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LỜI  CAM ĐOAN 

 

 Tôi xin cam đoan luận văn này là do tôi tự làm và nghiên cứu, dƣới sự 

hƣớng dẫn của PGS.TS Nguyễn Phú Hoa - Trƣờng Đại học Kỹ thuật Công 

nghiệp Thái Nguyên và TS Nguyễn Văn Phát - Trƣờng Đại học Hồng Đức. 

 Tôi xin cam đoan không sao chép hoặc sử dụng kết quả nghiên cứu của 

ngƣời khác. 

 Tôi xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình. 

        Ngƣời cam đoan 
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LỜI GIỚI THIỆU 

 

 Hàn là một phƣơng pháp lắp ghép không thể thiếu, có phạm vi ứng dụng 

trong hầu hết các ngành công nghiệp, từ cơ khí, năng lƣợng, dầu mỏ, giao thông vận 

tải, cho đến xây dựng, hàng không, hóa chất...Do tính phổ quát và tầm quan trọng 

trong nền kinh tế, hàn đã và đang phát triển rất nhanh, từ kỹ thuật, công nghệ, đến 

trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu năng suất, chất lƣợng ngày càng cao trong thực 

tiễn. 

 Hàn là công nghệ phức tạp đòi hỏi kiến thức lý thuyết về vật lý, hóa học, cơ 

khí, luyện kim, điện, điện tử, tự động hóa...nhƣng cũng yêu cầu về tính sáng tạo và 

kỹ năng, kỹ xảo. 

 Trong những năm gần đây, trang thiết bị và công nghệ hàn đã và đang phát 

triển. Xuất hiện nhiều thiết bị hàn hiện đại: hàn công nghệ cao, ROBOT hàn...làm 

năng suất hàn tăng lên gấp nhiều lần, song bên cạnh đó việc tính toán chế độ hàn 

cũng cũng gặp nhiều bất cập là phải tính toán chế độ hàn theo kinh nghiệm, tra bảng 

trong sổ tay hoặc cẩm nang hàn. Chính vì vậy đề tài của em đƣợc lấy tên là:  

Tối ưu hóa chế độ công nghệ hàn hồ quang tự động cho Robot hàn AX-C. 

 Luận văn đã hoàn thành đúng tiến độ và đạt đƣợc yêu cầu đặt ra là thiết lập 

và giải đƣợc bài toán về tối ƣu chế độ công nghệ hàn cho ROBOT hàn AX-C. 

 Em xin trân thành cảm ơn các thầy, cô giáo ở trƣờng ĐHKT Công nghiệp 

Thái Nguyên, đặc biệt là PGS.TS Nguyễn Phú Hoa Trƣờng ĐHKT Công nghiệp 

Thái Nguyên và TS Nguyễn Văn Phát Trƣờng Đại học Hồng Đức đã tận tình chỉ 

bảo để cho em có thể hoàn thành bản luận văn này. 

 Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhƣng vì năng lực, kinh nghiệm và thời gian có 

hạn nên luận văn của em sẽ không tránh khỏi những sơ xuất.  

 Em xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các Thầy và các bạn 

đồng nghiệp để bản luận văn của em đƣợc hoàn thiện hơn. 

                                                                                   Xin trân thành cảm ơn ! 

                                                                              Thái Nguyên, tháng 4 năm 2009 
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CHƢƠNG 1. 

TỔNG QUAN VỀ HÀN HỒ QUANG TỰ ĐỘNG VÀ PHƢƠNG PHÁP XÁC 

ĐỊNH CHẾ ĐỘ HÀN HỒ QUANG TỰ ĐỘNG 

1.1.Tổng quan về hàn hồ quang tự động: 

  1.1.1. Khái quát về hàn hồ quang tự động: 

 Hàn hồ quang tự động là phƣơng pháp hàn hồ quang mà các thao tác hàn 

đƣợc thực hiện tự động (nếu chỉ một số thao tác thực hiện tự động đƣợc gọi là hàn 

hồ quang bán tự động). 

Vấn đề cơ khí hoá và tự động hoá quá trình hàn điện hồ quang là hết sức cần 

thiết. Nó không những nâng cao năng suất hàn mà còn tăng chất lƣợng mối hàn, cải 

thiện điều kiện làm việc của công nhân. Để tự động hoá quá trình hàn hồ quang phải 

tự động gây hồ quang, tự động đẩy dây hàn vào vùng hàn và dịch chuyển tƣơng đối 

dây hàn theo chiều dài mối hàn để hàn hết đƣờng hàn. 

 Hàn hồ quang tự động đƣợc chia ra: 

 - Hàn hồ quang hở: Tức là trong quá trình hàn, hồ quang và mối hàn hoàn 

toàn tiếp xúc với không khí, do đó năng suất cao hơn hàn hồ quang tay nhƣng chất 

lƣợng mối hàn kém. 

 - Hàn hồ quang ngầm dƣới lớp thuốc hàn hay trong môi trƣờng khí bảo vệ. 

Loại này có nhiều ƣu điểm nên đƣợc dùng khá rộng rãi trong công nghiệp. 

Để hàn tự động và bán tự động ngƣời ta sử dụng dây hàn ở dạng những cuộn 

dây trần có đƣờng kính chính xác và đƣợc làm sạch cẩn thận. Phổ biến là các loại 

dây có đƣờng kính 1;  2; 3; 4; 5; 6 mm. Khi hàn tự động và bán tự động, thuốc hàn 

đƣợc chế tạo riêng rồi cấp vào vùng hàn nhằm bảo vệ mối hàn khỏi bị tác hại của 

không khí, đồng thời cải thiện thành phần hoá học của kim loại mối hàn, giúp cho 

hồ quang cháy ổn định . Ngoài ra còn có thể sử dụng các chất khí nhƣ argon, C02 

làm khí bảo vệ mối hàn. 

Hàn  hồ quang tự động có một số đặc điểm sau: 

 - Năng suất tăng từ (5  20) lần: 

    Vì tốc độ hàn cao và đều nên cho phép dùng dòng điện lớn để hàn. Ví dụ: Dùng 
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que hàn đƣờng kính dq = 5 mm khi hàn tay cƣờng độ dòng điện hàn cho  phép 

 Ih = 250A, còn khi hàn tự động cũng dùng dây hàn đƣờng kính nhƣ vậy, dòng điện 

hàn có thể dùng đến (800  1000)A. 

 - Chất lượng mối hàn cao:  

 Có lớp thuốc bảo vệ tốt, nhiệt độ cao, hàn thấu, hợp kim hoá tốt. Tốc độ 

nguội của mối hàn chậm, tổ chức của mối hàn đƣợc cải thiện. Những tạp chất và xỉ 

có thời gian thoát ra khỏi mối hàn. Tốc độ hàn đều, hình dạng mối hàn nhẵn và đẹp. 

 - Tiết kiệm kim loại:  

 So với hàn tay hàn tự động tiết kiệm đƣợc những đầu thừa que hàn, kim loại 

tổn hao do phun bắn ít. Tấm hàn tƣơng đối dày cũng có thể không cần cắt mép, 

hoặc mép cắt với góc nhỏ, nên tiết kiệm kim loại cơ bản và kim loại bổ sung. 

 - Tiết kiệm điện năng:  

 Hồ quang cháy dƣới lớp thuốc nên không có hiện tƣợng bức xạ, nhiệt tập 

trung, hệ số lợi dụng nhiệt đến 90% còn hàn hồ quang tay chỉ đến 40%. 

-Giảm nhẹ sức lao động của công nhân:                            

 Quá trình hàn đƣợc tự động hoá hoàn toàn, công nhân chỉ việc ấn nút điện 

và quan sát, hồ quang kín không gây chói mắt, không cần đeo mặt nạ bảo hiểm.  

Tuy nhiên hàn tự động còn một số tồn tại: thiết bị đắt tiền, cần bảo quản cẩn thận. 

 Không quan sát đƣợc tình trạng nóng chảy của kim loại nên khó điều chỉnh 

khi hàn, lắp ráp trƣớc khi hàn cần rất cẩn thận; không thể hàn mối hàn trần và kết 

cấu hàn phức tạp. 

Với những ƣu điểm cơ bản trên nên hàn hồ quang tự động đƣợc sử dụng rộng 

rãi trong các ngành nhƣ chế tạo nồi hơi, đóng tàu, chế tạo máy v.v... 

 1.1.2 – Các phương pháp hàn hồ quang tự động: 

 Trong hàn hồ quang tự động ngƣời ta thƣờng căn cứ vào môi trƣờng bảo vệ 

kim loại để phân loại phƣơng pháp hàn, có 2 phƣơng pháp hàn là hàn hồ quang tự 

động có khí bảo vệ và hàn hồ quang tự động dƣới lớp thuốc 

Hàn hồ quang tự động dưới lớp thuốc bảo vệ: là phƣơng pháp hàn sử dụng lớp 

thuốc để bảo vệ mối hàn, sơ đồ nguyên lý nhƣ hình 1.1: 
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Hình 1.1. Sơ đồ nguyên lý hàn hồ quang tự động dƣới lớp thuốc bảo vệ 

Hàn hồ quang tự động dƣới lớp thuốc bảo vệ là phƣơng pháp hàn hồ quang 

chìm, quá trình hàn nóng chảy do hồ quang cháy giữa dây hàn và vật hàn dƣới một 

lớp thuốc bảo vệ. 

Dƣới tác dụng nhiệt của hồ quang, mép hàn, dây hàn và một phần thuốc hàn 

sát hồ quang bị nóng chảy tạo thành vũng hàn. Dây hàn đƣợc đẩy vào vũng hàn 

bằng một cơ cấu đặc biệt với tốc độ phù hợp với tốc độ cháy của nó 

Hàn hồ quang dƣới lớp thuốc bảo vệ có thể tự động đƣợc cả hai khâu cấp dây 

vào vùng hồ quang và chuyển động hồ quang theo trục mối hàn, nên đƣợc gọi là 

hàn hồ quang tự động dƣới lớp thuốc bảo vệ. 

Thiết bị hàn hồ quang dƣới lớp thuốc bảo vệ rất đa dạng, song hầu hết giống 

nhau về nguyên lý cấu tạo và một số bộ phận chính nhƣ hình 1.2: 
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Hình 1.2. Thiết bị hàn hồ quang tự động dƣới lớp thuốc bảo vệ 

Công nghệ hàn hồ quang tự động dƣới lớp thuốc có tính chất quyết định đến 

chất lƣợng mối hàn. 

  Trƣớc tiên, chế độ hàn ảnh hƣởng đến hình dạng mối hàn. Hình dạng mối 

hàn đƣợc đặc trƣng bởi một số thông số sau (hình 1.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                  

 

Hình 1.3. Các thông số đặc trƣng của mối 

c 
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 h  -  chiều sâu nóng chảy của kim loại cơ bản. 

 c    -  chiều cao thêm của mối hàn. 

 b     -  chiều rộng mối hàn. 

            Ngoài ra còn đánh giá bằng những hệ số sau: 

 Hệ số hình dạng nóng chảy:       nc
 
 = 

h

b
                           (1.1) 

 Hệ số hình dạng thêm:                 t
 
 = 

th

b
                         (1.2) 

                  Và                
 
= 

hto

o

FF

F


                  (1.3) 

    Trong đó:      - mức độ kim loại cơ bản tham gia trong mối hàn; 

                         Fo   - diện tích kim loại cơ bản nóng chảy; 

              Fht - diện tích kim loại hoà tan. 

    Sau đây ta xét những ảnh hưởng của từng yếu tố chế độ hàn đến hình dạng 

mối hàn. 

    Cƣờng độ dòng điện lớn sẽ tăng sự nóng chảy kim loại điện cực cơ bản, 

tăng áp lực của hồ quang lên bề mặt kim loại nóng chảy, gạt mạnh kim loại ra khỏi 

chân điện cực làm chiều sâu nóng chảy (h ) tăng lên. Chiều rộng mối hàn gần nhƣ 

không đổi, lúc này chiều dài hồ quang ngắn, độ linh động kém. Chiều cao thêm (ht ) 

cũng tăng lên. Nhƣ vậy nc  giảm   xuống làm cho sự khử khí của mối hàn kém,  

khuynh  hƣớng  tạo nứt nóng tăng,  hệ số t  = b
ht

  cũng giảm, sự chuyển tiếp giữa 

kim loại cơ bản và mối hàn tăng, giảm khả năng làm việc của mối hàn nhất là khi 

chịu tải trọng động. 

Điện áp hồ quang tăng thì hồ quang dài ra, độ linh động của nó tăng, làm cho 

chiều rộng mối hàn tăng, độ hàn thấu mối hàn giảm xuống, chiều cao thêm cũng 

giảm. Ngoài ra tăng điện áp còn tăng lƣợng tiêu tốn thuốc hàn. 

Tăng tốc độ hàn làm nghiêng cột hồ quang về phía ngƣợc với hƣớng dịch 

chuyển, do đó tăng thành phần áp lực ngang lên vùng hàn, kim loại lỏng dƣới hồ 

quang bị đẩy ra làm cho chiều dày lớp kim loại lỏng bị giảm xuống và chiều sâu 
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nóng chảy tăng lên. Cuối cùng dẫn đến thu nhỏ diện tích mối hàn, giảm chiều rộng 

mối hàn, tăng nhanh chiều cao thêm, tăng phần tham gia của kim loại cơ bản trong 

kim loại mối hàn và giảm các hệ số hình dạng mối hàn. 

Khi tốc độ dịch chuyển hồ quang lớn hơn 25m/h thì hiện tƣợng gạt mạnh 

kim loại lỏng càng thấy rõ ràng. Khi tốc độ lớn hơn (40   50) m/h thì h tăng lên rõ 

rệt, chiều rộng mối hàn b thu hẹp lại. Tốc độ lớn hơn (70  100) m/h có thể xẩy ra 

hiện tƣợng cắn mép. 

Khi đƣờng kính dây hàn giảm xuống sẽ tăng thêm chiều sâu nóng chảy và 

chiều cao thêm nhƣng chiều rộng mối hàn giảm xuống. Mặt khác đƣờng kính dây 

hàn giảm tƣơng ứng với tăng mật độ dòng điện làm tăng sự cháy của hồ quang 

trong hàn tự động, hàn với điện cực nhỏ là biện pháp quan trọng để giảm cƣờng độ 

dòng điện và giảm tổn hao điện năng. 

Ngoài những ảnh hƣởng của chế độ hàn đến hình dáng mối hàn, những yếu 

tố công nghệ hàn cũng ảnh hƣởng đến hình dáng mối hàn nhƣ: loại dòng điện và 

cách đấu điện cực, độ nghiêng của điện cực, độ nghiêng của chi tiết, độ dài điện cực 

(so với miệng hàn), loại thuốc hàn, hình dáng liên kết và trị số khe hở. 

Khi nghiêng điện cực về phía trƣớc làm giảm chiều sâu nóng chảy, tăng 

chiều rộng mối hàn, sở dĩ nhƣ vậy là do phần lớn cột hồ quang nằm ở trên bề mặt 

kim loại, cơ bản là cải thiện sự nung nóng mép hàn; cho phép hàn với vận tốc lớn. 

Khi nghiêng điện cực về phía sau, sự đẩy kim loại lỏng mạnh mẽ hơn làm tăng 

chiều sâu nóng chảy và giảm chiều rộng mối hàn, vì vậy không cho phép hàn với 

tốc độ lớn. Phƣơng pháp này ít dùng. 

Khi hàn từ dƣới lên kim loại nóng chảy dƣới tác dụng của trọng lực chảy về 

phần sau vùng hàn, hồ quang sẽ ăn sâu vào kim loại cơ bản, độ linh động của nó 

kém đi dẫn đến tăng độ hàn thấu và giảm chiều rộng mối hàn;  nếu góc nghiêng lớn 

hơn 6
o
 thì hai bên mối hàn có thể bị cắn mép. 

Khi hàn xuống dốc, kim loại lỏng chảy xuống chân hồ quang làm giảm chiều 

sâu nóng chảy, chiều rộng mối hàn tăng lên.           

  Khi hàn trên anôt toả ra nhiều nhiệt hơn nên hàn với dòng điện một chiều 
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mắc nghịch (cực âm là vật hàn) chiều rộng mối hàn lớn hơn mắc thuận (cực dƣơng 

là vật hàn). Hàn bằng dòng xoay chiều chiều rộng mối hàn có trị số trung bình. 

Chiều dài của điện cực và loại thuốc hàn ảnh hƣởng đến hình dáng mối hàn chủ 

yếu do thay đổi điều kiện toả nhiệt.Chiều dài dây hàn lớn làm cho toả nhiệt kém, dây 

hàn nóng chảy mạnh hơn làm cho chiều sâu hàn thấu giảm đi, thuốc hàn khác nhau toả 

ra lƣợng khí khác nhau cũng ảnh hƣởng đến hình dáng mối hàn. Ngoài ra miệng cắt và 

khe hở giữa các chi tiết ảnh hƣởng rất lớn đến hình dáng mối hàn. 

Hàn tự động trong môi trường khí bảo vệ: 

 Thực chất của hàn trong môi trƣờng khí bảo vệ là dùng những chất khí khác 

nhau để bảo vệ cho hồ quang cháy ổn định, chống sự xâm nhập có hại của môi 

trƣờng. Hàn trong lớp thuốc bảo vệ, nhƣ ta đã biết: trong thuốc hàn thƣờng có 

những ôxyt nên dễ  gây ô xy hoá một số hợp kim, đối với những hợp kim dễ bị ô xy 

hoá nhƣ vậy thì hàn trong khí bảo vệ rất thích hợp và thu đƣợc chất lƣợng mối hàn 

tốt. 

Các loại khí bảo vệ gồm có: N2, H2, CO, CO2 và các loại khí trơ nhƣ He, Ar 

... nhƣng thƣờng dùng là khí CO2, khí Ar. 

Sơ đồ nguyên lý hàn tự động trong môi trƣờng khí bảo vệ hình 1.4 

 

Hình 1.4.  Sơ đồ nguyên lý hàn tự động trong môi trƣờng khí bảo vệ 
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Hàn trong môi trƣờng khí CO2 có hai loại là: điện cực nóng chảy và điện cực 

không nóng chảy. Loại điện cực nóng chảy sử dụng tƣơng đối rộng rãi, xem hình 

1.4. Khi hàn, khí cacbonic thông qua miệng phun hình ống (dây hàn ở trong ống) 

phun ra xung quanh dây hàn, đẩy không khí quanh hồ quang rộng ra, tạo thành một 

cột khí thẳng đứng để bảo vệ cho lớp kim loại nóng chảy. 

 Dƣới tác dụng nhiệt độ cao của hồ quang, khí CO2 sẽ phân giải thành khí 

oxyt các bon (CO) và ôxy (O2). Những kim loại nhƣ sắt, silic, man gan khi gặp ôxy 

sẽ tạo thành ôxyt kim loại, nghĩa là kim loại đã bị cháy hỏng. Những hyđrô (H2) 

trong các chất bẩn khác và gỉ sắt trên với kim loại khi gặp ôxy sẽ bốc thành hơi 

nƣớc làm giảm đƣợc những rỗ hơi do H2 gây nên. Cho nên ảnh hƣởng của gỉ sắt đối 

với việc hàn bảo vệ bằng khí CO2 rất cần thiết. 

    Phƣơng trình các phản ứng nhƣ sau: 

   2CO2   2CO + O2 

   Fe + CO2    FeO +  CO   

   Fe + O2  = FeO    đi vào xỉ 

   Si  + 2O = SiO2    đi vào xỉ 

   Mn + O  = MnO   đi vào xỉ 

   2FeO + Si = 2Fe  +  SiO2   đi vào xỉ 

   FeO + Mn = Fe + MnO   đi vào xỉ 

   FeO + C    = Fe + CO    

Phần lớn CO thoát ra đƣợc, số ít còn lại tạo thành rỗ khí. CO cũng không bắn 

toé. Để bù đắp sự cháy của những nguyên tố kim loại, khử rỗ khí, giảm bớt sự bắn 

toé kim loại, cần phải cho đủ số lƣợng Si, Mn vào vùng hàn. Khi hàn thép các bon 

thấp cần phải chọn dây hàn có hàm lƣợng Si và Mn cao. 

Hàn trong môi trƣờng khí bảo vệ là CO2 có đặc điểm sau: 

 - CO2 là loại khí dễ kiếm, dễ sản xuất, rẻ tiền. 

 - Năng suất hàn CO2 cao, có thể gấp 2,5 lần so với hàn tay. 

 - Tính công nghệ của hàn trong CO2 cao hơn, vì có thể tiến hành ở mọi vị trí 

hàn trong không gian. 
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 - Chất lƣợng hàn cao vì khí CO2 bảo vệ tốt vùng hàn không cho không khí 

tác dụng với kim loại nóng chẩy. Sản phẩm hàn ít bị cong vênh do ứng suất và biến 

dạng hàn nhỏ, do tốc độ hàn cao, nguồn nhiệt trong CO2 tập trung, hiệu suất sử 

dụng nhiệt lớn, vùng ảnh hƣởng nhiệt nhỏ. 

 - Thiết bị hàn:  Sơ đồ hàn tự động trong môi trƣờng khí acgông có thể xem 

trên hình 1.5. 

 

Hình 1.5. Sơ đồ máy hàn tự động trong môi trƣờng khí bảo vệ 

1.Bình khí   2.Van giảm áp   3.Đồng hồ đo áp   4.Van tiết lƣu    5.Máy phát 1chiều   

6.Động cơ quay cơ cấu cấp dây   7. Dây hàn    8.Cơ cấu cấp dây   9.Đƣờng dẫn khí   

10.Màng khí bảo vệ   11.Vật hàn   12.Biến trở 

Cơ cấu đƣa dây hàn dùng động cơ điện cỡ nhỏ lắp vào bên trong có cán tay 

nắm tạo thành cơ cấu đƣa dây kiểu kéo dây hàn. 

Trong tay nắm lắp cần dẫn điện, miệng dẫn điện và ống dẫn hơi. Tay nắm 

nối với ống mềm đặc biệt. Ống mềm đặc biệt dùng để đƣa dây hàn và truyền dòng 

điện hàn. 

           Nguồn điện hàn dùng loại máy hàn điện một chiều để ổn định U  khi I  tăng. 

