współpracować w 4 trybach
pracy:
a) 0,1: Internal Parameter Selection – sterowanie i edycja parametrów z poziomu robota,
b) 2: Charac. (Special 2 Step) - tryb 2-taktowy specjalny do pracy w zrobotyzowanych systemach, gdzie zajarzenie łuku
następuje z wykorzystaniem niższej mocy,
c) 3: Job – sterowanie w trybie zadania – zadawanie parametrów odbywa się na źródle,
d) 9: Charac. (2 Step) – tryb 2-taktowy do pracy w zrobotyzowanych systemach.

Konfiguracja robota Kawasaki

1.

Przejść do Aux function-->Arc Weld-->Weld Output Signal. Przypisać nazwy etykiet do poszczególnych sygnałów
wyjściowych oraz zaznaczyć jako używane.
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2.

Przejść do Aux function-->Input/Output Signal-->Dedicated Output Signal. Przypisać wyjścia dedykowane zgodnie z
ustawioną alokacją sygnałów i dokumentacją komunikacyjną Fronius.

3.

Przejść do Aux function-->Arc Weld-->Fronius Welder-->Linearization-->Internal Parameter. Przypisać wartości
poszczególnych okien zgodnie z poniższymi zrzutami.
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4.

Wprowadzić parametry zgodnie z powyższymi zrzutami dla pozostałych pozycji menu Aux function-->Arc Weld-->Fronius
Welder-->Linearization.

5.

Przejść do Aux function --> Arc Weld --> Arc Weld Condition. Uzupełnić parametry spawania zgodnie z opisami:

Dla trybu 3: Job:
a. Weld Speed – prędkość podawania drutu w [cm/min],
b. Job/Characteristic No. – numer zadania job
Dla trybu 0,1: Internal Parameter Selection , 2: Charac. (Special 2 Step), 9: Charac. (2 Step) :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Weld Speed – prędkość podawania drutu w [cm/min],
Job/Characteristic No. – numer charakterystyki spawalniczej
Wire Feed Speed - prędkość podawania drutu w [m/min] w zakresie 0÷25
Arc Lenght Correction – korekta długości łuku spawalniczego w [%] w zakresie -10÷10
Wire Retract Correction – korekta cofnięcia drutu po zakońćzeniu spawania w [mm] w zakresie 0÷10
Pulse Dynamic Correction – korekta pulsu/dynamiki w [%] w zakresie -10÷10
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