 Hệ thống cung cấp khí gồm bình chứa bằng thép, bộ phận sấy, van giảm áp, 

đồng hồ lƣu lƣợng. Khí CO2 ở trạng thái lỏng đƣợc chứa trong bình thép, khi sử 

dụng nó tự bốc hơi để thành thể khí. CO2 bốc hơi thu nhiệt, vì vậy để tránh sự đông 
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đặc CO2 cần có bình giữ nhiệt. Để khử hơi nƣớc trong khí CO2 cần dùng bộ sấy 

khô. Bộ sấy khô là một ống trong chứa đầy keo silic khi CO2 đi qua bộ sấy, thì hơi 

nƣớc sẽ bị keo silic hút đi. 

 - Kỹ thuật hàn  

Hàn bảo vệ bằng thể khí CO2 nói chung đều dùng phƣơng pháp đấu nghịch 

điện một chiều, hồ quang tƣơng đối ổn định. Chế độ hàn ảnh hƣởng đến kích thƣớc 

mối hàn giống nhƣ hàn tự động dƣới lớp thuốc. 

Trƣớc khi mồi hồ quang, cần phải làm sạch những hạt kim loại ở xung quanh 

miệng phun, sau đó đƣa khí vào. Khi mồi hồ quang chú ý độ dài nhô ra của dây hàn. 

Dây hàn có đƣờng kính nhỏ, phần nhô càng ngắn (d <1, 2 mm, phần nhô <14 mm).  

Kỹ thuật hàn trong môi trƣờng khí CO2: Nếu vật dày < 2 mm thì tƣơng tự hàn hồ 

quang tự động dƣới lớp thuốc, còn nói chung giống kỹ thuật hàn hồ quang tay. Mở 

CO2, điều chỉnh CO2 theo đồng hồ, đợi CO2 đầy ống dẫn và mỏ hàn thì điều khiển 

hộp tốc độ đƣa dây hàn nhô ra (25  30 mm) để gây hồ quang và hàn. 

Hàn hồ quang tự động trong môi trƣờng khí acgông: 

 Khí acgông là khí trơ thƣờng chứa trong các bình thép với áp suất 150 at, 

dung tích 40 lít. Áp suất khí dùng lúc hàn là 0,5 at.  

Hàn bằng khí acgông bảo vệ có thể dùng điện cực nóng chảy và điện cực 

không nóng chảy. Khí acgông đi từ bình chứa 1 qua van giảm áp 2, van tiết lƣu 4, 

ống dẫn khí và mỏ hàn 9 và phun ra quanh hồ quang. Máy phát điện hàn  nối với vật 

hàn 11 và dây hàn, thay đổi dòng điện hàn bằng biến trở 12, đo áp suất khí bằng 

đồng hồ 3, chuyển dây hàn bằng cơ cấu cấp dây 8 gồm 2con lăn chuyển động nhờ 

máy phát 5 và động cơ 6. 

Khí acgông thƣờng để hàn thép hợp kim chiều dầy S < 5mm; cƣờng độ dòng 

điện thƣờng (30400)A; tổn thất khí acgông (300900) lít/giờ. 

Ƣu điểm của hàn khí acgông là mối hàn đẹp, không rỗ, không có xỉ, chất 

lƣợng mối hàn rất tốt, đặc biệt là hàn thép hợp kim. 

1.2. Phƣơng pháp xác định chế độ hàn hồ quang tự động: 

 Chế độ hàn hồ quang tự động gồm: Dòng điện hàn (I), điện áp hồ quang (U), 
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tốc độ hàn (V), tốc  độ di chuyển dây hàn (Vđc), đƣờng kính dây hàn (d). Xác định 

chế độ hàn phải dựa trên điều kiện công nghệ cụ thể: loại liên kết, loại thuốc hàn, 

kích thƣớc mối hàn, quy trình công nghệ hàn, v.v... Vì vậy trƣớc khi xác định chế 

độ hàn cần dựa vào bản vẽ liên kết hàn, tính các thông số của mối hàn: b, h , c. 

 Hiện nay xác định chế độ hàn tự động thƣờng xác định theo các công thức 

kinh nghiệm, theo tài liệu [2] ta có: 

Cường độ dòng điện hàn I (A): 

 Ta có:       I   = 
k

h
 [A]                                          (1.4)  

    k - hệ số tỉ lệ mm/100 phụ thuộc vào loại dòng điện, chiều cực, đƣờng kính dây 

hàn.                                                

Đường kính dây hàn d (mm): 

 Thƣờng từ  2  6 mm, hay có thể xác định theo cƣờng độ dòng điện hàn với  

công thức:    

           d   = 
10

50I10502 
   [mm]                            (1.5) 

 Sau khi tính d, nghiệm lại mật độ dòng điện cho phép đối với mỗi đƣờng 

kính theo bảng 1 

    Bảng 1.1: Mật độ dòng điện hàn [A/mm
2
] 

Đƣờng kính điện cực, mm 5 4 3 2 1 

Mật độ dòng điện hàn A/mm
2
 30  50 35  60 45  90 65  200 90  400 

Điện áp hồ quang U , [V]: 

 Sự phụ thuộc giữa điện thế hồ quang, dòng điện và chiều dài hồ quang có thể 

biểu thị bằng quan hệ:                    U = a + b.I +  (c + d.I )/l       [ vôn]    (1.6)                                                                         

Với dòng hàn đủ lớn thì điện thế hồ quang đƣợc tính: 

                                                      U = a + b.I                                            (1.7) 

trong đó: l – chiều dài hồ quang (mm) 

 a,b,c,d –các hệ số phụ thuộc vào vật liệu điện cực, môi trƣờng bảo vệ, 

áp lực môi trƣờng... 
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Sự tạo thành của kim loại mối hàn xảy ra do sự nóng chảy kim loại cơ bản và 

kim loại đắp. Sự nóng chảy của kim loại đắp đƣợc đặc trƣng bởi hệ số chảy, là 

lƣợng nóng chảy của kim loại que hàn tính bằng gam trong 1 giờ khi có dòng điện 

hàn bằng 1 am pe chạy qua. 

Hệ số chảy đƣợc xác định theo công thức: 

                           c = Gc / I.t                                                          (1.8) 

Trong đó: 

 Gc – khối lƣợng kim loại que hàn nóng chảy [g] 

 t- thời gian hồ quang cháy 

 Để xác định lƣợng kim loại đắp ta dùng hệ số đắp  là lƣợng kim loại que hàn 

đắp tính bằng gam trong thời gian 1 giờ với dòng hàn 1A. 

 Khi dòng hàn 1A chạy qua hệ số đắp đƣợc xác định theo công thức: 

     đ = Gđ / I.t         [g/Ah]                              (1.9) 

Trong đó: 

 Gđ - khối lƣợng kim loại đắp 

 Hệ số đắp nhỏ hơn hệ số chảy chút ít và phụ thuộc vào phƣơng pháp hàn, 

loại dòng điện hàn, loại điện cƣc hàn và các yếu tố khác. 

 Nếu biết giá trị của hệ số đắp và cƣờng độ dòng điện hàn ta có thể xác định 

công suất của quá trình hàn hồ quang (hay lƣợng kim loại tính bằng gam) theo công 

thức:    Gđ = I.t.  đ                                                   (1.10) 

 Biết dòng điện hàn và điện áp hồ quang ta xác định  hệ số hình dạng nóng 

chảy nc theo đồ thị ứng với từng điện cực khác nhau (hình 1.6).  



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                       http://www.lrc-tnu.edu.vn 
 

18 

 

              Hình 1.6 - Xác định nc  theo dòng điện và điện áp 

                       a) khi d = 2 mm ;  b) khi d = 4 mm 

                       c) khi d = 5 mm ; d) khi d = 6 mm 

 Khi đã biết h và nc  có thể xác định chiều rộng mối hàn theo công thức: 

                b = nc  . h                                 (1.11) 

 Chọn hệ  số hình dáng thêm t  rồi tính chiều cao thêm theo công thức: 

                         ht  = b/t                                                      (1.12) 

 Vận tốc điện cực Vđc , [m/h] 

 Đƣợc tính theo quan hệ:   

     Vđc .. Fđc  = Kp I (1 - )   [g]               

Kp - hệ số nóng chảy kim loại điện cực (g/Ah) = 14  16 có khi 25  30 (g/Ah)   

    - hệ số tổn thất que hàn do cháy. Nếu bỏ qua thì: 

    Vđc  =
100.F.

I.K

dc

p


          [m/h]           (1.13)    

      - khối lƣợng riêng của kim loại điện cực, g/cm
3
 

 Fđc   - diện tích tiết diện ngang điện cực, cm
2 

 

 Tốc độ hàn V  (m/h): 

Tốc độ hàn đƣợc xác định theo quan hệ sau: 

       V . Fnc  = Vđc . Fđc        V = Vdc.
nc

dc

F

F
            (1.14)   

 Fnc - diện tích tiết diện ngang kim loại hoà tan, [ cm
2
 ] 
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 - Có thể xác định chế độ hàn tự động theo bảng trong sổ tay hàn [4].  

Ví dụ chế độ hàn tự động trong môi trƣờng khí bảo vệ cho nhƣ bảng 1.2: 

Bảng 1.2: Chế độ hàn tự động trong môi trường khí bảo vệ 

Cạnh mối 

hàn, mm 

Đƣờng kính 

dây hàn d 

(mm) 

I (A) U (V) V (m/h) 

 

4 

2 120 - 280 26 - 28 28 - 30 

3 350 - 370  28 - 30 53 - 55 

 

5 

2 260 - 280 28 - 30 28 - 30 

3 450 - 470 28 - 30 51 - 58 

4 48 - 500 28 - 30 58 - 60 

 

7 

2 375 - 400 30 - 32 28 - 30 

3 500 - 550 30 -32 44 - 46 

4 675 - 700 32 - 34 48 - 50 

 

Mối hàn góc đƣợc xoay  về vị trí hàn sấp. 

Thời gian hàn: 

          Để đơn giản cho việc tính toán thời gian hàn, ta dùng công thức gần đúng sau: 

   T h = Tcb + Tph + Tpv + Tn                                                                      (1.15) 

   Th = 
p

Tcb
 ; Tcb = L/v   nhƣ vậy: Th = L/p.v                   (1.16) 

 Th: Thời gian hàn 

 Tcb: Thời gian hàn cơ bản 

 Tph: Thời gian phụ 

 Tpv: Thời gian tổ chức phục vụ 

 Tn: Thời gian nghỉ ngơi tự nhiên của ngƣời thợ 

 p: hệ số tính đến điều kiện tổ chức sản xuất: 

Tổ chức kém p  0,3 

Tổ chức sản xuất trung bình p =0,3 đến 0,4 

Tổ chức sản xuất tốt p =0,6 đến 0,7 
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1.3. Sự cần thiết của việc tối ƣu hóa chế độ hàn: 

 Hàn là phƣơng pháp gia công quan trọng không thể thiếu đƣợc trong nhiều 

ngành công nghiệp mũi nhọn. 

 Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lƣợng, năng suất hàn thì bên cạnh 

việc đầu tƣ các thiết bị công nghệ hiện đại, tiên tiến vấn đề nghiên cứu, sử dụng có 

hiệu quả các thiết bị nhằm khai thác đƣợc tối đa công suất mà vẫn đảm bảo đƣợc 

những yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và những ràng buộc, liên quan về chế độ hàn 

đang là một bài toán rất cần phải nghiên cứu để tìm ra lời giải. 

 Trong thực tế, chế độ hàn hồ quang tự động trong môi trƣờng khí bảo vệ 

đƣợc tính toán theo lý thuyết chung về hàn hồ quang tự động. Tùy theo bề dày, tính 

chất của vật liệu cơ bản, vị trí của mối hàn...mà có thể chọn ra một chế độ hàn 

tƣơng ứng theo các giá trị đã đƣợc tính toán và kiểm chứng trong sổ tay công nghệ 

hàn. Việc chọn chế độ hàn theo phƣơng pháp truyền thống này đã và đang làm lãng 

phí đến mục tiêu kinh tế và kỹ thuật của công nghệ do tính thiếu chuẩn xác của nó. 

 Xây dựng và giải đƣợc bài toán tối ƣu hóa chế độ hàn sẽ giải quyết đƣợc tất 

cả các vấn đề nêu trên.Vì vậy việc nghiên cứu tối ƣu hóa chế độ hàn cho ROBOT 

hàn trở thành vấn đề cấp thiết. 
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CHƢƠNG II: 

ROBOT HÀN AX-C VÀ PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ HÀN 

2.1. Giới thiệu về Robot hàn AX-C: 

Robot hàn AX-C  của hãng DAIHEN đƣợc Trƣờng Cao đẳng nghề Công 

nghiệp Thanh Hóa đầu tƣ trang bị cho khoa Cơ khí nhằm nâng cao năng lực đào tạo 

nghề, đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. 

Robot hàn AX-C là một thiết bị hàn hồ quang tự động trong môi trƣờng khí 

bảo vệ. Robot gồm có 6 bậc tự do và là loại đƣợc sử dụng nhiều nhất trong công 

nghệ hàn tự động có sử dụng Robot. 

Phƣơng pháp hàn của ROBOT hàn AX-C sử dụng phƣơng pháp hàn 

MIG/MAG.   

Phƣơng pháp hàn MAG (Metal Active Gas welding) hàn điện cực nóng chảy 

trong môi trƣờng có khí hoạt tính bảo vệ: Dây hàn (điện cực) liên tục đƣợc đẩy vào 

vùng hàn nhờ một động cơ cung cấp dây hàn, trong khi đó dòng điện hàn đƣợc 

truyền qua bép hàn để làm nóng chảy kim loại cơ bản và dây hàn. Để tránh oxi hóa 

và nitơ hóa kim loại mối hàn dùng khí CO2 hoặc hỗn hợp khí Argon và CO2 cung 

cấp xung quanh vùng hàn để bao bọc và bảo vệ ngăn không cho không khí bên 

ngoài xâm nhập vào kim loại mối hàn. Tùy theo từng loại khí bảo vệ nhƣ 100% 

CO2, hỗn hợp khi Argon + CO2 (thông thƣờng là 80% Ar + 20% CO2) mà chia ra: 

khi dùng 100% CO2 thì gọi là phƣơng pháp hàn hồ quang CO2 , nếu dùng Ar + CO2 

thì gọi là phƣơng pháp hàn hồ quang khí bảo vệ hỗn hợp, có tác dụng tăng chất 

lƣợng mối hàn, giảm sự bắn tóe của kim loại lỏng. Khi tốc độ gió > 2m/s sẽ gây ra 

sự xâm nhập của không khí. 

 Phƣơng pháp hàn MIG (Metal Inert Gas welding) hàn điện cực nóng chảy 

trong môi trƣờng có khí bảo vệ là khí trơ: Ar, He. 

Đặc tính của  hàn MIG/MAG: 

- Vị trí hàn: hàn ở mọi vị trí 

- Chiều dày hàn: 0,8 đến 40 mm 

- Loại vật liệu chi tiết: Cho hàn MAG là thép cacbon, thép hợp kim thấp 
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 Cho hàn MIG là thép hợp kim cao, nhôm, niken, đồng 

- Dòng hàn: 100 đến 400 A  

- Loại dòng hàn: dòng một chiều (điện cực nối vào cực dƣơng) 

- Đƣờng kính dây hàn: 0,8 đến 2,6 mm 

Robot AX-C có sơ đồ cấu hình chính đƣợc mô tả ở hình 2.1 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Sơ đồ cấu hình chính của Robot hàn AX - C 

A. Thân Robot     B.  Bảng dạy     C.  Bộ điều khiển    D.   Hộp thao tác 

 2.1.1. Thân ROBOT:  

 Thân ROBOT là thành phần quan trọng, nó quyết định khả năng làm việc 

của ROBOT,  là kết cấu cơ khí gồm các khâu liên kết với nhau bằng các khớp động 

để có thể tạo nên những chuyển động cơ bản của ROBOT. Trong thiết kế và sử 

dụng tay máy, chúng ta cần quan tâm đến các thông số hình - động học, là những 

thông số liên quan đến khả năng làm việc của ROBOT nhƣ  tầm với (hay trƣờng 

công tác), số bậc tự do (thể hiện sự khéo léo linh hoạt của ROBOT), độ cứng vững, 

tải trọng vật nâng, lực kẹp . . .  

     Các khâu của ROBOT thƣờng thực hiện hai chuyển động cơ bản :  
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 Chuyển động tịnh tiến theo hƣớng x,y,z trong không gian Descarde, thông 

thƣờng tạo nên các hình khối, các chuyển động này thƣờng ký hiệu là T 

(Translation) hoặc P (Prismatic).  

 Chuyển động quay quanh các trục x,y,z ký hiệu là R (Roatation).  

 Tuỳ thuộc vào số khâu và sự tổ hợp các chuyển động (R và T) mà tay máy 

có các kết cấu khác nhau với vùng làm việc khác nhau. Các kết cấu thƣờng gặp của 

ROBOT là ROBOT kiểu tọa độ Đề các, tọa độ trụ, tọa độ cầu, robot kiểu SCARA, 

hệ tọa độ góc (phỏng sinh) ...  

 ROBOT hàn AX-C gồm 6 bậc tự do vận hành theo hai hệ tọa độ thƣờng 

dùng là hệ tọa độ trục và hệ tọa độ của máy: 

 * Hệ tọa độ trục: mỗi trục của ROBOT hoạt động độc lập với nhau, hình 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2: Các chuyển động của ROBOT hàn AX-C khi sử dụng hệ tọa độ trục 
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* Hệ tọa độ của máy:  

 Đầu của ROBOT chuyển động theo đƣờng thẳng dọc theo tọa độ đƣợc lấy 

mốc quy chiếu là ROBOT. Trƣờng hợp hàn hồ quang, hình 2.3: 

 

Hình 2.3: Chuyển động của ROBOT trong hệ tọa độ của máy 
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Trƣờng hợp hàn điểm, hình 2.4: 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4: Các chuyển động của ROBOT trong hệ tọa độ của máy trƣờng hợp 

hàn điểm 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                       http://www.lrc-tnu.edu.vn 
 

26 

 2.1.2. Bộ điều khiển: 

Khi sử dung bộ điều khiển AX-C: Công tắc nguồn trên panen mặt trƣớc của 

bộ điều khiển AX-C, bảng dạy và hộp thao tác đƣợc kết nối từ mặt bên của bộ điều 

khiển, hình 2.4: 

 

Hình 2.4: Bộ điều khiển AX-C 

2.1.3. Bảng dạy: Bảng dạy có các phím và nút ấn để thực hiện công việc 

lập trình cho ROBOT, thao tác trên file, cài đặt các chế độ v.v. 

 Hình dạng bên ngoài của bảng dạy nhƣ hình 2.3 

 

Hình 2.3: Hình dạng bên ngoài bảng dạy 

Công tắc nguồn 

Bảng dạy 
Hộp 

thao 

tác 
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Chức năng của nút ấn và công tắc của bảng dạy: 

Công tắc Chức năng 

[Công tắc của bảng 

dạy - Teach pendant 

enable switch] 

Công tắc này dùng để chuyển đổi giữa chế độ dạy và 

chế độ chạy tự động, có kết hợp với [công chọn 

MODE] nằm ở trên panen thao tác hoặc hộp thao tác. 

[Nút ấn ngừng khẩn 

cấp - 

Emergency stop 

button] 

Khi ấn nút này xuống, ROBOT sẽ đƣợc dặt về trạng 

thái ngừng khẩn cấp. 

Muốn ngắt ngừng khẩn cấp, hãy vặn nút này theo chiều 

kim đồng hồ (nút này sẽ sau đó trở về vị trí ban đầu của 

nó) 

[Công tắc tay cầm - 

deadman switch] 

Công tắc này nằm ở mặt sau của bảng dạy và đƣợc sử 

dụng khi ngƣời ta muốn vận hành ROBOT bằng tay ở 

chế độ dạy thông thƣờng, công tắc này chỉ có ở bên trái 

của mặt sau bảng dạy. 

Có thể có 2 công tắc này đƣợc bố trí, một bên ở bên 

trái, một bên ở bên phải (tuỳ chọn) 

Khi giữ chặt công tắc tay cầm DEADMAN này, nguồn 

sẽ đƣợc cấp cho các động cơ, ROBOT chỉ có thể vận 

hành đƣợc bằng tay khi công tắc này đƣợc giữ chặt. 

Nếu thả công tắc DEADMAN ra sẽ gây nguy hiểm, 

ROBOT ngừng tức thì. 

 

Chức năng của các phím thao tác trên bảng dạy: 

Ký hiệu 

 
Chức năng 

[ENABLE] 
Các chức năng đƣợc thực hiện bằng cách ấn phím này 

cùng với các phím khác 

[UNIT/ Khi phím này đƣợc ấn, các cơ cấu (Tay máy 1, tay máy 
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MECHANISM] 2, đồ gá,...) đƣợc lựa chọn. 

Khi có nhiều cơ cấu đƣợc kết nối với hệ thống, thì cơ 

cấu thao tác bằng tay sẽ đƣợc chọn 

Khi phím này đƣợc ấn cùng với phím [ENABLE] một 

UNIT sẽ đƣợc chọn 

Khi có UNIT trong hệ thống, UNIT nào dự kiến vận 

hành sẽ đƣợc chọn. 

[SYNCHRONIZE] 

Khi phím này đƣợc ấn nhiều cơ cấu đã đƣợc kết nối sẽ 

hoạt động nhƣ một hệ thống. Phím này có chức năng 

sau: 

Khi nó bị ấn xuống, việc chọn hoặc ngắt thao tác bằng 

tay phối hợp sẽ đƣợc thực hiện 

Khi nó bị ấn xuống cùng với phím [ENABLE] trong 

thời gian giảng dạy, việc chọn hoặc ngắt thao tác phối 

hợp sẽ đựơc thực hiện. Khi vận hành phối hợp đƣợc 

quy định đối với lệnh di chuyển, ký tự"H" sẽ xuất hiện 

trƣớc số thứ tự bƣớc trong chƣơng trình. 

[INTERP/ 

COORD] 

Khi phím này đƣợc ấn, một trong các toạ độ đƣợc chọn. 

Trong khi thao tác bằng tay, hệ toạ độ dùng để tham 

chiếu cho vận hành, sẽ đƣợc chọn. Mỗi khi phím này 

đƣợc ấn xuống, các toạ độ vuông góc, toạ độ độc lập 

của từng trục (hoặc toạ độ ngƣời sử dụng) hay các toạ 

độ dụng cụ đƣợc chọn và thể hiện trên màn hình tinh 

thể lỏng (LCD) 

[CHECKSPD/ 

TEACH SPEED] 

Khi phím này đƣợc ấn xuống, tốc độ thao tác bằng tay 

sẽ thay đổi. 

Khi tốc độ chuyển động của ROBOT khi thao tác bằng 

tay đã đƣợc chọn; mỗi lần ấn phím này, một trong số từ 

1 đến 5 tốc độ vận hành sẽ đƣợc chọn theo thứ tự (con 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                       http://www.lrc-tnu.edu.vn 
 

29 

số càng lớn, thì tốc độ của ROBOT càng cao). 

Hơn nữa, còn bổ sung chức năng dƣới đây: 

Chức năng này đƣợc thực hiện bằng cách chọn từ 

[Constan Setting]  [5 Operation Constants]  [4 

Record Speed]  [ Value of recording method - 

Decision method] 

NACHI tốc độ chạy PLAY - BACK đƣợc ghi ở các 

bƣớc do tốc độ thao tác bằng tay xác định; tốc độ này 

đƣợc chọn bởi phím trên. 

DAIHEN cài đặt nhƣ trên không có ở DAIHEN. Đặt 

tốc độ chạy PLAY-BACK khi dạy các lệnh chuyển 

động. 

Khi phím này đƣợc ấn cùng với phím [ENABLE] tốc 

độ CHECK (chạy kểm tra) sẽ thay đổi. 

Khi tốc độ CHECK GO (chạy kiểm tra tiến), hoặc 

CHECK BACK (chạy kiểm tra lùi) đƣợc chọn; mỗi lần 

ấn phím này, một trong số từ 1 đến 5 tốc độ vận hành 

sẽ đƣợc chọn theo thứ tự (con số càng lớn, thì tốc độ 

của ROBOT càng cao) 

[STOP/CONTINU 

OUS] 

Khi phím này đƣợc ấn xuống, sự liên tục hay gián đoạn 

sẽ đƣợc chọn trong thao tác CHECK GO hoặc CHECK 

BACK 

Khi sự liên tục đƣợc chọn, vận hành của ROBOT 

không ngừng ở mỗi bƣớc của  chƣơng trình. 

Khi phím này đƣợc ấn cùng với phím [ENABLE] 

(phím trên có chức năng giống nhƣ nút STOP) 

[CLOSE/SELECT 

SCREEN] 

Khi phím này đƣợc ấn xuống, màn hình sẽ đƣợc chọn 

và chuyển động. 

Nếu có nhiều màn hình giám sát đang hiển thị, thì màn 
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hình phục vụ cho vận hành sẽ đƣợc chọn. 

Khi phím này đƣợc ấn xuống cùng với phím 

[ENABLE] màn hình sẽ đóng lại. 

Màn hình giám sát đã chọn sẽ tắt. 

[Axis operating 

keys/ các phím vận 

hành trục] 

Khi các phím này đƣợc ấn xuống, chúng không có chức 

năng nào cả. 

Khi các phím này đƣợc ấn xuống cùng với công tắc 

DEADMAN, thì các trục sẽ chuyển động. ROBOT 

chuyển động bằng tay. Nếu một trục phụ chuyển động, 

mục tiêu vận hành đƣợc chọn trƣớc khi sử dụng phím 

[UNIT/MECHANISM] 

[CHECK GO] 

[CHECK BACK] 

Khi các phím này đƣợc ấn xuống, chúng không có chức 

năng nào cả. 

Khi các phím này đƣợc ấn xuống cùng với công tắc 

DEADMAN việc chạy kiểm tra tiến hoặc lùi đƣợc thực 

hiện. Thông thƣờng, ROBOT ngừng tại một vị trí đã 

đƣợc ghi (bƣớc) nhƣng nó có thể vận hành một cách 

liên tục. 

Hãy sử dụng phím [STOP/CONTINUONS] để chọn 

ngừng sau mỗi bƣớc hoặc chạy liên tục. 

[O.WRITE/REC] 

Khi phím này đƣợc ấn xuống, lệnh chuyển động đƣợc 

ghi lại.Trong quá trình dạy, lệnh chuyển động đƣợc ghi. 

Khi phím này đƣợc ấn xuống cùng với phím 

[ENABLE], lệnh chuyển động đƣợc ghi đè bởi trạng 

thái ghi hiện tại (vị trí, tốc độ, dạng nội suy và độ chính 

xác). 

Tuy vậy, lệnh chỉ có thể ghi đè khi có những thay đổi 

so với những gì đã đƣợc ghi chỉ xảy ra đối với các lệnh 

chuyển động. 
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Một lệnh chuyển động không thể bị ghi đè bởi một lệnh 

chức năng, và một lệnh chức năng cũng không thể bị 

ghi đè bởi một lệnh chức năng khác. 

NACHI: Vị trí, tốc độ và độ chính xác ghi của một 

chuyển động đã ghi có thể lần lƣợt đƣợc rà soát lại 

bằng cách sử dụng các phím [MOD Position],[SPD] và 

[ACC] một cách tuần tự. 

DAIHEN: Vị trí ghi của một lệnh chuyển động đã ghi 

có thể đƣợc rà soát lại bằng cách sử dụng phím [MOD 

Position]. 

Các chức năng của phím [SPD] và [ACC] đƣợc cài đặt 

bằng cách chọn [Constant Setting]        [5 O peration 

Constants]      [1 Operation Condition]          [5 Usage 

of SPD key] hoặc [6 Usage of ACC key]. 

[INS] 

Khi các phim này bị ấn xuống, nó không có chức năng 

nào. 

Khi nó đƣợc ấn xuống cùng với phím [ENABLE] một 

lệnh chuyển động đƣợc chèn vào. 

NACHI: Lệnh chuyển động đƣợc chèn vào "trƣớc" 

bƣớc hiện tại. 

DAIHEN: Lệnh chuyển động đƣợc chèn vào "sau" 

bƣớc hiện tại. 

"Trƣớc" có thể chuyển đổi thành "Sau" hoặc ngƣợc lại 

nhờ việc chọn [Constant Setting  ]                                                  

[1 Operation Condition]        [7 Step insertion Position]. 

 

 

 

 

Phím này hoạt động theo nhiều chức năng khác nhau, 

tuỳ theo ứng dụng cụ thể. 

Khi ứng dụng trong hàn điểm: 

Phím này đƣợc ấn xuống, lệnh hàn điểm đƣợc cài đặt. 
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[CLAMP/ARC] 

Nó đƣợc sử đụng để cài đặt các lệnh về hàn điểm. Mỗi 

khi đƣợc ấn xuống, vị trí ON hoặc OFF đƣợc chọn đối 

vối trạng thái ghi. 

Khi phím đƣợc ấn xuống cùng với phím [ENABLE], 

các điện cực của súng hàn điểm đƣợc ép lại bằng tay. 

Khi ứng dụng hàn hồ quang: 

Khi phím này đƣợc ấn xuống, các lệnh có thể  đƣợc 

chọn dễ dàng. 

Khi chọn "easy teach mode" cho phép bạn chọn  các 

lệnh chuyển động, các lệnh khởi động/ngừng hàn và 

các lệnh ứng dụng thƣờng dùng với thao tác dễ dàng. 

Khi phím này đƣợc ấn xuống  cùng với phím 

[ENABLE] thì nó không có chức  năng nào cả. 

 

 

 

 

[MOD Position] 

Khi phím này đƣợc ấn xuống, nó không có chức năng 

nào cả. 

Khi nó đƣợc ấn cùng với phím [ENABLE], thì vị trí 

thay đổi. 

Vị trí đã lƣu trong lệnh chuyển động đƣợc chọn lúc này 

sẽ thay đổi về vị trí hiện tại của ROBOT. 

 

[HELP] 

ấn phím này để trợ giúp về thao tác hoặc chức năng. 

Chức năng hỗ trợ có sẵn (chức năng trợ giúp) sẽ đƣợc 

gọi ra. 

 

 

 

[DEL] 

Khi phím này đƣợc ấn xuống  nó không có chức năng 

nào cả. 

Khi nó đƣợc ấn xuống cùng với phím [ENABLE] một 

bƣớc bị xoá. 

Bƣớc đƣợc chọn hiện tại (lệnh chuyển động hoặc lệnh 

chức năng) sẽ bị xoá. 
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[RESET/R] 

Phím này xoá đầu vào và làm cho màn hình cài đặt trở 

về trạng thái ban đầu. 

Nó đồng thời làm cho các mã R (các mã mở nhanh) 

đƣợc nhập vào. 

Chức năng dự kiến sử dụng có thể đƣợc gọi ngay bằng 

cách nhập một mã R. 

 

 

 

[PROG/STEP] 

Khi phím này đƣợc ấn xuống, một bƣớc sẽ đƣợc xác 

định. 

Phím này đƣợc dùng để gọi một bƣớc đƣợc quy định 

trong chƣơng trình. 

Khi phím này đƣợc ấn xuống, cùng với phím 

[ENABLE] một chƣơng trình đƣợc xác định. 

Chƣơng trình xác định đƣợc gọi ra. 

 

[ENTER] 

Phím này đƣa các nội dung đầu vào bằng số hoặc các 

nội dung của menu. 

 

 

 

 

 

ARROW keys (các 

phím mũi tên) 

Khi các phím này đƣợc ấn xuống, con trỏ chuyển động. 

Khi các phím trên đƣợc ấn cùng với phím [ENABLE], 

trang hiển thị sẽ chuyển động hoặc thay đổi: 

Trên màn hình soạn thảo chƣơng trình, cùng một lúc, 

con trỏ chuyển động theo nhiều đƣờng khác nhau. 

Trên màn hình phục vụ hoặc màn hình constant Setting, 

việc chọn các danh mục sắp đăt nằm ngang (các nút ấn 

Radio) đƣợc chọn. 

Trên màn hình Teach hoặc Play- Back, số thứ tự của 

bƣớc hiện tại bị thay đổi. 

 

 

 

 

Khi  phím này đƣợc ấn xuống sẽ tạo ra một lối mở tắt 

đối diện chức năng SETM 

Trong khi dạy, lối tắt  này gọi lệnh tín hiêụ đầu ra 

(SETM<FN105>lê chức năng) 
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[OUT] Khi phím này đƣợc ấn xuống cùng với phím 

[ENABLE], các tín hiệu bằng tay sẽ có tác dụng. 

Các tín hiệu nối ngoài đƣợc đặt về ON hoậc OFF bằng 

tay. 

 

[IN] 

Trong khi dạy, lối tắt này gọi lệnh"Positive logics"chờ 

tín hiệu vào (WAITI<FN 525>lệnh chức năng). 

 

[SPD] 

NACHI. Phím này đƣợc dùng để rà soát lại tốc dộ của 

các lệnh chuyển động đã ghi 

DAIHEN. Phím này đƣợc dùng để cài đặt tốc độ của 

các lệnh chuyển động.( việc cài đặt đƣợc phản ánh ở 

trạng thái ghi) 

chức năng này đƣợc cài đặt nhờ việc chọn Constant 

Setting   5 Operation Constants   1 Operation Condition      

5 Usage of SPD key 

 

 

 

ACC 

NACHI. Phím này đƣợc dùng để rà soát lại tốc độ 

chính xác của một lệnh chuyển động đã ghi 

DAIHEN. phím này đƣợc dùng để cài đặt chính xác tốc 

độ của 1 lệnh chuyển động sẽ đƣợc ghi chép( điều gì đã 

đƣợc cài đặt đều đƣợc phản ánh ở trạng thái ghi) 

Chức năng này đƣợc cài đặt bằng cách chọn [cài đặt ổn 

định] -> [5 hằng số vận hành ] -> [1 điều kiện vận hành 

] -> [ 6 cách sử dụng các phím ACC] 

 

TIMER 

Trong khi dạy, lối tắt này ghi lệnh đồng hồ hẹn giờ 

(DELAY<FN50>lệnh chức năng 

 

 

 

 

khi các phím đƣợc ấn xuống các số 0 đến 9 và dấu 

chấm thập phân đƣợc nhập. 

khi phím 1 ấn xuống cùng phím ENABLE lệnh ON 

đƣợc nhập. 
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Phím số 0 đến số 9, 

phím chấm  . 

khi phím 2 ấn xuống cùng phím ENABLE lệnh OF 

đƣợc chọn 

Phím 3 ấn xuống cùng phím ENABLE lệnh hãy làm lại 

động tác này làm lại thao tác đã đƣợc lƣu bằng cách 

xóa thao tác vừa thực hiện trƣớc đó. 

khi phím 0 ấn xuống cùng phím ENABLE dấu + đƣợc 

đƣa vào. 

khi phím . ấn xuống cùng phím ENABLE dấu - đƣợc 

đƣa vào. 

 

BS 

Phím này đƣợc ấn xuống, 1 số hoặc một ký tự bị xóa. 

Số hoặc ký tự đứng trƣớc con trỏ bị xóa. Phím này còn 

dùng để hủy bỏ các lựa chọn khi thao tác về file. 

Khi phím này đƣợc ấn xuống cùng với phím ENABLE, 

hủy bỏ thao tác ngay trƣớc dó. Thao tác đã đƣợc thực 

hiện ngay trƣớc đó bị xóa và trạng thái trƣớc khi thay 

đổi sẽ đƣợc phục hồi.Điều này chỉ có hiệu quả trong 

khi lập một chƣơng trình mới hoặc trong khi soạn thảo 

một chƣơng trình hiện hành. 

[FN] - (function) Phím này đƣợc sử dụng khi chọn các lệnh về chức năng 

[EDIT] 

Phím này mở màn hình soạn thảo của chƣơng trình. 

Trên màn hình soạn thảo chƣơng trình, về mặt nguyên 

tắc, các lệnh chức năng bị thay đổi, bổ sung hoặc bị xoá 

và các tham số của các lệnh chuyển động bị thay đổi. 

[I/F] 

interface: giao diện 

Khi bảng dạy với những đặc tính của panen đƣợc sử 

dụng, lúc đó cửa sổ panel giao điện đƣợc mở ra. 

F key 
Các phím này dùng để chọn các biểu tƣợng đƣợc hiển 

thị ở cả 2 phía của màn hình LCD 
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2.1.4. Hộp thao tác: (dùng cho bộ điều khiển AX-C): 

Hộp thao tác đƣợc trang bị với số nút ấn tối thiểu cần thiết để thực hiện các 

điều khiển cơ bản đối với ROBOT, ví dụ: nguồn của động cơ về ON, khởi động và 

ngừng chế độ vận hành tự động (Auto operation), ngừng khẩn cấp, chuyển đổi giữa 

chế độ dạy (Teach) và chế độ chạy tự động (Playback), hình 2.5 

 

Hình 2.5: Hộp thao tác 

- Hộp thao tác đƣợc kết nối với bộ điều khiển AX-C nhƣ là một phụ tùng tiêu 

chuẩn, không thể kết nối với bộ điều khiển AX 

- Hộp thao tác này khác với panen thao tác độc lập là phụ tùng tuỳ chọn của 

bộ điều khiển AX. 

Chức năng của nút ấn và công tắc trên hộp thao tác. 

Công dụng Mô tả chức năng 

A 
[Nút ấn ON cấp 

nguồn cho động cơ] 

Nút này đƣợc dùng để điện của động cơ về vị trí 

ON, khi đã đƣa về ON ROBOT sẵn sàng để vận 

hành. 
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B [Nút ấn khởi động] 
Trong phƣơng thức chạy ngƣợc trở lại, nút này 

khởi động chƣơng trình đã đƣợc định sẵn. 

C [ Nút ấn ngừng ] 
Trong phƣơng thức chạy ngƣợc trở lên, nút này 

ngừng chƣơng trình đang ở trạng thái khởi động 

D 
[ Công tắc chọn 

phƣơng thức] 

Công tắc này đƣợc sử dụng để chọn phƣơng thức 

Có thể chọn hoặc phƣơng thức giảng dạy hay 

phƣơng thức ngƣợc trở lại. 

Công tắc này còn có thể dùng kết hợp với công 

tắc chuyển chế độ dạy nằm trên bảng dạy 

Công tắc này còn có thể dùng kết hợp với [công 

tắc của tay treo giảng dạy ] nằm ở trên tay treo 

giảng dạy 

E 
[Nút ấn ngừng 

khẩn cấp] 

Nhấn nút này, ROBOT sẽ ngừng khẩn cấp.Ngừng 

khẩn cấp đƣợc thực hiện bằng cách ấn công tắc 

trên hộp vận hành hoặc trên tay treo giảng dạy. 

Muốn thôi ngừng khẩn cấp hãy vặn nút này theo 

chiều kim đồng hồ (nút ấn sau đó sẽ trở về vị trí 

ban đầu) 

 

Robot hàn AX-C có các thông số kỹ thuật nhƣ sau: 

DAIHEN AX-C 

Cấu trúc Kiểu khớp thẳng đứng 

Số trục điều khiển 6 

Tải trọng tối đa cho phép 166 kg 

Sai số lặp lại vị trí ±0.3mm 

Hệ thống truyền động Động cơ Servo xoay chiều. 

Phạm vi hoạt 

động 
Cánh tay 

J1 360
o
(±180

o
) 

J2 140
o
(-180

o
~+60

o
) 
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J3 390
o
(-132

o
~+258

o
) 

Cổ tay 

J4 720
o
(±360

o
) 

J5 280
o
(±50

o
~+230

o
) 

J6 720
o
(±360

o
) 

Tốc độ tối đa 

Cánh tay 

J1 1.75 rad/s(100
o
/s) 

J2 1.57 rad/s(90
o
/s) 

J3 1.66 rad/s(95
o
/s) 

Cổ tay 

J4 2.62 rad/s(226
o
/s) 

J5 2.62 rad/s(226
o
/s) 

J6 3.94 rad/s(305
o
/s) 

Mômen cho 

phép 

Cánh tay 

J1 951 N.m 

J2 951 N.m 

J3 490 N.m 

Cổ tay 

J4 88.9 kg.m
2
 

J5 88.9 kg.m
2
 

J6 44.1 kg.m
2
 

I cho phép (max/min) 40A đến 350A 

U cho phép (max/min) 16V đến 60V 

Diện tích mặt cắt phạm vi hoạt động 4.15m
2
 x 340

o
 

Nhiệt độ môi trƣờng xung quanh 0~45
o
C 

Trọng lƣợng 1260 kg 

Tải trọng tối đa khi tay nâng. 45 kg 

Kiểu lắp đặt Nền, treo tƣờng hoặc trần xƣởng. 

Trở về vị trí gốc Không cần thiết 

Màu sơn 
Tay máy: màu trắng, 

 Bệ : màu xanh nƣớc biển. 
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 2.1.5. Các từ kỹ thuật thường dùng: 

 

Từ kỹ thuật Giải thích 

Teach pendant - 

Bảng dạy 

Đƣợc dùng để vận hành ROBOT bằng tay, lập trình  

Deadman-Công tắc  Là một thiết bị an toàn nhằm đảm bảo ROBOT không vận 

hành một cách không mong muốn do những thao tác sai. 

Theo thiết kế, khi công tắc Deadman không đƣợc ấn xuống 

thì không thể vận hành ROBOT bằng tay, CHECK GO/ 

BACK 

Teach mode Là mode chủ yếu đƣợc sử dụng để lập chƣơng trình 

Playback mode Trong mode này các chƣơng trình đã đƣợc lập sẽ thực hiện 

một cách tự động 

Motor power-

nguồn điện của 

motor 

Để chỉ trạng thái cấp điện cho motor ROBOT bật hay tắt. 

Khi nguồn điện motor ở ON, điện đƣợc cấp cho ROBOT. 

Khi nguồn ở OFF thì ROBOT chuyển về trạng thái ngừng 

khẩn cấp.  

   Teach - Dạy Đề cập đến việc dạy cho ROBOT cách di chuyển nhƣ thế 

nào, cách thực hiện các công việc mà ROBOT phải làm 

(hàn, phun sơn, dán) 

Điều đƣợc dạy này sẽ đƣợc ghi lại một cách tuần tự trong 

chƣơng trình. 

Program - Chƣơng 

trình 

Đây là một file ghi các trình tự về chuyển động, thao tác 

hàn cũng nhƣ các công công việc cần phải thực hiện khác. 

Ovement command 

- Lệnh chuyển động 

Các lệnh này làm cho ROBOT di chuyển. 

Function command 

– Lệnh chức năng 

Các lệnh này sử dụng để thực hiện các công việc phụ trong 

thời gian ROBOT vận hành, thí dụ: hàn, rẽ nhánh chƣơng 

trình. 
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Step – bƣớc Khi các lệnh chức năng và lệnh chuyển động đƣợc dạy, các 

con số liên tiếp của chúng đƣợc viết trong chƣơng trình, 

những con số đó là các bƣớc 

Độ chính xác- 

Accuracy 

ROBOT tạo ra những vị trí dạy một cách chính xác, nhƣng 

trong trƣờng hợp khác các vị trí này lại chính xác ở mức độ 

khác nhau. Chức năng “ accuracy” cho biết ROBOT sẽ vận 

hành một cách chính xác đến mức độ nào. 

    Hệ tọa độ-  

Coordinate System 

ROBOT có các hệ tọa độ. Thông thƣờng, đó là hệ tọa độ 

của Robot nhƣ đƣợc thấy ở phía trƣớc mặt ROBOT chuyển 

động tiến/lùi đƣợc thể hiện bởi trục X, chuyển động sang 

trái/ phải bởi trục Y còn chuyển động lên /xuống bởi trục Z. 

Do đó, đã hình thành 3 tọa độ vuông góc.Các hệ tọa độ này 

là cơ sở để tính toán phƣơng pháp nội suy đƣờng thẳng ,sự 

chuyển dịch và các thao tác khác. Ngoài ra ,còn có các hệ 

tọa độ của dụng cụ là vật quy chiếu đối với bề mặt lắp đặt 

dụng cụ. 

 

Trục  - Axis 

ROBOT đƣợc điều khiển bởi một số motor. Các bộ phận 

đƣợc điều khiển bởi các motor kể trên gọi là các trục .Một 

ROBOT do 6 mô tơ điều khiển gọi là ROBOT 6 trục. 

Trục AUX 

AUX.Axis 

Những trục khác ngoài trục của ROBOT ( thí dụ bộ gá hoặc 

thanh trƣợt ) thƣờng đƣợc gọi là các trục phụ (trục AUX). 

 

CHECKGO/ 

CHECK BACK 

 

Chức năng này làm cho các chƣơng trình chạy chậm vì 

chúng đã đƣợc tạo ra trên cơ sở từng bƣớc, đồng thời nó 

cũng kiểm tra các vị trí chạy. Chức năng này vận hành theo 

2 hƣớng, bƣớc tiến ( check go ) và bƣớc lùi ( check back). 

Khởi động- Start Khởi động tức là playback một chƣơng trình đã đƣợc lập . 

 

Ngừng - Stop                                      

Ngừng tức là làm ROBOT ngừng lại khi nó đang ở trạng 

thái khởi động (playback). 
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Ngừng khẩn cấp  

Emergency Stop      

Ngừng khẩn cấp tức là ngừng hẳn ROBOT ( hoặc hệ thống) 

trong trạng thái khẩn cấp. Nói chung, có nhiều núm để khởi 

động việc ngừng khẩn cấp đối với hệ thống và ngừng khẩn 

cấp có thể đƣợc có tác dụng tức khắc đối với hệ thống bằng 

cách nhấn một trong số các núm trên. 

 

 

Lỗi - Error 

 

 

Nếu trong các thao 

tác dạy hoặc 

playback, một lỗi 

trong thao tác dạy 

hoặc một sự cố 

trong bản thân 

ROBOT đã đợc 

phát hiện thì ngƣời 

vận hành sẽ đƣợc 

báo động ngay về 

lỗi hoặc sự cố đó . 

 

 

Nếu một lỗi xảy ra trong khi vận 

hành playback, ROBOT sẽ đƣợc đặt 

trong trạng thái ngừng và điện trợ 

động (nguồn điện của động cơ) sẽ 

ngắt ngay tức khắc . 

 

 

Báo động - Alam 

Nếu có một báo động xảy ra trong 

khi đang vận hành playback ROBOT 

sẽ đƣợc đặt trong trạng thái ngừng. 

Điện trợ động (nguồn điện của động 

cơ ) không bị ngắt. Kiểu sự cố này ít 

nguy hại hơn là lỗi . 

 

 

Thông tin - 

Information 

 

Nếu có một thông tin xảy ra ROBOT 

vẫn giữ ở trạng thái khởi động, ngay 

cả trong thời gian vận hành playback, 

thông tin không kéo theo nhiều nguy 

hiểm hoặc rủi ro. Nhƣng trong một 

vài trƣờng hợp, nó dễ có thể dẫn đến 

một báo động hoặc sự cố sau đó. 

Cơ cấu 

Mechanism 

Một cơ cấu là nói đến một thành phần nhƣ tay máy, bộ gá, 

các thiết bị SERVO GUN hoặc SERVO TRAVEL mà nó 

cấu thành nên một nhóm điều khiển và không thể phân nhỏ 

hơn đƣợc nữa. 

 

 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                       http://www.lrc-tnu.edu.vn 
 

42 

 2.1.6. Cấu hình của màn hình hiển thị: 

Thể hiện trên màn hình hiển thị là chƣơng trình và những cài đặt đƣợc sử dụng cho 

thao tác hiện tại và các biểu tƣợng ( các phím f ) để chọn các chức năng khác nhau. 

          

Hình 2.10. Cấu hình  của màn hình hiển thị 

(theo các đặc tính tiêu chuẩn) 

[I] Vùng hiển thị phƣơng thức 

 Phƣơng thức đã chọn (Teach, Playback hoặc high-speed Teach) đựoc thể 

hiện ở đây (phƣơng thức high-speed Teach là thuỳ chọn). 

 Các trạng thái của việc ngừng khẩn cấp, thao tác hiện hành và nguồn cấp cho 

động cơ cũng đƣợc hiển thị. 

[2] Vùng hiển thị số thứ tự chƣơng trình. 

 Số thứ tự của chƣơng trình đã chọn đƣợc hiển thị. 

[3] Vùng hiển thị số thứ tự bƣớc của chƣơng trình . 

 Số bƣớc đã chọn trong chƣơng trình đƣợc hiển thị ở đây 

[4] Vùng hiển thị thời gian/ngày tháng. 

 Ngày tháng và thời gian hiển thị đƣợc hiển thị tại đây. 
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[5] Vùng hiển thị cơ chế. 

 Cơ chế với mục tiêu thao tác bằng tay đựoc hiển thị ở đây. 

 Với một ROBOT có các đặc điểm gồm nhiều bộ phận, số các bộ phận tham 

gia vào  công việc giảng dạy cũng đƣợc hiển thị ở đây. 

 [7] Vùng hiển thị của toạ độ 

 Tốc độ thao tác bằng tay đƣợc hiển thị ở đây. 

 Khi phím [ENABLE] đƣợc ấn xuống, tốc độ kiểm tra đƣợc hiển thị. 

 [9] Vùng hiển thị phím f. 

 Những chức năng có thể đƣợc chọn bằng cách sử dụng các phím f đƣợc hiển 

thị ở đây . 

 Sáu (6) phím ở bên trái, tƣơng ứng với f1->f6 

 Sáu (6) phím ở bên phải, tƣơng ứng với f7-> f12 

 [10]  Vùng hiển thị tình trạng thay đổi  

 Vùng này hiển thị các tình trạng bao gồm "Input wait" ( I wait) và "external 

start sleeted" thể hiện dƣới dạng các biểu tƣợng. Khi tình trạng kết thúc, biểu tƣợng 

bị xoá 

Về vận hành của các phím f: 

Có một số biểu tƣơng đã đƣợc ấn định cho vùng hiển thị của phím f. 

 Sự cài đặt ban đầu của các biểu tƣợng có khác nhau tuỳ theo ứng dụng; thí 

dụ : hàn điện, hàn hồ quang, v.v. Nó cũng đƣợc chuyển đổi tuỳ theo phƣơng thức đã 

chọn hoặc các điều kiện vận hành. Sự cài đặt ban đầu của các phím f có khác nhau 

tuỳ thuộc sự ứng dụng.  

 Để chọn chức năng đã đƣợc ấn định cho 1 biểu tƣợng, hãy ấn các phím f1 

đến f12 tƣơng ứng  nằm bên cạnh của biểu tƣợng. 

Các chức năng đƣợc chọn nhờ ấn các phím từ [f7] đến [f12] nằm bên cạnh 

các biểu tƣợng . Thí dụ, khi ấn phím [f4], File operationl đƣợc chọn  
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Hình 2.11  : Các phím chức năng 

 

Thông thƣờng, một chức năng sẽ đƣợc chọn bằng cách ấn một trong số các 

phím từ f1 đến f12 . Tuy nhiên, ở một vài trƣờng hợp, phím trên phải đƣợc ấn đồng 

thời với phím [ENABLE]  <- Một biểu tƣợng với một hiển thị  mạng lƣới có thể 

đƣợc chọn  bằng cách ấn phím [ENABLE] 

  Khi ấn phím [ENABLE], hiển thị thay đổi   <- Một số biểu tƣợng chỉ có thể  

đƣợc hiển thị sau khi ấn phím [ENABLE], hình 2.12 
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Hình 2.12: Một số biểu tƣợng chỉ hiển thị khi ấn phím [ENABLE] 

Khi dùng một bảng giảng dạy với các đặc tính kỹ thuật của panen phím, hãy 

chạm nhẹ vào các biểu tƣợng một cách trực tiếp, mà không ấn phím từ [f1] đến 

[f12] 

Nhập các ký tự:  

Phƣơng pháp áp dụng để nhập các ký tự đƣợc mô tả dƣới đây: hình 2.13 

Chức năng của bàn phím mềm 

[1] Khi bàn phím mềm khởi động, các ký tự có thể đƣợc nhập vào, đƣợc thiết 

lập  
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Hình 2.13: Nhập ký tự 

Chọn các ký tự bằng cách sử dụng các phím phải, trái trên, dƣới rồi ấn phím 

[Enter] hoặc f11<Enter> 

 Di chuyển con chạy trong vùng nhập ký tự : ấn phím phải  hoặc trái đồng 

thời ân và đè phím [ENABLE]. 

Nhập một khoảng trống: 

 Ấn phím f4 hoặc f10 <Blank> 

Xoá 1 ký tự:  

 Di chuyển con trỏ về bên phải của ký tự muốn xoá rồi ấn f5<B5>. Ký tự ở 

bên trái con trỏ lúc đó bị xoá.  

[2] Muốn ghi các ký tự đã đƣợc nhập, ấn phím f12  <complete> -> Các ký tự 

đƣợc ghi và thao tác trở lại màn hình ban đầu. 

Nhập các chữ cái của bộ ký tự hoặc ký hiệu đặc biệt . 

[1] Các ký hiệu chữ số và 1/2 bảng ký tự  (symbol) có thể đƣợc nhập trong tình 

trạng khởi động ban đầu của bàn phím mềm . 

 [2] Nhập các ký tự bằng cách tuân theo các bƣớc đã nêu ở trang trƣớc đó. 
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2.2. Quá trình vận hành, thao tác ROBOT hàn AX - C: 

Để vận hành ROBOT hàn AX-C thì phải xây dựng chƣơng trình và kiểm tra, 

thay đổi chƣơng trình thành một dạng tối ƣu, sau đó chạy tự động chƣơng trình: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sau khi đã hoàn tất việc lập chƣơng trình, chạy tự động thực hiện. Khi chạy 

tự động thực hiện, chƣơng trình đã chọn đƣợc playback và lặp lại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập chƣơng trình (dạy) 

Chuẩn bị 

Ghi 

Thao tác kiểm tra 

Sửa đổi, thêm, xoá 

OK ? End 

Chạy tự động 

Bật nguồn điện, chọn chƣơng trình, 

v.v. 

(Teach hoặc playback mode) 

Thao tác bằng tay: ghi chƣơng trình, 

v.v. 

(Teach mode) 

Thao tác lại chƣơng trình... 

(Teach hoặc playback mode) 

Sửa đổi, thêm hoặc xoá các lệnh di 

chuyển. 

Ghi, sửa đổi hoặc xoá lệnh chức năng. 

(Teach mode) 

Chuẩn bị 

Chọn chƣơng trình 

Khởi động 

Chạy tự động 

Bật nguồn, khởi động 

các thiết bị ngoại vi 
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 2.2.1. Lập trình cho ROBOT: 

Phƣơng pháp dạy để lập trình cho ROBOT là làm cho ROBOT chuyển động 

bằng cách sử dụng bảng dạy. Chỉ dẫn ROBOT tới nơi sẽ đƣợc ghi nhờ  thao tác 

bằng tay. 

Thao tác bằng tay có một số các modes, kể cả mode trong đó mỗi trục của 

 Robot vận hành một cách độc lập, và mode trong đó đầu ROBOT di chuyển 

theo đƣờng thẳng.  

 Vận hành các trục một cách riêng rẽ nhƣ hình 2.6 

 

Hình 2.6. Vận hành các trục một cách riêng rẽ (vận hành độc lập trục) 

 Di chuyển đầu ROBOT theo một đƣờng thẳng hình 2.7 

 

Hình 2.7. Di chuyển đầu ROBOT theo một đƣờng thẳng (vận hành toạ độ             

của ROBOT) 
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       ROBOT hỗ trợ các hệ bao gồm: Hệ dạy playback, "Hệ ngôn ngữ ROBOT " và 

"Hệ dạy off - line".  

 Hệ dạy playback đƣợc mô tả: 

Lệnh Robot di chuyển tới các vị trí và trình tự số học của các vị trí đó xuất 

hiện trƣớc khi ROBOT di chuyển đến đƣợc thực hiện: 

- Chọn teach mode 

- Chọn số chƣơng trình sẽ đƣợc thực hiện 

- Ghi các vị trí vận hành một cách thứ tự, lần lƣợt, vị trí mà ROBOT sẽ đi tới và các 

tƣ thế của ROBOT 

* Di chuyển ROBOT về vị trí đã ghi và tƣ thế nhờ thao tác bằng tay 

* Nhấn phím ghi để ghi bƣớc 

* Nhấn liên tiếp phím này để ghi lại các bƣớc kế tiếp nhau.  Ví dụ (hình 2.8 ): 

 

Hình 2.8: Ví dụ về các bƣớc di chuyển của ROBOT 

   Ghi các lệnh chức năng tại các bƣớc phù hợp bằng cách: 

         Ấn CLAMP/ARC-Các lệnh thƣờng dùng sẽ hiển thị ở các phím từ f1 đến f12. 

  Chọn kiểu lệnh chuyển động: 

  F7: Joint P - nội suy điểm 

  F8: Line L - nội suy đƣờng thẳng 

  F9: Circle C - nội suy vòng tròn 
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Cài đặt tốc độ, độ chính xác và những số liệu khác: 

Tốc độ: Là tốc độ cần có để ROBOT di chuyển tới vị trí đã ghi. 

Độ chính xác: Nói về mức độ mà đƣờng dẫn đạt đƣợc khi công cụ di chuyển, 

vì nó đi qua điểm đã ghi của mỗi bƣớc và mô tả một cung bên trong điểm đã ghi 

(mô tả hồ quang ở bên trong những điểm ấy).  

Có 8 mức độ chính xác từ A1 đến A8: 

Áp dụng khi hàn hồ quang: Khi một mức độ chính xác từ A1 đến A8 đƣợc 

xác định, tỉ lệ tốc độ trùng lặp thay đổi dần dần trong phạm vi từ 0 đến 100% (bảng 

dƣới) ngay cả khi mức độ chính xác giữ không đổi, đƣờng dẫn của ROBOT cũng bị 

thay đổi tốc độ ghi, tốc độ ghi càng cao hồ quang đƣợc mô tả càng nhiều hơn nữa. 

Các mức độ chính xác đạt đƣợc khi hàn hồ quang 

Mức độ chính xác Sai số lớn nhất 

A1 0% 

A2 5% 

A3 10% 

A4 15% 

A5 25% 

A6 50% 

A7 75% 

A8 100% 

Áp dụng khi hàn điểm: Với một độ chính xác từ A1 đến A8 đã đƣợc xác định 

lƣợng hồ quang bên trong thay đổi dần dần trong phạm vi từ 0 đến 100%: 

Các mức độ chính xác đạt đƣợc khi áp dụng phƣơng 

pháp hàn điểm 

Mức độ chính xác Sai số lớn nhất 

A1 0mm 

A2 5mm 

A3 10mm 

A4 25mm 

A5 50mm 

A6 100mm 

A7 200mm 

A8 500mm 
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Các thông số của từng bƣớc hiển thị trên thanh trạng thái:            

 

 1 - Hiển thị số thứ tự các bƣớc 

2 - Hiển thị tốc độ đã cài đặt 

3 - Hiển thị kiểu nội suy, JOINT, LINE, CIRCLE 

4 - Hiển thị độ chính xác, A8 đối với Overlap Enable và A1 đối với Overlap 

Disable 

5 - Hiển thị con số của dụng cụ. 

Tốc độ, độ chính xác, và kiểu nội suy đƣợc qui định và ghi một cách riêng rẽ 

bằng cách sử dụng các phím riêng biệt: 

Trong thanh trạng thái ghi các lệnh đã đƣợc chọn sẵn (hình vẽ ) 

 

Ấn đồng thời ENABLE và INTERP/COORD kiểu nội suy sẽ đƣợc chuyển 

đổi theo trình tự: JOINT, LIN, CIR,... 

Ấn SPD, xuất hiện màn hình Modify speed: 

 

Nhập con số % đối với tốc độ rồi ấn ENTER 
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Để chọn mức độ chính xác ấn ACC, độ chính xác sẽ thay đổi theo trình tự từ 

A1 đến A8. 

Nhấn O.WRITE/REC - Lúc này một bƣớc đã đƣợc ghi. 

Khi các lệnh chức năng đã đƣợc ghi, các tín hiệu có thể ra đến nguồn bên 

ngoài hoặc Robot có thể ở mode Stand by. 

Sử dụng các phím vận hành trục để di chuyển ROBOT tới bƣớc tiếp theo và 

cài đặt tƣơng tự. 

Ghi lệnh END (lệnh chức năng END) để kết thúc chƣơng trình. Kiểm tra 

chƣơng trình và thay đổi nếu thấy cần thiết ở bƣớc kết thúc di chuyển.  Nhƣ vậy 

một  chƣơng trình đã đƣợc lập. 

Để có thể vận hành mỏ hàn hoặc súng kẹp gắn vào khớp cổ tay của Robot 

hoặc các tín hiệu đã nhận đƣợc dùng để kiểm tra công việc, các lệnh chức năng 

(chức năng) đã đƣợc ghi lại tại các vị trí phù hợp trong chƣơng trình. 

Hơn nữa, để thực hiện  công việc phức tạp, có thể gọi các chƣơng trình khác 

hoặc tuỳ theo tình trạng của các tín hiệu bên ngoài, vận hành có thể nhảy sang các 

chƣơng trình khác. 

Những chƣơng trình đó cũng đƣợc ghi nhƣ là các lệnh chức năng. 

Các lệnh chức năng điển hình: 

Các lệnh chức năng đƣợc hiển thị bằng cách sử  dụng một format dựa trên 

ngôn ngữ SLIM (ngôn ngữ tiêu chuẩn dùng cho các tay máy công nghiệp). Đó là 

một ngôn ngữ của ROBOT. Đồng thời, các lệnh chức năng có thể đƣợc xác định 

bằng cách sử dụng Format FN***, trong đó con số từ 1 đến 3 chữ số đƣợc nhập vào 

phần *** đƣợc gọi là con số chức năng. 

Một vài lệnh chức năng điển hình đƣợc liệt kê dƣới đây: 
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 Các lệnh chức năng điển hình 

Lệnh chức năng 

(SLIM) 

Số của 

chức năng 
Đề mục Mô tả của chức năng 

SET FN32 Tín hiệu ra ON 
Tín hiệu ra đã xác định đƣợc 

đƣa về ON 

RESET FN34 
Tín hiệu ra 

OFF 

Tín hiệu ra đã xác định đƣợc 

đƣa về OFF 

DELAY FN50 Hẹn giờ 
Vận hành ở chế độ chờ trong 

một thời gian nhất định 

CALLP FN80 
Gọi chƣơng 

trình 

Gọi một chƣơng trình đã đƣợc 

chỉ định 

CALLP1 FN81 

Gọi có điều 

kiện chƣơng 

trình 

Khi tín hiệu đƣợc chỉ định là 

ON, một chƣơng trình khác 

đƣợc gọi 

END FN92 END 
Việc thực hiện chƣơng trình 

kết thúc 

     Thí dụ về dạy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với trƣờng hợp của ví dụ dạy nêu trên, ROBOT vận hành theo cách dƣới 

đây: 

(1) Sau khi ROBOT đã di chuyển về vị trí ở bƣớc 2 

Step 1 

Step 2 

Step 3 

Step 4 

Step 5 

Step 6 

Step 7 

Step 8 

Step 9 
END (F) 

DELAY [2] 

RESET [1] 

DELAY [1] (FN50) 

SET [1] (FN32) 
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Bƣớc 3: DELAY [1] (FN50).... Vận hành ở chế độ chờ trong khoảng 1 giây 

Bƣớc 4: SET  [1] (FN32).... Tín hiệu ra cổng "1" đƣợc đặt về ON 

(2) Sau khi ROBOT di chuyển về bƣớc 5 

Bƣớc 6: DELAY [2] (FN50).... Vận hành ở chế độ chờ trong khoảng 2 giây 

Bƣớc 7: RESET [1] (FN34).... Tín hiệu ra cổng "1" đƣợc đặt về OFF 

 2.2.2. Chạy tự động: 

 Khi chế độ Playback sắp sửa khởi động, từ bảng dạy ta có thể chỉ định tại bất 

cứ bƣớc nào (khi chƣơng trình vừa mới đƣợc chọn, bƣớc 0 sẽ đƣợc chỉ định một 

cách tự động) 

 Khi một bƣớc không phải là bƣớc 0 đƣợc chọn, ROBOT di chuyển từ vị trí 

hiện tại đến vị trí ứng với bƣớc khởi động đã chỉ định ở tốc độ an toàn(dƣới 

250mm/s) 

 Các bƣớc dƣới đây đƣợc thực hiện một  cách tự động để chạy chƣơng trình 

đã lập. Chọn phƣơng thức playback: Một trong số các phƣơng pháp playback sau 

đây có thể đƣợc chọn: 

 Bƣớc : Chƣơng trình đƣợc thực hiện theo từng bƣớc 

 Chu kỳ: Chƣơng trình đƣợc thực hiện một lần, từ lúc khởi động đến lúc kết 

thúc 

 Liên tục: Chƣơng trình đƣợc thực hiện một cách liên tục. 

 Playback theo "chu kỳ" hoặc "từng bƣớc" đƣợc chọn để kiểm tra những gì đã 

đƣợc dạy hoặc để thực hiện một cuộc chạy thử để chạy tự động, chƣơng trình có thể 

ngừng theo từng bƣớc ở các mode . 

Playback "liên tục" đƣợc áp dụng đối với các vận hành hiện tại. 

Thực hiện với playback: 

Robot khởi động để di chuyển từ vị trí hiện tại của nó đến bƣớc 1  

Với playback 1 lần ( chu kỳ) ROBOT di chuyển từ vị trí hiện tại, về đến bƣớc 1 rồi 

đến các bƣớc kế tiếp và chuyển động của nó kết thúc với bƣớc cuối cùng. 

 Đối với lần thứ hai và các lần kế tiếp: ROBOT di chuyển từ bƣớc 1 rồi các 

bƣớc tiếp theo và chuyển động của nó kết thúc với bƣớc cuối cùng. Ví dụ chu kỳ 
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của ROBOT(hình 2-9): 

 

Hình 2.9: Chu kỳ của ROBOT 

2.3. Phƣơng pháp tính toán chế độ hàn cho ROBOT hàn AX-C 

       ROBOT hàn AX-C sử dụng phƣơng pháp hàn hồ quang tự động trong môi 

trƣờng khí bảo vệ, xác định chế độ hàn cho ROBOT hàn AX-C theo bảng đƣợc cho 

trong hƣớng dẫn sử dụng máy [9] nhƣ sau: 

Đƣờng kính dây 

hàn d(mm) 

I (A) U (V) Vđc (m/h) V (m/h) 

 0,8 150 - 250 26 - 28 60 - 900 6 - 32 

1,0 150 - 350 17 - 28 60 - 900 6 - 36 

1,2 200 - 350 28 - 30 100 - 900 16 - 48 

1,6 150 - 350 28 - 30 100 - 528 18 - 60 

2,0 160 - 350 28 - 30 100 - 528 10 - 60 

2,4 150 - 350 30 -32 128 - 450 14 - 66 

 

 Chính vì vậy, vấn đề tối ƣu chế độ hàn cho ROBOT hàn AX-C nhằm nâng 

cao hiệu quả sử dụng là yêu cầu hết sức cấp thiết có ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

cao. 
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CHƢƠNG III 

TỐI ƢU CHẾ ĐỘ HÀN CHO ROBOT HÀN AX-C 

3.1. Cơ sở lý thuyết tối ƣu hóa chế độ hàn 

 3.1.1. Sự tạo thành mối hàn và các nhân tố ảnh hưởng đến sự tạo thành 

mối hàn: 

 Khi hàn bằng điện cực nóng chảy trong môi trƣờng khí bảo vệ thì nhiệt 

lƣợng sinh ra của hồ quang đƣợc phân bố theo bảng 3.1 

Bảng 3.1: Sự phân bố nhiệt khi hàn bằng điện cực nóng chảy trong môi trường 

khí bảo vệ: 

20% vào môi trƣờng (+0,5% bắn tóe)  

 

       

= 

100% công suất 

nhiệt của hồ 

quang 

26% giọt kim loại(-0,5% bắn 

tóe) 

 

 

  = 

80% công suất 

nhiệt hiệu dụng 

của hồ quang 24% hơi kim loại dây hàn 

30,5% kim loại cơ bản 

 Kim loại hình thành mối hàn chủ yếu là do kim loại ở điện cực nóng chảy 

dịch chuyển vào vũng hàn. 

 Việc hiểu qui luật dịch chuyển của kim loại điện cực qua hồ quang vào vũng 

hàn có ý nghĩa thực tiễn lớn vì đặc trƣng dịch chuyển kim loại quyết định các đặc 

trƣng công nghệ của hồ quang, nhƣ độ ổn định, cân bằng nhiệt và các phản ứng 

luyện kim trong vùng hàn. Những yếu tố đó quyết định kích thƣớc và hình dạng 

mối hàn. 

 Dịch chuyển của kim loại điện cực vào vũng hàn xảy ra dƣới dạng các giọt 

kim loại và hơi kim loại. Sự hình thành các giọt kim loại khi hàn chịu tác động của 

những lực: trọng lực, sức căng bề mặt, động năng của dòng khí, lực điện từ, phản 

lực của hơi kim loại và áp lực phân ly. Dạng dịch chuyển phụ thuộc vào mối tƣơng 

quan giữa các đại lƣợng đó và quyết định khả năng hàn ở các tƣ thế khác nhau.  

Các yếu tố đảm bảo cho sự dịch chuyển kim loại từ dây hàn vào vũng hàn là: 

 - Lực điện từ: Lực điện từ xuất hiện do có từ trƣờng xung quanh dây dẫn khi 

dòng điện chạy qua dây. Các lực này có tác dụng ép lên dây dẫn, cũng nhƣ lên giọt 
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kim loại hình thành ở đầu điện cực. Sự ép này của từ trƣờng tạo thành một cổ nối ở 

đầu điện cực và có xu hƣớng bứt giọt kim loại khỏi điện cực để di chuyển vào vũng 

hàn. Cùng với sức căng bề mặt, lực điện từ tạo nên thành phần lực hƣớng trục, 

quyết định sự tạo thành hình dáng giọt kim loại điện cực và dịch chuyển nó vào 

vũng hàn. 

 Khi mức độ nung chảy điện cực đủ lớn, giọt kim loại ở đầu điện cực đủ lớn 

đạt tới thể tích cho phép cân bằng trọng lƣợng với sức căng bề mặt của nó, khiến nó 

rời khỏi điện cực, đi vào vũng hàn. 

 - Trọng lực của giọt kim loại: Trọng lực của giọt hƣớng nó theo chiều thẳng 

đứng xuống phía dƣới. Nó làm cho giọt kim loại dịch chuyển qua hồ quang khi hàn 

sấp, nhƣng cản lại dịch chuyển của giọt khi hàn ở các tƣ thế khác. Đối với đƣờng 

kính dây hàn cụ thể, trọng lực chỉ có ý nghĩa thực tế khi dòng hàn tƣơng đối nhỏ. I 

tăng làm giảm vai trò của trọng lực đối với sự hình thành các giọt kim loại lỏng, 

nhƣng tác dụng của lực điện từ lai tăng.  Vì vậy, theo mức độ tăng của I kích thƣớc 

giọt kim loại giảm và đặc trƣng dịch chuyển kim loại chuyển từ giọt lớn sang giọt 

nhỏ và tia. 

 - Ảnh hưởng của sức căng bề mặt: sức căng bề mặt hình thành do lực kéo 

giữa các phân tử. Nó có xu hƣớng làm cho giọt kim loại nóng chảy ở đầu điện cực 

có dạng hình cầu. Kích thƣớc của giọt càng lớn thì sức căng bề mặt của nó càng lớn. 

Giọt kim loại này khi đến vũng hàn sẽ bị sức căng bề mặt của vũng hàn kéo vào. 

Sức căng bề mặt của các kim loại khác nhau đƣợc thể hiện theo hệ số sức căng bề 

mặt  nhƣ bảng 3.2: 

Bảng 3.2: Hệ số sức căng bề mặt của các kim loại khác nhau 

Kim 

loại 

Mg Al Zn Cu Fe Ti Mo W Thép 

 18-8 

0,02%N2 

Thép 18-

8 

0,23%N2 

[N/m] 0,65 0,90 0,77 1,15 1,22 1,51 2,25 2,68 1,10 2,50 

   

      Sức căng bề mặt giảm khi nhiệt độ tăng. Khi tác động với khí, sức căng bề mặt 
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của kim loại cũng thay đổi. Nitơ làm tăng và Oxi làm giảm giá trị sức căng bề mặt. 

 Có thể giảm kích thƣớc các giọt kim trong loại hồ quang hàn bằng cách đƣa 

vào không gian hồ quang các nguyên tố có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt của 

kim loại. Sức căng bề mặt cũng giữ cho kim loại lỏng của vũng hàn không chảy ra 

ngoài khi hàn ở các tƣ thế khác nhau với hàn sấp. 

 - Sự phân bố không đều cường độ điện trường:  Do mật độ dòng điện trong 

điện cực lớn hơn nhiều so với trong vật hàn, cƣờng độ điện trƣờng tại vùng điện cực 

lớn hơn nhiều so với tại vùng vũng hàn. Do đó hình thành một lực dọc hƣớng từ 

phía có cƣờng độ điện trƣờng cao đến phía thấp. Lực này làm cho giọt kim loại dịch 

chuyển về phía vật hàn. 

 - Áp lực bên trong và phản lực của khí phân li: Khi hàn trong môi trƣờng 

khí bảo vệ, các phản ứng phân ly tạo thành khí CO, N có thể tích lớn hơn nhiều so 

với thể tích giọt kim loại nóng chảy. Tác động tức thời này của khí, kim loại nóng 

chảy bị bứt khỏi điện cực, bị chia nhỏ thành các giọt và di chuyển vào vũng hàn. 

 Chế độ dịch chuyển kim loại vào vũng hàn đƣợc chia làm bốn loại: 

+ Dịch chuyển ngắn mạch: 

Dịch chuyển ngắn mạch xảy ra ở chế độ hàn có mức năng lƣợng thấp. Kim 

loại dịch chuyển hoàn toàn từ điện cực vào vũng hàn khi điện cực (dây hàn) tiếp 

xúc với bề mặt vũng hàn, tạo ra sự ngắn mạch tức thời (hình 3.1 a và b). Sau đó mật 

độ dòng điện hàn tăng làm cho hồ quang hình thành. Chu kỳ này lặp lại với tần số 

50  250Hz. Với chế độ dịch chuyển này, đặc tính của nguồn điện hàn sẽ điều chỉnh 

mối quan hệ giữa việc hành thành gián đoạn hồ quang và sự ngắn mạch. Do năng 

lƣợng nhiệt thấp, chiều sâu chảy nhỏ, cần chú ý bảo đảm hàn đủ ngấu khi hàn các 

tấm dày. Tuy nhiên, với chế độ dịch chuyển này, có thể hàn ở mọi tƣ thế. Dạng dịch 

chuyển này đặc biến thích hợp cho hàn các tấm mỏng. Khi chiều dày tấm vƣợt quá 

giá trị 3 mm. Có thể xảy ra hiện tƣợng hàn không ngấu hết chiều dày tấm. 

Đặc điểm của dịch chuyển ngắn mạch là sự nung nóng kim loại cơ bản mang 

tính tập trung, diện tích bề mặt kim loại nóng chảy tƣơng đối nhỏ và kim loại vũng 

hàn chịu đƣợc tác động của các xung lực của hồ quang nhờ có sức căng bề mặt. 
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 Trong dịch chuyển ngắn mạch, do cƣờng độ dòng hàn và khoảng cách giữa 

đầu điện cực và vật hàn đều không lớn nên giọt kim loại không kịp lớn tới kích 

thƣớc đầy đủ và bị dính vào vũng hàn. Giọt kim loại tách hoàn toàn khỏi đầu điện 

cực nhờ vào lực điện từ tại phần tiết diện điện cực giữa pha lỏng và pha rắn. Dƣới 

tác động của hiệu ứng Pinch sẽ hình thành "cổ nối" mà sau đó bị nổ đứt ra khỏi đầu 

điện cực. Khi đó sẽ có xung lực và xung nhiệt tác động lên vũng hàn. 

Tính ổn định của quá trình tạo dáng mối hàn phụ thuộc nhiều vào tần suất và 

công suất của các xung nhiệt. Khi các điều kiện khác không đổi, công suất này phụ 

thuộc vào đƣờng kính dây hàn, đặc tính tĩnh và đặc tính động của nguồn điện hàn. 

 Khi tăng đƣờng kính điện cực, hồ quang sẽ trở nên "cứng" hơn, tức là dịch 

chuyển kim loại gắn liền với các xung lực và xung nhiệt lớn và bắn tóe mạnh. Vì 

vậy mà khi hàn tấm mỏng ở chế độ ngắn mạch, ngƣời ta thƣờng dùng các dây hàn 

có đƣờng kính nhỏ từ 0,5  1 ,2mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1:  Sơ đồ dịch chuyển ngắn mạch 

+ Dịch chuyển giọt lớn: 

Đây là trƣờng hợp đặc trƣng cho hàn trong CO2 và helium thuần túy. Kim 

loại dịch chuyển trong hồ quang dƣới dạng các giọt lớn, có kích thƣớc không đều 
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(lớn hơn đƣờng kính điện cực 2  4 lần) và không theo một trật tự nào (hình 3.2). 

 Điều này gây nên bắn tóe đáng kể. Trong trƣờng hợp hàn trong môi trƣờng 

CO2, có thể giảm thiểu bắn toé khi hàn bằng kỹ thuật hồ quang nhúng (cho đầu điện 

cực nóng chảy nằm bên dƣới bề mặt kim loại nóng chảy của vũng hàn, bên trong 

một vết lõm do lực của hồ quang tạo nên). Về bản chất, hồ quang của CO2 thƣờng 

không ổn định và gây tiếng kêu. So với dạng dịch chuyển tia dọc trục, bề mặt mối 

hàn thồ hơn và có dạng gợn sóng. Vì phần lớn năng lƣợng của hồ quang hƣớng 

xuống phía dƣới, chiều sâu chảy lớn hơn so với dạng dịch chuyển tia dọc trục. Khí 

hàn bằng dòng điện lớn và sử dụng kỹ thuật hồ quang nhúng, hồ quang có độ ổn 

định tƣơng đối cao. 

Dịch chuyển tia dọc trục và dịch chuyển giọt lớn thƣờng đi liền với công suất 

cao của hồ quang (trừ trƣờng hợp dịch chuyển tia dọc trục có sử dụng đƣờng kính 

dây hàn rất nhỏ) và thƣờng chỉ dùng cho hàn sấp và hàn ngang khi chiều dày tấm từ 

3 mm trở lên. 

+ Dịch chuyển tia dọc trục: 

Việc tăng cƣờng độ dòng 

 điện hàn sẽ làm tăng lực điện từ  

và làm giảm kích thƣớc giọt kim 

loại. Tại trị số nhất định của 

dòng điện hàn, gọi là dòng tới  

hạn, đặc trƣng dịch chuyển của   

kim  loại  điện cực vào vũng hàn chuyển từ giọt sang tia (còn gọi là dịch chuyển 

phun). Cơ chế dịch chuyển tia dọc trục có thể đƣợc giải thích nhƣ sau. Do hiệu 

ứng Pinch, trong kim loại nóng chảy ở đầu điện cực hình thành áp lực hƣớng tâm 

tăng dần từ ngoài vào trong. Ở trị số cƣờng độ dòng lớn, kim loại nóng chảy bị ép 

vào vũng hồ quang, đồng thời bị kéo dài ra và có dạng hình côn, xem hình 3.3. 

Tiết diện ngang của cột kim loại lỏng này giảm dần tới giá trị khi mà áp lực do sức 

căng bề mặt tạo ra cân bằng với áp lực thủy tĩnh do hiệu ứng Pinch tạo ra.Cùng với 

tác động của lƣợng kim loại nóng chảy tiếp 

Hình 3.2:  Sơ đồ dịch chuyển giọt lớn 
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 tục hình thành và tách khỏi đầu điện cực. 

Cƣờng độ dòng tới hạn Ik  

(còn gọi là dòng ngƣỡng) đƣợc coi là trị  

số mà tại đó tỷ lệ đƣờng kính tối thiêu của 

tia và đƣờng kính của điện cực bằng giá trị 0,7. 

Trên cơ sở cân bằng áp lực tại điểm A 

(hình 3.4),có thể bịểu diễn trị số của dòng 

tới hạn theo công thức: 

   Ik = 32,7 d         (3-1) 

trong đó  là hệ số sức căng bể mặt của 

 kim loại điện cực [dyn/cm], và d là đƣờng kính điện cực [cm]. 

Ngoài ra, khi dòng điện hàn đi qua tầm với điện cực, nhiệt sinh ra làm thay 

đồi gradient nhiệt độ vũng nóng chảy của điện cực. Vì vậy khi thay đổi tầm với điện 

cực, trị số dòng tới hạn cũng thay đổi, tuy không nhiều. Dịch chuyển tia dọc trục là 

trƣờng hợp tiêu bịểu cho khí bảo vệ giàu argon (tối thiểu 80% Ar). Với loại dịch 

chuyển này, hình 3.4, kim loại điện cực đi vào vũng hàn dƣới dạng các giọt có 

đƣờng kính nhỏ hơn hoặc bằng đƣờng kính điện cực. Các giọt nhỏ này đi thẳng theo 

hƣớng trục điện cực vào vũng hàn. Hồ quang rất êm và ổn định. Độ bắn tóe nhỏ và 

hệ số chảy cao. Năng lƣợng của hồ quang đƣợc phân bố theo hình nón. Chiều sâu 

chảy lớn hơn so với hàn hồ quang tay, nhƣng nhỏ hơn so với loại dịch chuyển giọt 

lớn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3:  Sơ đồ hình thành 

giọt kim loại ở đầu điện cực 

với dịch chuyển tia dọc trục 

Hình 3.4:  Sơ đồ dịch chuyển giọt lớn 
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+ Dịch chuyến dạng xung. 

 Có hai cơ chế dịch chuyển của loại điện cực vào vũng hàn dƣới dạng xung là 

dịch chuyển dạng xung tia dọc trục và dịch chuyển dạng xung ngắn mạch.  

Dịch chuyển dạng xung tia dọc trục (gọi tắt là dịch chuyển dạng xung tia) là 

một dạng dịch chuyển cho phép hàn ở mọi tƣ thế mà vẫn dùng năng lƣợng đƣờng 

cao hơn so với dạng dịch chuyển ngắn mạch. Khi hàn, mạch điện hàn lƣuôn ở chế 

độ cung cấp dòng cơ bản (không đủ để tạo nên dịch chuyển kim loại, nhƣng đủ duy 

trì hồ quang) và tại các khoảng thời gian đều nhất định (vài mili giây), nguồn điện 

hàn đƣợc thiết kế đặc biến sẽ tạo xung bổ sung vào, để tạo dịch chuyển kim loại có 

khống chế vào vũng hàn dƣới dạng tia. Các giọt kim loại dịch chuyển cũng nhỏ 

tƣơng tự nhƣ ở chế độ dịch chuyển dạng tia. Lý tƣởng nhất là mỗi xung tạo ra một 

giọt kim loại. Quá trình này có ƣu điểm của dịch chuyển dạng tia, nhƣng vũng hàn 

không hoàn toàn có tính chảy loãng cao, tạo điều kiện khống chế vũng hàn khi hàn 

các vật dày. 

Dịch chuyển dạng xung cải thiện việc khống chế và hình thành vũng hàn, 

giảm tiêu thụ năng lƣợng và tăng tốc độ hàn. Khi hàn xung, ngƣời ta thƣờng sử 

dụng các tần số 25; 33,3; 50 và 100 Hz. Tỷ lệ dòng xung với dòng cơ bản là 3:1 với 

tần số 50 Hz. Khí bảo vệ thƣờng là hỗn hợp Ar với 10% CO2. Hàn xung thích hợp 

cho hàn các kết cấu tấm mỏng ở mọi tƣ thế hàn khác nhau, hoặc các kim loại có tính 

dẫn nhiệt cao. 

Sau đây là một số ƣu điểm của hàn xung: 

 Có thể hàn ở mọi tƣ thế khi hàn bằng xung tia, 

 So với hàn bằng dạng dịch chuyển ngắn mạch, tốc độ hàn tăng hơn 35%. 

 Có thể tinh chỉnh dạng sóng của hồ quang, 

 Lƣợng bắn tóe giảm đáng kể so với hàn ở chế độ ngắn mạch, 

 Biến dạng đƣợc giảm thiểu so với hàn ở chế độ dịch chuyển tia không có 

xung. 

 Hình dạng mối hàn tốt hơn so với khi không dùng xung, 

 Khi đặt đúng chế độ, ít có khói hàn. 
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Ngoài dịch chuyển xung dạng tia (hồ quang dài), còn có thể có dịch chuyển 

xung dạng ngắn mạch (hồ quang ngắn), xem hình 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5:  Sơ đồ dịch chuyển xung tia và xung ngắn mạch 

 

 

 Khi hàn bằng xung, khả năng điều chỉnh dạng sóng hồ quang cho phép thợ 

hàn cải thiện hệ số ngấu (tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều sâu ngấu) của mối hàn. Ví 

dụ, có thể dùng hàn xung tia để hàn các đƣờng hàn điền đầy (hoặc cả đƣờng hàn 

chân) khi hàn ống vì chế độ hàn xung này cho phép đạt đƣợc chiều sâu ngấu cần 

thiết. Cũng có thể hàn ở chế độ xung khi hàn đắp (niken hoặc hợp kim niken) do có 

thể tạo ra các đƣờng hàn rộng, phẳng, có mức độ pha trộn tối thiểu với kim loại cơ 

bản. 

So với dạng dịch chuyển tia thông thƣờng, dịch chuyển theo chế độ xung cho 

phép giảm cƣờng độ dòng điện hàn từ 20  80 A, do đó có ít biến dạng hơn và vũng 

ảnh hƣởng nhiệt nhỏ hơn. Nhƣ vậy, ta có thể dùng chế độ này để đạt đƣợc dịch 

chuyển dạng tia dọc trục ở cƣờng độ dòng điện hàn trung bình có trị số thấp hơn là 

giá trị dòng tới hạn (dòng ngƣỡng) của cỡ dây hàn đó, xem hình 3.6.  
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Về thực chất dịch chuyển kim loại đƣợc điều khiển bằng tần số xung và 

chiều cao xung (cƣờng độ dòng xung). Đó là sự dịch chuyển tia dọc trục gián đoạn 

(không liên tục) hay còn có thể gọi là dịch chuyển tia dọc trục có điều khiển. 

Dòng điện trung bình cũng nhƣ công suất nhiệt thấp ở chế độ dịch chuyển 

này cho phép tận dụng ƣu thế của chế độ hàn tia dọc trục thông thƣờng xuống tận 

dải chiều dày nhỏ cỡ 0,8mm đối với nhôm. So với chế độ dịch chuyển tia dọc trục, 

nó còn có ƣu thế nữa là cho phép sử dụng các dây hàn có đƣờng kính lớn hơn (loại 

dây này rẻ tiền hơn là dây đƣờng kính nhỏ) cộng với khả năng cấp dây tốt hơn, có ít 

vấn đề hơn về mặt dòng chuyển tiếp ở ống tiếp xúc, và ít nhạy cảm hơn với rỗ khí 

mối hàn do nhiễm bẩn bề mặt (diện tích bề mặt nhỏ hơn tính theo tỷ lệ với thể tích). 

Hàn ở chế độ xung đặc biệt hữu ích khi hàn thép cƣờng độ cao, khi mà quá 

nhiệt có thể làm giảm cơ tính liên kết hàn. Hàn xung cũng cho phép hàn ở các tƣ thế 

khác hàn sấp vì khi hồ quang ở giai đoạn không có xung, vũng hàn có cơ hội kết 

tinh phần nào (điều này đặc biệt quan trọng khi hàn tấm mỏng cho phép khống chế 

năng lƣợng đƣờng để chống biến dạng và giảm bớt vận tốc điện cực). Thí dụ, khi 

chuyển từ hàn thép không gỉ bằng dây lõi thuốc sang hàn bằng dây đặc ở chế độ có 

xung tia, ngƣời ta đã duy trì đƣợc tốc độ hàn cao ở tƣ thế hàn sấp đồng thời vẫn hàn 

đƣợc ở tƣ thế hàn đứng từ dƣới lên trên. Điều này cho phép nhanh chóng hoàn vốn 

đã đầu tƣ vào thiết bị hàn xung sau 4 tháng. 

Hình 3.6:  Dịch chuyển xung tia cho phép giảm cƣờng độ dòng điện hàn 
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Sau đây là một số ƣu thế của các máy hàn xung: 

 Tiết kiệm dây hàn và khí bảo vệ. Máy hàn xung thƣờng có dải giá trị thông 

số rộng vì chúng mở rộng dải giá trị thông số cho từng cỡ đƣờng kính dây hàn. Ví 

dụ, với máy hàn không có xung, ngƣời ta phải dự trữ sẵn trong kho vật tƣ các dây 

hàn đƣờng kính 0,9 mm, 1,1 mm, và 1,3 mm cho một số ứng dụng khác nhau tại 

xƣởng hàn. Sau khi chuyển sang dùng máy hàn có khả năng hàn ở chế độ có xung, 

chỉ cần dùng một loại đƣờng kính dây hàn 1,2 mm là đủ cho tất cả các ứng dụng nói 

trên (giảm đƣợc chi phí lƣu kho và chi phí thay loại dây, chi phí thay thế phụ tùng 

hay hao mòn nhƣ súng hàn, miệng phun khí, ống lót dây). Với khí bảo vệ, thƣờng 

cũng chi cần một loại khí bảo vệ là đủ. 

 Giảm lƣợng kim loại bắn tóe và khói hàn. So với chế độ hàn thồng dụng 

không có xung, hàn có xung cho phép giảm bắn tóe và khói hàn. Khi lƣợng kim loại 

bắn tóe giảm, chi phí dây hàn cũng giảm (không tốn chi phí kim loại vào bề mặt vật 

hàn và bề mặt đồ gá hàn, không tốn thời gian làm sạch các bề mặt đó). Lƣợng khói 

hàn giảm tạo ra môi trƣờng an toàn và trong sạch hơn cho toàn bộ xƣởng hàn. 

 Giảm lƣợng nhiệt. Chế độ hàn có xung cho phép khống chế đƣợc năng 

lƣợng đƣờng, dẫn đến ít xảy ra biến dạng và hình dạng mối hàn đƣợc cải thiện. Điều 

này đặc biệt quan trọng khi hàn các vật liệu nhƣ thép không gỉ, niken, hoặc những 

hợp kim nhạy cảm với chu trình nhiệt hàn. 

 Năng suất hàn đƣợc cải thiện. Chế độ hàn có xung cho năng suất đắp cao. 

Việc đào tạo để hàn ở chế độ có xung cũng nhanh hơn đối với hàn ở chế độ không 

có xung do thiết bị dễ sử dụng và thích nghi. 

 Chất lƣợng mối hàn tốt hơn. Những ƣu điểm nêu trên dẫn đến sự cải thiện 

chung về chất lƣợng hồ quang (độ ổn định) và mối hàn. Điều kiện lao động của thợ 

hàn cũng đƣợc cải thiện đáng kể (không phải hít khói hàn, không phải làm sạch kim 

loại bắn tóe. 

Mặc dù có những ƣu thế hiển nhiên, việc áp dụng hàn dạng xung cần đƣợc 

cân nhắc thận trọng xem có thích hợp với ứng dụng cụ thể hay không. Những ứng 

dụng thích hợp nhất cho hàn xung là ứng dụng hàn dùng dạng dịch chuyển ngắn 
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mạch để hàn các tấm thép mỏng có chiều dày từ 2 đến 10 mm (tự động hoặc bán tự 

động). Khi đó năng suất hàn sẽ tăng, lƣợng bắn tóe giảm đáng kể và hình dạng mối 

hàn đƣợc cải thiện. 

Điều quan trọng khi quyết định dùng chế độ hàn xung là phải tiến hành 

nghiên cứu chi phí hàn (thiết bị hàn xung thƣờng đắt tiền), xây dựng đƣợc quy trình 

hàn và hàn thử xem có khả thi hay không cho ứng dụng dự kiến. 

  So sánh bốn cơ chế dịch chuyển kim loại vào vũng hàn ta thấy: 

- Cơ chế ngắn mạch thì dây hàn tiếp xúc vũng hàn và làm mạch điện hàn bị 

ngắn mạch. Đây là dạng dịch chuyển "nguội nhất ' trong khi vẫn duy trì sự nóng 

chảy cần thiết. Cho phép hàn các tấm dày lẫn mỏng ở mọi tƣ thế hàn. Vũng hàn 

nhỏ, dễ kết tinh. Tốc độ cấp dây và tốc độ đắp nhỏ là nhƣợc điểm. Có nguy cơ "hàn 

không ngấu' các tấm dày (khi năng lƣợng không đủ làm nóng chảy kim loại). So với 

các dạng dịch chuyển kim loại khác, lƣợng kim loại bắn tóe là cao nhất. 

- Cơ chế giọt lớn thì dạng dịch chuyển giọt lớn là dạng dịch chuyển ngắn 

mạch không kiểm soát. Đặc trƣng của nó là dây hàn cung cấp một lƣợng lớn kim 

loại cho mối hàn. Dạng dịch chuyển này cũng tạo ra một lƣợng lớn kim loại bắn tóe 

và năng lƣợng đƣờng cao. Ngoài ra, chỉ có thể hàn ở tƣ thế hàn sấp và hàn ngang 

các mối hàn góc. Dễ xảy ra hàn không ngấu do kim loại bắn tóe cản trở vũng hàn. 

Ngoài ra, do tốn nhiều dây hàn, dạng dịch chuyển này kém hiệu quả. Trong các ƣu 

thế, tốc độ cấp dây và cƣờng độ dòng điện hàn cao cho phép hàn ngấu sâu kim loại 

tấm dày. Ngoài ra có thể sử dụng khí CO2 rẻ tiền. Đƣợc sử dụng chủ yếu khi không 

cần bề mặt mối hàn đẹp. 

- Dạng tia là quá trình hàn sử dụng thiết bị hàn có đặc tuyến thoải thuần túy, 

cần đến cƣờng độ dòng điện hàn đủ lớn để đây hàn liên tục cung cấp kim loại nóng 

chảy cho vũng hàn. Các ƣu điểm là tốc độ đắp cao, .nhiều sâu chảy lớn, nung chảy 

tốt, hình dạng mối hàn tốt và ít bắn tóe. Các nhƣợc điểm là năng lƣợng đƣờng cao, 

số tƣ thế hàn bị hạn chế và dễ cháy thủng tấm mỏng. 

Dạng xung tia là một dạng dịch chuyển tiên tiến tận dụng đƣợc mọi ƣu điểm 

của các dạng dịch chuyển khác nhƣng giảm thiểu hoặc loại bỏ đƣợc nhƣợc điểm của 
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chúng. Khác với dịch chuyển ngắn mạch, nó không gây bắn tóe hoặc hiện tƣợng 

nguội mối hàn. Có thể hàn ở  

mọi tƣ thế hàn, tƣơng tự nhƣ  

hàn ở chế độ giọt lớn hoặc chế 

 độ dịch chuyển tia.Có thể điều  

chỉnh chế độ hàn để hàn đƣợc 

 các tấm mỏng mà không gây ra  

hiện tƣợng cháy thủng tấm mỏng. 

      Trên hình 3.7 là các dải giá trị  

điện áp và cƣờng độ đòng điện hàn tiêu bịểu đối với các chế độ dịch chuyển khác 

nhau. 

 Vai trò của các loại khí đối với dịch chuyển kim loại điện cực vào vũng hàn: 

Oxi có tác dụng giảm sức căng bề mặt của kim loại, do đó khi nồng độ oxi 

trong argon tăng, dòng tới hạn sẽ giảm. Để nâng cao đặc tính công nghệ của hồ 

quang khi hàn thép, có thể bổ sung 4  5% oxi vào argon. Khi đó hồ quang cháy ổn 

định ngay cả khi cƣờng độ dòng điện hàn tƣơng đối nhỏ (dễ hàn các tấm mỏng). Hồ 

quang ở chế độ dịch chuyển tia ít gây bắn tóe hơn và mối hàn cũng đƣợc tạo dáng 

tốt hơn. Ni tơ làm tăng sức căng bề mặt kim loại, do đó khi tăng nồng độ ni tơ trong 

argon, kích thƣớc giọt kim loại sẽ tăng ở cùng một trị số dòng điện hàn. Khi hàn 

trong môi trƣờng ni tơ, xảy ra hiện tƣợng dịch chuyển giọt lớn đi kèm bắn tóe 

mạnh. Hydro làm tăng trị số dòng tới hạn. Ở nồng độ không cao (5  10%) hydro, 

các giọt đạt tới giá trị lớn và có dạng cầu. Khi hàn trong argon có chứa trên 20% 

hydro, dịch chuyển kim loại điện cực đi kèm với bắn toé mạnh. Oxit cacbonic làm 

tăng sức căng bề mặt. Khi bổ sung CO2 vào argon, trị số dòng tới hạn Ik  và kích 

thƣớc giọt kim loại sẽ tăng. Khi argon chứa 5% CO2 dịch chuyển tia xảy ra tại trị số 

dòng hàn nhỏ hơn 1015A so với trong argon. Bổ sung thêm 20% CO2 vào argon 

làm tăng mạnh kích thƣớc các giọt kim loại. 

  Bắn tóe kim loại điện cực: 

Hình 3.7: Các dải giá trị cƣờng độ và điện 

áp hàn tiêu biểu 
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Bắn tóe kim loại điện cực là hiện tƣợng các giọt kim loại của điện cực dịch 

chuyển ra khỏi ranh giới của vũng hàn. Hiện tƣợng này phụ thuộc vào các thồng số 

của chế độ hàn, thành phần khí bảo vệ, thành phần điện cực và kim loại cơ bản. Khi 

hàn trong môi trƣờng argon, lƣợng bắn tóe chỉ vào khoảng 2  3%. Các thành phần 

khí phân tử trong argon làm tăng mạnh sự bắn tóe khi hàn, và trong trƣờng hợp sử 

dụng khí bảo vệ thuần túy dƣới dạng phân tử, ví dụ CO2 việc giảm hoặc loại trừ 

mức độ bắn tóe có ý nghĩa rất quan trọng về mặt công nghệ. Khi hàn trong CO2 bắn 

tóe kim loại xảy ra dƣới dạng các hạt nhỏ tản mát ra xung quanh vùng hồ quang do 

cổ nối kim loại nóng chảy giữa giọt và đầu điện cực bị nổ, do tách kim loại nóng 

chảy dƣ ra khỏi điện cực, do vũng hàn bị bắn phá, do các giọt lớn bị tách ra khỏi 

điện cực, và do phần đầu nóng chảy của điện cực bị tóe ra khi hình thành hồ quang. 

 Khi hàn bằng hồ quang dài, hiện tƣợng bắn tóe xảy ra do các phản ứng luyện 

kim trong kim loại nóng chảy, đi liền với sự xuất hiện khí của phản ứng, và do phản 

lực của kim loại bay hơi và của khí phân ly đẩy các giọt kim loại ra khỏi khu vực 

vũng hàn. 

Nguyên nhân cơ bản gây bắn tóe kim loại khi hàn bằng hồ quang ngắn (dịch 

chuyển ngắn mạch) là cầu nối giữa vũng hàn và giọt kim loại ở đầu điện cực bị nổ. 

Bắn tóe tăng khi tăng điện áp hồ quang, đặc biến trong vùng dòng điện hàn có trị số 

trung bình (200  350A). Các bịện pháp chính giảm bắn tóe dẫn đến việc: dùng các 

nguồn điện hàn có đặc tính động nhất định, bảo đảm đạt tới tốc độ tăng dòng hàn 

ngắn mạch một cách tối ƣu; hàn bằng tốc độ tối ƣu; khống chế cố định chiều dài hồ 

quang thồng qua ổn định điện áp nguồn điện hàn; làm sạch gỉ trên dây hàn (nung ở 

200  250
o
C trong 2 giờ). 

Việc sử dụng điện cực chứa các chất hoạt tính cũng có tác dụng tăng độ ổn 

định của hồ quang và giảm bắn tóe khi hàn trong môi trƣờng CO2. Khi xảy ra bắn 

tóe, các giọt kim loại có thể bám dính vào bề mặt trong của chụp khí và bề mặt 

ngoài của ống tiếp xúc, gây cản trở dòng khí bảo vệ. Để giảm mức độ bám dính của 

các giọt kim loại bắn tóe, có thể sử dụng các bịện pháp nhƣ làm mát nhanh chụp khí 
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hoặc bôi các chất chống bám dính (loại mỡ đặc biệt) lên bề mặt trong của chụp khí, 

bề mặt ngoài của ống tiếp xúc và bề mặt kim loại cơ bản gần mối hàn. 

3.1.2.  Chế độ hàn và ảnh hưởng của chế dộ hàn đến hình dạng và chất 

lượng  mối hàn: 

Để bảo đảm đạt đƣợc mối hàn có chất lƣợng cần thiết, cần chọn đúng các 

thông số của chế độ hàn và điều kiện hàn. Trong quá trình hàn, cần đảm bảo sự ổn 

định của các thông số đã đặt trƣớc. Trong phần lớn trƣờng hợp, năng suất hàn mang 

tầm quan trọng hàng đầu tuy nhiên, cũng không thể bỏ qua các yêu cầu về chất 

lƣợng. Ngƣời thợ vận hành chịu trách nhiệm đặt chế độ hàn thích hợp cho thiết bị 

hàn bán tự động và tự động và phải hiểu đƣợc ảnh hƣởng của các đại lƣợng và 

tƣơng tác giữa chúng. Khi hàn bán tự động, thợ hàn có thể gây ảnh hƣởng đáng kể 

lên năng suất và chất lƣợng hàn. Khi hàn tự động, thiết bị tự giữ nguyên các thông 

số đã đặt trƣớc. Các thông số quan trọng cần đặt của chế độ hàn là cƣờng độ dòng 

hàn, điện áp hàn và tốc độ hàn. Thông qua các thông số này, có thể tính mức năng 

lƣợng đƣờng. Ngoài ra, còn có các thông số và điều kiện hàn khác cũng có ảnh 

hƣởng lên hình dạng và kích thƣớc mối hàn (giống nhƣ 3 thông số vừa nêu) nhƣ: 

mật độ dòng điện hàn, đƣờng kính dây hàn, cực hàn, tầm với điện cực, tƣ thế hàn và 

góc nghiêng điện cực (dây hàn), thành phần kim loại cơ bản và kim loại dây hàn,  

thành phần khí bảo vệ, nhiệt độ nung nóng sơ bộ (nếu có), hình dạng và kích thƣớc 

bề mặt sẽ hàn. 

Đối với hình dạng và kích thƣớc mối hàn, ảnh hƣởng toàn bộ của các thông 

số và điều kiện hàn có thể đƣợc biểu thị qua hệ số hình dạng mối hàn ngấu m (tỷ 

số giữa chiều rộng và chiều cao đắp của mối hàn, còn gọi là hệ số hình dạng bên 

ngoài) và hệ số ngấu n (tỷ số giữa chiều rộng và chiều sâu chảy của mối hàn, còn 

gọi là hệ số hình dạng bên trong). Khi hàn, điều quan trọng là có đƣợc hệ số ngấu 

thích hợp (thƣờng là với các chiều sâu chảy lớn, do đó giá trị   n nhỏ, thƣờng là 1 

đến 1,2. Với hàn đắp, đại lƣợng này có thể lớn hơn). Sau đây là ảnh hƣởng của các 

thông số vừa nêu lên các thông số hình học của mối hàn. 

* Dòng điện hàn: 
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Trong trƣờng hợp hàn cũng nhƣ hàn đắp, cƣờng độ dòng điện hàn có ảnh 

hƣởng lớn nhất lên hình dạng mối hàn. Dòng điện hàn tăng dẫn đến tăng mật độ 

dòng, kích thƣớc vùng hàn, hệ số chảy, và tốc độ chảy, hình 3.8 

 

Hình 3.8: : Hình dạng mối hàn và ảnh hƣởng của cƣờng độ dòng điện hàn 

Khi tăng cƣờng độ dòng điện hàn, chiều sâu chảy tăng mạnh, chiều cao đắp 

mối hàn tăng không nhiều, chiều rộng mối hàn tăng ít (chiều rộng mối hàn chịu ảnh 

hƣởng của điện áp hàn và tốc độ hàn là chính). Khi cƣờng độ dòng điện hàn tăng 

quá mức, sẽ xảy ra bắn tóe và có nguy cơ cháy thủng tấm. Khi chọn cƣờng độ dòng 

điện hàn, ngƣời ta thƣờng chọn bằng cách tăng dần cƣờng độ dòng hàn với chiều 

dày nhất định của tấm, với điều kiện có xét tới tốc độ cấp dây (nếu thiết bị có tốc độ 

cấp dây cố định). Khi hàn đắp, không nên chọn cƣờng độ dòng điện hàn ở giá trị lớn 

(tránh tăng lƣợng kim loại cơ bản tham gia vào mối hàn), đặc biệt với lớp đắp đầu 

tiên. Thông qua thay đổi cƣờng độ dòng điện hàn, ta có thể tác động lên đặc trƣng 

dịch chuyển kim loại vào vũng hàn. Cƣờng độ dòng điện hàn tăng sẽ làm: 

• Tần suất dịch chuyển các giọt kim loại tăng (đặc biệt dây cỡ nhỏ), 
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• Thay đổi các lực tác động lên các giọt kim loại, tùy theo thành phần khí bảo 

vệ. 

• Giảm thể tích các giọt kim loại (dây cỡ lớn). 

 Tuy nhiên, không thể tăng vô tận giá trị của cƣờng độ dòng điện hàn. Thông 

thƣờng, giá trị tối đa là 800 đến 900 A. 

* Mật độ dòng điện hàn 

Mật độ dòng điện hàn tăng khi giảm đƣờng kinh điện cực (dây hàn). Mật độ 

dòng điện hàn có ảnh hƣởng lên hình dạng mối hàn tƣơng tự nhƣ cƣờng  dòng điện 

hàn, hình 3.9. Mật độ dòng điện hàn tăng làm tăng tốc độ chảy điện cực và chiều 

sâu chảy của mối hàn. Mật dòng điện hàn giảm sẽ làm tăng chiều rộng mối hàn, 

giảm chiều sâu chảy và chiều cao đắp của mối hàn. Có thể dùng mật độ dòng điện 

hàn gây ảnh hƣởng lên phần kim loại cơ bản tham gia vào mối hàn. Các dây hàn 

nhỏ (đƣờng kính 0,8 ÷ 1,2mm) có ƣu thế về mặt dải mật độ dòng lớn hơn so với các 

dây đƣờng kính lớn; điều này cho phép giảm góc rãnh hàn, và hàn thuận lợi ở nhiều 

tƣ thế hàn khác nhau.  

* Vận tốc điện cực  và cường độ dòng điện hàn 

Sau khi xác định tốc độ đắp tối ƣu cho mối hàn, bƣớc tiếp theo là xác định 

vận tốc điện cực và cƣờng độ dòng điện hàn (là hai đại lƣợng liên quan trực tiếp với 

nhau, khi sử dụng các máy hàn có đặc tuyến thoải và tốc độ cấp dây không đổi) tại 

tầm với điện cực nhất định để đạt đƣợc tốc độ đắp đó. Trên thực tế, ngƣời ta không 

sử dụng cƣờng độ dòng điện hàn mà sử dụng vận tốc điện cực để đặt, duy trì và đo 

tốc độ đắp (vì nhƣ vậy sẽ chính xác hơn so với sử dụng cƣờng độ dòng điện hàn). 

 Dòng điện hàn trong dải thích hợp đƣợc chọn theo đƣờng kính dây hàn, dạng 

dịch chuyển kim loại và chiều dày kim loại cơ bản. Dòng điện hàn quá thấp sẽ dẫn 

đến hàn không ngấu. Dòng điện hàn quá cho sẽ gây nên bắn tóe, rỗ khí, hình dạng 

mối hàn kém. Với nguồn hàn có đặc tuyến thoải, cƣờng độ dòng điện hàn tỷ lệ 

thuận với vận tốc điện cực (vận tốc điện cực chọn trƣớc, khi các thông số khác giữ 

nguyên). Với đƣờng kính dây hàn cho trƣớc, khi tăng cƣờng độ dòng điện hàn trong 
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dải cho phép, chiều sâu chảy và chiều rộng mối hàn tăng; tốc độ chảy tăng; kích 

thƣớc mối hàn tăng.: 

 

Hình 3.9:  Hình dạng mối hàn và ảnh hƣởng của các mật độ dòng điện hàn 

vận tốc điện cực, cƣờng độ dòng điện hàn khi hàn trong môi trƣờng CO2 

Bảng 3.3: Dải vận tốc điện cực (và cường độ dòng điện hàn tương ứng) 

tiêu biểu cho hàn trong môi trường khí CO2 

 Dịch chuyển tia (30  45V)   Dịch chuyển ngắn mạch  

(16  22V)  

0,8 mm  5,0 ÷ 15 m/min (150250 A)   2,5 ÷ 7,5 m/min (60 ÷ 160 A)  

1,2mm 5,0 ÷ 15 m/min (200 ÷ 350A)  2,0 ÷ 3,8 m/min (100 175 A)  

1,6mm 5,0 ÷ 8,8 m/min (150 ÷ 250A)  1,5 ÷ 2,0 m/min (120 180 A)  

2,4mm 3,8 ÷ 7,5 m/min (150 ÷ 250A)  1,25 ÷ 1,6m/min (150 200 A)  

 

* Điện áp hàn 

Điện áp hồ quang thay đổi theo chiều dài cột hồ quang. Điện áp hồ quang 

không ảnh hƣởng nhiều đến tốc độ chảy nhƣng ảnh hƣởng chủ yếu đến chiều rộng 
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mối hàn. Khi cƣờng độ dòng điện hàn không thay đôi, chiều sâu cháy có xu hƣớng 

giảm. Vì theo đặc tuyến của máy hàn, cƣờng độ dòng điện hàn thay đổi theo sự thay 

đổi điện áp hồ quang, chiều sâu chảy cũng thay đồi theo tỷ lệ thuận với sự thay đối 

điện áp hồ quang( hình 3.10) tuy không mạnh bằng sự thay đổi chiều rộng mối hàn. 

 

Hình 3.10: Hình dạng mối hàn và ảnh hƣởng của điện áp hàn 

Tại máy hàn, có khả năng điểu chỉnh theo nấc các giá trị của điện áp không 

tải (lớn hơn điện áp thực tế của hồ quang. Khi đặt giá trị cho điện áp không tải cho 

hàn CO2 cần chọn giá trị khoảng 2 ÷ 3V cao hơn so với chọn cho hỗn hợp khí của 

argon). Điện áp hồ quang có ảnh hƣởng quan trọng đến việc đạt đƣợc các giá tri tối 

ƣu trong khả năng tự điều chỉnh của hồ quang. Tuy nhiên, chỉ có thể thay đổi giá trị 

điện áp hồ quang hàn một cách hạn chế. 

Trong thực tế, khi chọn giá trị điện áp hàn, cần chọn theo chỉ dẫn của nhà chế 

tạo thiết bị hàn, sau đó điều chỉnh thêm cho chính xác vì các giá trị hƣởng dẫn đó 

chỉ mang tính định tính. Việc chọn điện áp quá lớn sẽ làm tăng xác suất cháy các 

nguyên tố hợp kim, rỗ khí và bắn tóe. Ngoài ra, làm tăng kích thƣớc vũng hàn cũng 

làm khả năng hàn ở các tƣ thế hàn trở nên khó khăn. Chọn điện áp quá thấp lại làm 

cho hồ quang kém ổn định, mối hàn hẹp và lồi quá, dẫn đến hàn không ngấu các 
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cạnh hàn. Khi hàn trong môi trƣờng CO2 có thể coi U = 15 + 0,04.I với chế độ dịch 

chuyển ngắn mạch (với d = 0,6 ÷ l,2 mm) và U = 20 + 0,03.I với chế độ dịch 

chuyển tia (d = 1,2 mm trở lên). 

Điện áp hồ quang (liên quan đến chiều dài hồ quang) đƣợc thiết lập để duy trì 

độ ổn định của hồ quang tại tốc độ cấp dây (cƣờng độ dòng điện hàn) đã chọn và để 

duy trì mức bắn tóe tối thiểu. Điện áp hồ quang cũng quyết định dạng dịch chuyển 

của kim loại điện cực. Vì vậy điện áp hồ quang phụ thuộc vào chiều dày kim loại cơ 

bản, thành phần hóa học mối hàn, loại liên kết, thành phần và kích thƣớc điện cực 

thành phần khí bảo vệ, tƣ thế hàn, v.v. 

Để có giá trị chính xác của điện áp khi hàn cụ thể, cần hàn thử vì không có 

giá trị cụ thể nào thích hợp với mọi ứng dụng hàn. Trong dải giá trị ở chế độ hàn 

tiêu biểu (bảng đã nêu), khi điện áp hàn tăng sẽ làm tăng chiều rộng mối hàn. Khi 

giảm điện áp hàn, chiều cao đắp và chiều sâu chảy của mối hàn đều tăng. Khi điện 

áp hàn cao hơn dải giá trị trên, sẽ xẩy ra hiện tƣợng rỗ khí, bắn toé, và không ngấu 

mép rãnh hàn. 

Điện áp hàn 16.22V thích hợp với mọi tƣ thế hàn trong trƣờng hợp hàn tấm 

tƣơng đối mỏng, ở chế độ dịch chuyển ngắn mạch và đƣờng kính dây hàn nhỏ. 

 Chiều sâu chảy là tối thiểu. Điện áp hàn 30 ÷ 45V đƣợc sử dụng chủ yếu cho 

hàn tự động theo dạng dịch chuyển tia, khi liên kết các tấm dày, tƣ thế hàn sấp, dây 

hàn lớn và dòng điện hàn cao để có chiều sâu chảy lớn và tốc độ đắp lớn. Dải điện 

áp hàn 24 ÷ 30V: có đặc điểm của cả hai loại trên, dùng cho hàn bán tự động và tự 

động, với chiều dày tấm trung bình  

* Tốc độ hàn 

Đây là đại lƣợng quan trọng thứ ba có ảnh hƣởng đến năng lƣợng đƣờng và 

thƣờng đƣợc dùng để tăng năng suất hàn. Việc chọn đúng tốc độ hàn phụ thuộc vào 

hình dạng mối hàn cũng nhƣ điều kiện nung và nguội vật hàn. Tốc độ hàn tăng làm 

tăng lƣợng nhiệt đƣa vào vật hàn phía trƣớc hồ quang, do đó cần ít nhiệt hơn để 

nung nóng trƣớc cạnh hàn. Ngoài ra, cùng với tăng tốc độ hàn, tốc độ nguội sau khi 
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hàn cũng tăng, có thể làm tăng khá năng bị nứt với một số loại thép có tính thấm tôi 

cao. Với thép kết cấu thông dụng, tốc độ hàn thƣờng nằm trong khoảng  

10 ÷ 60cm/min; với hàn tự động, tốc độ hàn có thể lên đến 120 cm/min. Trên hình 

3.11 A, C là ảnh hƣởng của tốc độ hàn lên hình dạng mối hàn, trong đó, c là chiều 

cao đắp của mối hàn, h là chiều sâu chảy của mối hàn.  

 

Hình 3.11:  Hình dạng mối hàn và ảnh hƣởng của tốc độ hàn 

Tốc độ đắp là lƣợng kim loại đắp vào mối hàn trong một đơn vị thời gian 

(kg/h). Tốc độ đắp cần đƣợc cân đối với tốc độ hàn (tốc độ dịch chuyển của hồ 

quang). Sự cân đối đó phụ thuộc vào: 

• Kích thƣớc mối hàn, 

• Loại liên kết hàn, 

• Số lƣợng đƣờng hàn, 

• Khả năng của thợ hàn (tốc độ hàn tối đa thƣờng vào khoảng 0.6m/min).  

 Nói chung, tốc độ hàn càng cao khi kích thƣớc mối hàn càng nhỏ, chiều dài          

mối hàn càng nhỏ và hàn theo đƣờng thẳng, khi chất lƣợng hàn tối ƣu không quan 

trọng. 
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Tốc độ hàn ảnh hƣởng đến kích thƣớc mối hàn và chiêu sâu chảy và có một 

dải giá trị tốc độ hàn trong đó đạt đƣợc chiều sâu chảy tối đa (dải xung quanh điểm 

P trên hình 3.11B). Nếu giảm giá trị này, vũng hàn sẽ rộng và nông hơn và hồ 

quang tác động chủ yếu lên vũng hàn, thay vì lên kim loại cơ bản. Khi tăng tốc độ 

hàn, chiều sâu chảy giảm, chiều rộng mối hàn cũng giảm. 

* Đường kính dây hàn 

Đƣờng kính dây hàn càng lớn thì dòng điện hàn cũng càng phải lớn. Khi 

cƣờng độ dòng điện hàn nhƣ nhau, dây hàn nhỏ hơn có tốc độ chảy lớn hơn. Việc 

lựa chọn đƣờng kính dây hàn xuất phát từ chiều dày tấm cần hàn, loại liên kết và tƣ 

thế hàn. Các đƣờng kính đƣợc sử dụng nhiều nhất là 1,0 và 1,2mm. Lý do là chúng 

có tốc độ chảy lớn, nhất là các lớp đầu, dễ hàn nhiều lớp và ít bắn tóe. Các dây hàn 

nhỏ hơn đƣợc dùng chủ yếu để hàn các tấm mỏng. 

* Tầm với điện cực 

Tầm với điện cực (Giá trị B trên hình 3.12) là khoảng cách từ đầu dây hàn 

(điện cực) đến đầu giá kẹp điện cực (ống tiếp xúc). Tầm với điện cực đặc biệt quan 

trọng khi dây hàn thuộc loại vật liệu có tính dẫn nhiệt thấp và điện trở riêng lớn (ví 

dụ thép không gỉ). Tầm với điện cực tỷ lệ thuận với lƣợng nhiệt Joule-lentz sinh ra 

(I
2
R). Nói chung, đƣờng kính dây hàn và loại khí bảo vệ có ảnh hƣởng đến giá trị 

của tầm với điện cực. Tầm với điện cực quá lớn khiến điều kiện bảo vệ vũng hàn bị 

xấu đi, đặc biệt khi nghiêng súng hàn. Khi dây hàn có đƣờng kính nhỏ, tầm với điện 

cực quá lớn cũng làm giảm tính ổn định của dây hàn. Ngoài ra, tầm với điện cực 

tăng sẽ làm tăng mức độ bắn tóe khi hàn. Tầm với điện cực quá nhỏ sẽ làm ống tiếp 

xúc bị quá tải về nhiệt và làm các giọt kim loại bắn toé dính vào miệng chụp khí của 

súng hàn. 

Giá trị của tầm với điện cực phụ thuộc vào 

đƣờng kính điện cực và loại khí bảo vệ. Khi hàn 

trong CO2 có thể dùng công thức thực nghiệm  

lv = 5 + 5.d [mm], trong đó lv là tầm với điện cực,  

d là đƣờng kính điện cực [mm]. Khi hàn trong  
Hình 3.12 Tầm với điện cực 

B 
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hỗn hợp khí trơ, do chiều dài hồ quang lớn hơn, cần tăng tầm với điện cực thêm 2 ÷ 

3mm. 

Bảng 3.4 :  Chế độ hàn tiêu biểu cho hàn thép 

 

 

           3.1.3. Xây dựng phương pháp xác định chế độ hàn cho ROBOT hàn AX-C 

 ROBOT hàn AX-C sử dụng phƣơng pháp hàn hồ quang điện cực nóng chảy  

trong môi trƣờng khí bảo vệ nên phƣơng pháp xác định chế độ hàn của ROBOT hàn 

AX-C là phƣơng pháp xác định chế độ hàn của phƣơng pháp hàn hồ quang bằng 

điện cực nóng chảy trong môi trƣờng khí bảo vệ.  

           Xác định chế độ hàn phải phù hợp với từng loại mối hàn. Sau đây ta xem xét 

xác định chế độ hàn trƣờng hợp hàn bằng điện cực nóng chảy trong môi trƣờng khí 

bảo vệ cho mối hàn giáp mối. 

 Theo [ 6] ta có các bƣớc tính toán chế độ hàn theo các bƣớc sau: 
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 Bƣớc 1: xác định chiều sâu nóng chảy cần thiết (h) theo các thông số kích 

thƣớc mối hàn đã cho  

 Bƣớc 2: tính dòng điện hàn đảm bảo chiều sâu chảy đó, cƣờng độ dòng điện 

hàn cho lớp đó. Có thể sử dụng công thức sau để tính toán 

                       :                    I = (80100).h                                             (3.2) 

 Bƣớc 3: Chọn đƣờng kính dây hàn: :   

            d = 2.(I / .j)
0,5

 [mm]                                    (3.3) 

 trong đó: j- mật độ dòng điện hàn tối đa: 

d[mm] 1 2 3 4 5 6 

j[A/mm
2
] 90400 65200 4590 3560 3050 2545 

 

   Bƣớc 4:  Tính tốc độ hàn:                                      

                                        V= I
2
/ k.h [m/h]                                                (3.4) 

trong đó: I = [A]; h = [mm];  k = 0,22.10 
4
 khi h  9 mm  

                                          và k = 0,49.10 
4  

 khi h > 9mm 

 Bƣớc 5:Tính điện áp hàn:  U = 15 + 0,04I,  [V]                           (3.5) 

            Bƣớc 6: Tính vận tốc điện cực công thức 2.16:       

                               Vđc =
dc

nc

F

F.V
  ,     [m/h]                              

 trong đó: d - đƣờng kính điện cực, [ mm] 

      Fnc - diện tích tiết diện ngang kim loại nóng chảy [mm
2
]  

                     Fnc =  .n .h
2
/4                                   

  nên:                    Vđc =  
2

2

n

2

d.k.h

h..I 
 =   

2

n

2

d.k

h..I 
                               (3.6) 

 Bƣớc 7: Điều chỉnh tính toán ( xác định năng lƣợng đƣờng và kiểm tra các 

kích thƣớc cơ bản của mối hàn):. 

 Để có hình dạng tối ƣu của mối hàn, cần xác định mối quan hệ giữa các 

thông số và kích thƣớc mối hàn. Kích thƣớc và hình dạng mối hàn đƣợc xác định từ 

lƣợng nhiệt đƣa vào kim loại cơ bản và đặc trƣng truyền nhiệt đó. Nếu sử dụng sơ 
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đồ nguồn nhiệt điểm chuyển động nhanh thì bình phƣơng khoảng cách từ nguồn 

nhiệt tới đƣờng đẳng nhiệt của kim loại chảy (đƣờng chảy), hình 3-13 sẽ là:                                

                                r
2
 = 

max

d

T.c..e.

q2


                                         (3.7) 

trong đó: Tmax là nhiệt độ tối đa (nhiệt độ đƣờng chảy, 1500
0
C) 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Hình 3.13: Sơ đồ tính toán kích thƣớc mối hàn 

 Theo sơ đồ nguồn nhiệt điểm, diện tích tiết diện ngang của phần kim loại cơ 

bản nóng chảy đƣợc giới hạn bởi đƣờng đẳng nhiệt nóng chảy sẽ là một nửa hình 

tròn bán kính r ( đƣờng đứt nét 1 ) và đƣợc tính nhƣ sau: 

                                  
2

2 2 2 2 4
ch n

b h b h
F

h

 
    .h

2
                              (3.8) 

  Trên thực tế, tiết diện ngang này không có hình dạng nhƣ vừa mô tả. Khi 

dòng điện hàn I lớn và điện áp hàn U nhỏ thì nó đƣợc giới hạn bởi đƣờng cong 2. 

Trong trƣờng hợp ngƣợc lại thì đó sẽ là đƣờng cong 3. Để đơn giản hóa tính toán, 

có thể coi hình dạng tiết diện ngang của phần kim loại nóng chảy là một nửa hình 

Elip và có tiết diện ngang bằng nửa hình tròn. Lúc đó: 

                                  2

ax2

d
ch

m

q
F r

c eT


 


                                    (3.9) 

Kết hợp hai công thức vừa nêu trên, sau khi biến đổi ta có: 
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                                n

max

d
kt .

T.e..c

q
.2h 


                         (3.10) 

Biết chiều sâu chảy h, có thể xác định đƣợc chiều rộng mối hàn: b = h. n  

Hệ số ngấu  *n  
= f( U,I)  có thể đƣợc cho trƣớc hoặc xác định bằng thực nghiệm: 

                          *n  
= k’.(19 – 0,01.I).d.(U/I)                                      (3.11) 

 Trong đó đƣờng kính dây hàn d = [mm] , cƣờng độ dòng điện hàn I = [A]; 

điện áp hàn U = [V] 

 Khi hàn bằng dòng xoay chiều:     k’ = 1 

 Khi hàn bằng dòng một chiều cực thuận:  k’ = 1,12 nếu j ≥ 120 [A/ mm
2
]              

                                      Và          k’ = 2,82j 
0,1925

 nếu j < 120 
   

[A/ mm
2
] 

 Khi hàn bằng dòng một chiều cực nghịch 

                                                     k’ = 0,92  nếu j ≥ 120 [A/ mm
2
] 

                                      Và          k’ = 0,367j 
0,1925

 nếu j < 120 
   
[A/ mm

2
] 

 Nếu hệ số ngấu *n 
<<n  thì phải điều chỉnh các thông số tính toán của chế 

độ hàn bằng cách tăng tốc độ hàn v cho tới khi có đƣợc chiều rộng yêu cầu của mối 

hàn, nếu *n 
>>n  thì  giảm tốc độ hàn.  

 Bƣớc 8:  Tính thời gian hàn:để đơn giản cho việc tính toán thời gian hàn, ta 

dùng công thức gần đúng sau: 

   T h = Tcb + Tph + Tpv + Tn 

    Th = 
p

Tcb
 ; Tcb = L/V   nhƣ vậy: Th = L/p.v                   (3.12) 

 Th: Thời gian hàn 

 Tcb: Thời gian hàn cơ bản 

 Tph: Thời gian phụ 

 Tpv: Thời gian tổ chức phục vụ 

 Tn: Thời gian nghỉ ngơi tự nhiên của ngƣời thợ 

 p: hệ số tính đến điều kiện tổ chức sản xuất: 

Tổ chức kém p  0,3 
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Tổ chức sản xuất trung bình p = 0,3 đến 0,4 

Tổ chức sản xuất tốt p = 0,6 đến 0,7 

Ví dụ: Xác định chế độ hàn cho mối hàn ống xả xe máy SUZUKI như hình 3. 14  

 

 

 

 

 

   

 

Hình 3.14: Kích thƣớc mặt cắt ngang mối hàn giáp mối không vát mép, không 

có khe đáy 

   Từ sơ đồ mối hàn ta xác định được các thông số kích thước mối hàn là: 

chiều sâu nóng chảy h=2,5mm, chiều rộng mối hàn  b= 4mm, hệ số nóng chảy  

n = b/h = 4/2,5 = 1,6 chiều dài đường hàn: 

  L = 100+ .d + .D + 80+100 = 3,14.(40 + 82) + 280  = 663mm 

hàn một lớp. 

    Ta xác định chế độ hàn theo các bước sau: 

 - Cường độ dòng điện cho h  là: I = 100.h= 100.2,5 = 250A 

 - Chọn đường kính dây hàn:  

                        d = 2.(I / .j)
0,5

 = 2.(250/3,14.300)
0,5

 = 1 mm 

 - Tính tốc độ hàn: 

   V  = I
2
/ k.h = 250

2
/ 0,22.10

4
.2,5 = 11,4  m/h 

 - Điện áp hồ quang: 

  U = 15 + 0,04.I = 15+ 0,04.250 = 25V 

 - Tính vận tốc điện cực:: 

                                                            

  Vđc   =  
2

2

n

d

h..V
   =   

2

2

1

5,2.6,1.4,11
= 114 [m/h]                                                                

 Kiểm tra hệ số ngấu: 
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*n  = k
'
.(19- 0,01.I).d.(U/I) = 0,92.(19 - 0,01.250).1.(25/250) = 1,6 = n   

Do vậy ta không cần điều chỉnh các thông số chế độ hàn. 

 - Tính thời gian hàn: 

                Th = L/p.V  = 0,663/0,7.11,4 = 0,26h = 116 giây                

3.2. Xây dựng mô hình toán học bài toán tối ƣu chế độ hàn cho ROBOT AX-C: 

 Muốn tối ƣu hoá chế độ hàn cần phải dựa vào các mối quan hệ kinh tế, kỹ 

thuật đƣợc thiết lập dựa trên bản chất vật lý của quá trình hàn và đặc trƣng của từng 

phƣơng pháp hàn, từng loại mối hàn (nhƣ hàn tự động dƣới lớp thuốc bảo vệ, hàn 

trong môi trƣờng khí bảo vệ, hàn bằng điện cực nóng chảy, điện cực không nóng 

chảy...mối hàn sấp, hàn ngửa, hàn đứng...). 

 Các mô hình toán học mô tả quan hệ giữa với các thông số công nghệ với 

mục tiêu cần tối ƣu là cơ sở thực hiện tối ƣu hoá quá trình hàn. 

 Cơ sở kinh tế-kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng khi tối ƣu hóa quá trình hàn. 

Bởi vì xét cho đến cùng thì trong sản xuất cơ khí nói chung và quá trình hàn nói 

riêng đều phải đạt đƣợc hiệu quả kinh tế, nhất là trong cơ chế kinh tế thị trƣờng. Cơ 

sở kinh tế-kỹ thuật quyết định ta tối ƣu hoá cái gì, tối ƣu hoá nhƣ thế nào?  

 Tối ƣu hoá chế độ hàn về thực chất là tìm giá trị các thông số của chế độ hàn 

trên cơ sở đạt đƣợc mục tiêu tối ƣu cực trị thoả mãn các hệ ràng buộc về kinh tế-kỹ 

thuật khi hàn. 

 Để xây dựng bài toán tối ƣu chế độ hàn,  phải giải quyết các vấn đề sau: 

    - Xuất phát từ chỉ tiêu tối ƣu, ta xây dựng hàm mục tiêu để từ đó xác định đƣợc 

giá trị cực trị của bài toán.  

    - Xuất phát từ các điều kiện hàn, ta xây dựng các hàm giới hạn để lập miền xác 

định của hàm mục tiêu tức là miền chứa điểm mà hàm mục tiêu có cực trị, còn gọi 

là điều kiện biên. 

 Đối với các phƣơng pháp hàn khác nhau thì các thông số công nghệ cần tối 

ƣu là khác nhau. Phƣơng pháp hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trƣờng 

khí bảo vệ nhƣ đã trình bày ở trên ta có các thông số hiệu điện thế hàn U, đƣờng 

kính que hàn d; vận tốc hàn V, vận tốc điện cực Vđc, thời gian hàn Th... đều đƣợc 
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tính qua thông số cƣờng độ dòng điện hàn I vì vậy  thông số công nghệ hàn cần tối 

ƣu là cƣờng độ dòng điện hàn I. 

 Bài toán tối ƣu chế độ hàn khi hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi 

trƣờng khí bảo vệ đã trở thành bài toán xác định cƣờng độ dòng điện hàn I tối ƣu 

trên cơ sở ràng buộc về điều kiện hàn nhằm đảm bảo năng suất hàn là cao nhất và 

chi phí hàn nhỏ nhất. 

 Khi xây dựng các hàm  mục tiêu và ràng buộc cần lƣu ý các điểm sau: 

 - Các hàm  đó phải phù hợp với phương pháp hàn cụ thể mà ta nghiên cứu 

(ở đây là hàn hồ quang bằng điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ). 

 - Các hàm đó phải đơn giản, thuận lợi cho việc giải bài toán tối ưu. 

          3.2.1- Xác định  các chỉ tiêu tối ưu và hàm mục tiêu khi tối ưu chế độ hàn: 

 Các chỉ tiêu tối ƣu khi hàn có thể chọn :  

 - Chi phí hàn thấp nhất. 

 - Thời gian hàn nhỏ nhất 

 - Chất lượng hàn tốt nhất 

 - Số lượng sản phẩm hàn trong một đơn vị thời gian là lớn nhất. 

 - .v.v. 

 Thông thƣờng ta hay chọn chỉ tiêu tối ƣu là chi phí hàn nhỏ nhất nhƣng chi 

phí hàn  đƣợc xây dựng trên cơ sở thời gian hàn, để đơn giản ở đây ta chọn chỉ tiêu 

tối ƣu là thời gian gia công là nhỏ nhất.  

 Hàm mục tiêu xác định chế độ hàn tối ƣu sẽ có dạng là: 

  F(x1, x2,...xn)   MIN(MAX)                       (3.13)   

              gj (x1,x2,..xn) <,= bj ;  j = 1, m                        (3.14) 

 Trong đó: 

   F(x1, x2,...xn) gọi là hàm mục tiêu 

   gj (x1,x2,..xn) gọi là hệ phƣơng trình ràng buộc 

 Từ công thức tính thời gian hàn: 

         T h = Tcb + Tph + Tpv + Tn              (3.15) 

 Th: Thời gian hàn 
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 Tcb: Thời gian hàn cơ bản = L/V 

 Tph: Thời gian phụ 

 Tpv: Thời gian tổ chức phục vụ 

 Tn: Thời gian nghỉ ngơi tự nhiên của ngƣời thợ 

  hay có thể tính:                    Th = 
p

Tcb
                           (3.16) 

 p: hệ số tính đến điều kiện tổ chức sản xuất 

 Lại có vận tốc hàn, theo công thức 3.5: 

                                             V = I
2
/ k.h [m/h]                       

 Nhƣ vậy:                   Th = 
2I.p

h.k.L
  trong đó:  L  -  Chiều dài mối hàn.   

 Đặt                            A = L.k.h/p  

Từ đây ta có hàm mục tiêu:         Th = A/I
2
  min              (3.17) 

 3.2.2- Các điều kiện ràng buộc: 

 Hệ phƣơng trình ràng buộc phụ thuộc vào các giới hạn về thông số kỹ thuật 

trên ROBOT hàn AX-C về chế độ hàn. 

Các thông số công nghệ cần tối ƣu đƣợc xác định trên các điều kiện gia công cụ thể 

nhƣ: 

- Phƣơng tiện gia công gồm ROBOT hàn AX-C, que hàn, trang bị công  nghệ... 

 - Phôi liệu gia công : vật liệu,  hình dáng, kích thƣớc . 

 - Sản phẩm cần đạt : độ chính xác kích thƣớc, độ chính xác hình học, độ chính xác 

vị trí tƣơng quan:kích thƣớc chiều cao, chiều rộng mối hàn, độ kín, độ bền kéo, độ 

dãn dài... 

Hệ phƣơng trình ràng buộc: 

           

 

                                                                            

 

 

 

 I = (80100).h    [Icp]                   (3.18) 

U = 15 + 0,04I   [Ucp]                    (3.19) 

dq = 2.(I / .j)
0,5

  [dq]                      (3.20) 

V  = I
2
/ k.h  [Vcp]                           (3.21) 

Vđc =  
2

n

2

d.k

h..I 
  [Vcp

đc
]                     (3.22) 


*
n  = k

'
.(19- 0,01.I).d.(U/I) = n     (3.23) 
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 3.2.3- Bài toán tối ưu chế độ hàn  

 Qua các công thức về hàm mục tiêu và hệ phƣơng trình ràng buộc đã xây 

dựng ở trên ta lập đƣợc bài toán tối ƣu chế độ hàn là : 

 Hàm  mục tiêu: 

   t = A/I
2
      min                            (3.24)                    

 Hệ phƣơng trình ràng buộc: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                     I    Imax  = 350                                      (3.25)                     

           I   Imin  = 40                                          (3.26) 

          U   Umax  =   60                                     (3.27) 

          dq   dmax  = 2,6                                      (3.28) 

          V    Vmax =  72                                      (3.29) 

         Vđc  Vcp
đc

 = 900                                     (3.30) 

          
*
n =  n                                                 (3.31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

         3.3. Xác định phƣơng pháp giải bài toán tối ƣu chế độ hàn: 

         Từ mô hình toán học bài toán tối ƣu chế độ hàn của phƣơng pháp hàn hồ  

quang điện cực nóng chảy trong môi trƣờng khí bảo vệ ta xác định đƣợc phƣơng 

pháp giải bài toán tối ƣu nhƣ sau: 

      Bƣớc 1: Xác định các thông số mối hàn b, h, n và các điều kiện ràng buộc của 

máy hàn dmax, Umax, j, Imax, Vđcmax, Vmax  

      Bƣớc 2:Xác định các giá trị cho phép của cƣờng độ dòng điện: 

 Cƣờng độ dòng điện hàn cho phép theo dmax: [ Id ]   = dmax
2
.j./4 

 

 Cƣờng độ dòng điện hàn cho phép theo Umax: [ IU ]  = ( U - 15 )/ 0,04 

 

 Cƣờng độ dòng điện hàn cho phép theo Vđcmax: [ IVđc] = 
h.

d.92,0.V

n

2

maxmaxdc


 

 

 Cƣờng độ dòng điện hàn cho phép theo Vmax: [ IV]   = max

4 V.h.10.49,0  

  

 Cƣờng độ dòng điện hàn cho phép :  
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                       [ Icp ] = min([ Id ], [ IU ], [ IVđc], [ IV], Imax ) 

 

      Bƣớc 3: Tính  I = 100.h 

      Kiểm tra I < [ Icp] , nếu sai đặt I = Imax , tính các giá trị U, V, Vđc, Th; nếu đúng 

thực hiện tiếp bƣớc 4 

      Bƣớc 4: Tính  V = I
2
/ 0,22.10

4
.h 

      Bƣớc 5: Tính  *n  = k
'
.(19- 0,01.I).d.(U/I)  

      Bƣớc 6: Kiểm tra | n - *n|    , nếu đúng tính các giá trị U, V, Vđc, Th ; nếu 

sai thực hiện tiếp bƣớc 7 

       Bƣớc 7: Kiểm tra *n < n 

Nếu đúng giảm V = V - V. ;  nếu sai tăng V = V + V. thực hiện tiếp bƣớc 8 

      Bƣớc 8: Tính  I = V.h.10.49,0 4    

      Bƣớc 9: Kiểm tra I < [ Icp ] nếu đúng quay trở lại bƣớc 5; nếu sai đặt I = [ Icp] 

tính các giá trị U, V, Vđc, Th , In các giá trị U, V, Vđc, Th 

       Kết thúc chƣơng trình. 

Từ đó ta xác định đƣợc giải thuật giải bài toán tối ƣu chế độ hàn của phƣơng pháp 

hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trƣờng khí bảo vệ cho mối hàn giáp 

mối  nhƣ hình 3. 15: 

 

 

Hình 3.15: Giải thuật giải bài toán tối ƣu chế độ hàn 
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Start 

  Nhập h, b, n, dmax, Umax, j, Imax, Vđcmax, Vmax 

I = 100.h 

I = [ Icp] 
I < [ Icp] 

v = I
2
/ 0,22.10

4
.h 

U < Umax 

Đ 

Đ 

S 

[ Id ]   = dmax
2
.j./4 

 

[ IU ]  = ( U - 15 )/ 0,04 

 

[ IVđc] = 
h.

d.92,0.V

n

2

maxmaxdc


 

 

[ IV]   = max

4 V.h.10.49,0  

 

[ Icp ] = min([ Id ], [ IU ], [ IVđc], [ IV], Imax ) 

 

*n = k
'
.(19-0,01.I).d.(U/I) 

 

2 3 1 
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V = V - .V 

Đ 

1 

 

 

n-*n   

 

*n < n 

 

S 

S 

V = V + .V 

Đ 

I = V.h.10.49,0 4  

I < [ Icp] 
 

S 

I = [ Icp] 
 

U = 15 + 0,04I 

V  = I
2
/ k.h  

Vđc =  
2

n

2

d.k

h..I 
 

Th = 
2I.p

h.k.L
 

End 

2 
3 

Đ 

In  I, U, V, Vđc, Th 
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 Ví dụ: Xác định chế độ hàn cho mối hàn ống xả xe máy SUZUKI:  

  Có các thông số kích thước mối hàn là: chiều sâu nóng chảy h=2,5mm, chiều rộng 

mối hàn  b=3,5  mm, hệ số nóng chảy n =b/h=3,5/2,5=1,4; chiều  dài đường hàn: 

 L = 100+ .d + .D + 80+100 = 3,14.(40 + 82) + 280  = 663mm, hàn một lớp. 

 Xác định [Icp]: 

[ Id ]   = dmax
2
.j./4 = 2,6

 2
.300.3,14/4 = 1590 A 

 

[ IU ]  = ( U - 15 )/ 0,04 = ( 60 - 15 )/ 0,04 = 1125 A 

 

[ IVđc] = 
h.

d.10.49,0.V

n

2

max

4

maxdc


 = 

5,2.2

6,2.10.49,0.900 24

 = 2440 A 

 

[ IV]   = max

4 V.h.10.49,0  = 72.5,2.10.49,0 4  =  939 A 

 Vậy: 

 

[ Icp ] = min([ Id ],[ IU ],[ IVđc],[ IV],Imax ) = min( 1590, 1125, 2440, 939, 350)=350A 

 

    Ta xác định chế độ hàn: 

 - Cường độ dòng điện cho  là: I = 100.h= 100.2,5 = 250A < [Icp] 

 - Tốc độ hàn: 

   V  = I
2
/ k.h = 250

2
/ 0,22.10

4
.2,5 = 11,4  m/h 

Kiểm tra hệ số ngấu: 

 *n  = k
'
.(19- 0,01.I).d.(U/I) = 0,92.(19 - 0,01.250).1.(25/250) = 1,6 > n   

Do vậy ta cần điều chỉnh các thông số chế độ hàn:  = *n - n  = 0,2 sai số 14% 

  Lần 1:Ta tăng V 14 % : V = 11,4.114% = 13 m/h 

tính lại   I = h.k.v  = 5,2.10.22,0.13 4 = 267 A 

 *n  = k
'
.(19- 0,01.I).d.(U/I) = 0,92.(19 - 0,01.267).1.(25/267) = 1,4 = n   

  Vậy ta chọn V = 13 m/h, I = 267A 

 - Điện áp hồ quang: 

  U = 15 + 0,04.I = 15+ 0,04.267 = 25V 

 - Tính vận tốc điện cực:                                                           
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  Vđc   =  
2

n

2

d.k

h..I 
   =   

24

2

1.10.22,0

5,2.4,1.267
= 113 [m/h]                                                            

 

 - Tính thời gian hàn: 

                Th = L/p.V  = 0,663/0,7.13 = 0,073h = 4,5 min       
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CHƢƠNG IV 

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - KỸ THUẬT 

TÍNH TOÁN TỐI ƢU CHẾ ĐỘ HÀN 

 Để đánh giá, kiểm nghiệm các kết quả nghiên cứu ở trên ta thực hiện hàn chi 

tiết ống xả xe SUZUKI với chế độ hàn tra bảng, tính toán theo công thức và chế độ 

hàn tối ƣu, từ đó so sánh hiệu quả kinh tế kỹ thuật 

 

4.1. Xây dựng bài toán thực nghiệm: 

 

 Chi tiết cổ ống xả xe SUZUKI nhƣ hình 4.1:  

 Các thông số kỹ thuật: Vật liệu thép hợp kim thấp, chiều dày 3mm, hàn giáp 

mối một lƣợt không vát mép, chiều sâu ngấu 2,5mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1: Chi tiết ống xả xe máy SUZUKI 

 

 Sơ đồ đƣờng hàn nhƣ hình 4.2: Mỏ hàn sẽ dịch chuyển theo đƣờng từ điểm 

gốc 0 đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quay về 9 trùng điểm gốc 0. 
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Hình 4.2: Sơ đồ hàn chi tiết cổ ống xả xe SUZUKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.3: Quá trình chuẩn bị phôi 

1 

2 

3 

     4 

5 6 7 

8 

9 0 
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 Bài toán ở đây sẽ đƣợc giải bằng ba cách: 

 - Xác định chế độ hàn theo bảng của tài liệu hƣớng dẫn sử dụng ROBOT  

AX -C và lập chƣơng trình cài đặt cho ROBOT hàn AX-C chạy tự động theo kết 

quả xác định chế độ hàn này. 

 - Xác định chế độ hàn theo các công thức kinh nghiệm và lập chƣơng trình 

cài đặt cho ROBOT hàn AX-C chạy tự động theo kết quả vừa xác định. 

 - Tính toán chế độ hàn theo kết quả của bài toán tối ƣu và lập chƣơng trình 

cài đặt cho ROBOT hàn AX-C chạy tự động theo chế độ hàn đã đƣợc tối ƣu. 

 Cài đặt chương trình hàn cho đường hàn đi qua các điểm từ 0,1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 hình  4.2: 

 Từ vị trí bắt đầu thực hiện cài đặt, sử dụng các phím vận hành trục để di 

chuyển ROBOT đến bƣớc 1(Nội suy điểm JOINT sẽ đƣợc sử dụng đối với phƣơng 

pháp chuyển động về bƣớc 1 với tốc độ 80% tốc độ an toàn < 250cm/s). 

 Bƣớc 1: Tại bƣớc 1 ấn đồng thời ENABLE và INTERP/COORD (có thể ấn 

liên tục ) để đặt kiểu nội suy trong thanh trạng thái về JOINT. 

 Nhấn SPD, xuất hiện màn hình Modify speed, nhập 80 rồi ấn ENTER: 80% 

đƣợc hiển thị trên thanh trạng thái ghi. 

 Nhấn ACC để chọn mức chính xác A1(mỗi lần ấn ACC mức chính xác lại 

thay đổi 1 lần từ A1 đến A8) 

 Nhấn O.WRITE/REC, bƣớc 1 đƣợc ghi lại (Hình 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4: Lập trình chạy bƣớc 1 

 Sử dụng các phím vận hành di chuyển ROBOT đến bƣớc 2 
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 Bƣớc 2: ấn đồng thời ENABLE và INTERP/COORD để đặt kiểu nội suy 

trong thanh trạng thái về về LIN. 

 Nhấn SPD, xuất hiện màn hình Modify speed, nhập 250 rồi ấn ENTER:  tốc 

độ  

250cm/m đƣợc hiển thị trên thanh trạng thái ghi. 

 Nhấn ACC để chọn mức chính xác A1. 

 Nhấn O.WRITE/REC, bƣớc 2 đƣợc ghi lại (hình 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.5: Lập trình chạy bƣớc 2 

 

 Sử dụng các phím vận hành di chuyển ROBOT đến bƣớc 3 

 Bƣớc 3: ấn đồng thời ENABLE và INTERP/COORD để đặt kiểu nội suy 

trong thanh trạng thái về về CIR1. 

          Nhấn SPD, xuất hiện màn hình Modify speed, nhập 200 rồi ấn ENTER:tốc độ  

200cm/m hiển thị trên thanh trạng thái ghi. 

 Nhấn ACC để chọn mức chính xác A1. 

 Nhấn O.WRITE/REC, bƣớc 3 đƣợc ghi lại (hình 4.6). 
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Hình 4.6: Lập trình chạy bƣớc 3 

 Sử dụng các phím vận hành di chuyển ROBOT đến bƣớc 4 

 Bƣớc 4: Nhấn đồng thời ENABLE và INTERP/COORD để đặt kiểu nội suy 

trong thanh trạng thái về về CIR2. 

 Nhấn SPD, xuất hiện màn hình Modify speed, nhập 200 rồi ấn ENTER:   tốc 

độ 200cm/m  hiển thị trên thanh trạng thái ghi. 

 Nhấn ACC để chọn mức chính xác A1. 

 Nhấn O.WRITE/REC, bƣớc 4 đƣợc ghi lại (hình 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.7: Lập trình chạy bƣớc 4 

 Sử dụng các phím vận hành di chuyển ROBOT đến bƣớc 5 

 Bƣớc 5: ấn đồng thời ENABLE và INTERP/COORD để đặt kiểu nội suy 
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trong thanh trạng thái về về LIN. 

 Nhấn SPD, xuất hiện màn hình Modify speed, nhập 250 rồi ấn ENTER:  tốc 

độ 250cm/m đƣợc hiển thị trên thanh trạng thái ghi. 

 Nhấn ACC để chọn mức chính xác A1 

 Nhấn O.WRITE/REC, bƣớc 5 đƣợc ghi lại (hình 4.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.8: Lập trình chạy bƣớc 5 

 

 Sử dụng các phím vận hành di chuyển ROBOT đến bƣớc 6 

 Bƣớc 6: ấn đồng thời ENABLE và INTERP/COORD để đặt kiểu nội suy 

trong thanh trạng thái về CIR1. 

 Nhấn SPD, xuất hiện màn hình Modify speed, nhập 200 rồi ấn ENTER: tốc 

độ 200cm/m đƣợc hiển thị trên thanh trạng thái ghi. 

 Nhấn ACC để chọn mức chính xác A1.  

 Nhấn O.WRITE/REC, bƣớc 6 đƣợc ghi lại (hình 4.9). 

 Sử dụng các phím vận hành di chuyển ROBOT đến bƣớc 7 
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Hình 4.9: Lập trình chạy bƣớc 6 

 Bƣớc 7: ấn đồng thời ENABLE và INTERP/COORD để đặt kiểu nội suy 

trong thanh trạng thái về CIR2. 

 Nhấn SPD, xuất hiện màn hình Modify speed, nhập 200 rồi ấn ENTER: tốc 

độ 200cm/m đƣợc hiển thị trên thanh trạng thái ghi. 

 Nhấn ACC để chọn mức chính xác A1. 

 Nhấn O.WRITE/REC, bƣớc 7 đƣợc ghi lại (hình 4.10). 

  Sử dụng các phím vận hành di chuyển ROBOT đến bƣớc 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.10: Lập trình chạy bƣớc 7 
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 Bƣớc 8: ấn đồng thời ENABLE và INTERP/COORD để đặt kiểu nội suy 

trong thanh trạng thái về LIN. 

 Nhấn SPD, xuất hiện màn hình Modify speed, nhập 250 rồi ấn ENTER: tốc 

độ 250cm/m đƣợc hiển thị trên thanh trạng thái ghi. 

 Nhấn ACC để chọn mức chính xác A1. 

 Nhấn O.WRITE/REC, bƣớc 8 đƣợc ghi lại (hình 4.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.11: Lập trình chạy bƣớc 8 

 

 Sử dụng các phím vận hành di chuyển ROBOT đến bƣớc 9 tức là bƣớc 0 

 Bƣớc 9: ấn đồng thời ENABLE và INTERP/COORD để đặt kiểu nội suy 

trong thanh trạng thái về JOINT. 

 Nhấn SPD, xuất hiện màn hình Modify speed, nhập 100 rồi ấn ENTER: 

100% tốc độ đƣợc hiển thị trên thanh trạng thái ghi. 

 Nhấn ACC để chọn mức chính xác A1. 

 Nhấn O.WRITE/REC, bƣớc 9 đƣợc ghi lại (hình 4.12). 
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Hình 4.12: Lập trình chạy bƣớc 9 

 Nhấn Playback để ROBOT di chuyển về vị trí xuất phát (bƣớc 0). 

 Bƣớc 10: Nhấn END (hoặc FN92) để kết thúc chƣơng trình. 

 Lúc này màn hình của Bảng dạy sẽ hiện lên nhƣ hình 4.13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.13: Chƣơng trình chạy đƣờng hàn cổ ống xả SUZUKI 
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Hình 4.14: Hàn đính, gá lắp trên ROBOT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.15: Quá trình hàn 
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 Bài toán: Xác định chế độ hàn cho mối hàn ống xả xe máy SUZUKI:  

 Có các thông số kích thước mối hàn là: chiều sâu nóng chảy h=2,5mm, chiều rộng 

mối hàn b=3,5 mm, hệ số nóng chảy n =b/h=3,5/2,5=1,4; chiều dài đường hàn: 

 L = 100+ .d + .D + 80+100 = 3,14.(40 + 82) + 280  = 663mm, hàn một lớp. 

    Ta xác định chế độ hàn theo tài liệu hướng dẫn [9]: 

   - Đường kính dây hàn:  

Với thép 3mm ta chọn đường kính dây hàn d = 1mm 

 - Cường độ dòng điện: chọn I trong khoảng cho phép  = 250A 

          - Điện áp hồ quang: 

  U = 15 + 0,04.I = 15+ 0,04.250 = 25V 

          - Tính vận tốc điện cực: 

                                                            

  Vđc   =  
2

n

2

d.k

h..I 
   =   

24

2

1.10.22,0

5,2.4,1.250
= 99 [m/h]      

 - Tốc độ hàn: 

  V = Vđc.Fđc / Fnc = Vđc. d
2
 / n.h

2
 = 99/1,4.2,5

2
= 11,3 m/h 

 - Tính thời gian hàn: 

                Th = L/p.V  = 0,663/0,7.11,3 = 0,083 h = 5 min  

 Xác định chế độ hàn theo công thức kinh nghiệm và bảng tra: 

 -Cường độ dòng điện:  

   I = hnc /k = 
100/15,1

5,2
 = 217 A 

 với n =1,4 chọn U =24V 

   - Vận tốc điện cực: 

                                                            

  Vđc   =   
24

2

1.10.22,0

5,2.4,1.217
= 75 [m/h]   

     

 - Tốc độ hàn: V = 75 / 1,4.2,5
2
 = 8,6 m/h 

 - Thời gian hàn: Th = 0,663/0,7.8,6 = 0,1h = 6 min 
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Bảng 4.1: So sánh kết quả tính toán chế độ hàn theo các phương pháp 

 

Thông số chế 

độ hàn 

Đƣờng 

kính dây 

hàn (mm) 

I (A) U (V) Vđc (m/h) V 

(m/h) 

Th 

(min) 

Kết quả theo  

tra bảng  tài 

liệu [9] 

 

1,0 

 

250 

 

25 

 

99 

 

11,3 

 

5 

Kết quả theo 

công thức 

kinh nghiệm 

và tra bảng   

 

1,0 

 

217 

 

24 

 

75 

 

8,6 

 

6 

Kết quả theo 

tối ƣu 

1,0 267 25 113 13 4,5 

 

 So sánh kết quả tính toán về thời gian hàn với kết quả tính toán tối ƣu: 

 Kết quả theo tra bảng  tài liệu [9]: (5 - 4,5)/ 4,5 =  11% 

 Kết quả theo công thức kinh nghiệm và tra bảng:( 6 - 4,5)/4,5 =  33% 

 

4.2. Kết quả và đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật: 

 Qua sự so sánh kết quả tính toán tối ƣu chế độ hàn cho ROBOT hàn AX-C, 

kết quả tính toán chế độ hàn theo bảng hƣớng dẫn sử dụng ROBOT hàn AX-C và 

kết quả tính toán chế độ hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trƣờng khí bảo 

vệ theo các công thức kinh nghiệm đã cho ta thấy ý nghĩa rất lớn của phƣơng pháp 

tính toán tối ƣu chế độ hàn. Phƣơng pháp tính toán tối ƣu chế độ hàn cho ROBOT 

hàn AX-C đã giảm đƣợc thời gian gia công: 11% so với kết quả tính toán và tra 

bảng theo tài liêu [9] và 33% so với kết quả tính toán theo các công thức kinh 

nghiệm. Từ đó giảm chi phí gia công so với 2 phƣơng pháp tính toán chế độ hàn 

theo bảng hƣớng dẫn sử dụng ROBOT hàn AX-C và phƣơng pháp tính toán chế độ 

hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trƣờng khí bảo vệ. 
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 Sở dĩ phƣơng pháp tính toán tối ƣu chế độ hàn cho ROBOT hàn AX-C đem 

lại những kết quả tốt hơn cho bài toán kinh tế so với hai phƣơng pháp tính toán chế 

độ hàn theo bảng hƣớng dẫn sử dụng ROBOT hàn AX-C và phƣơng pháp tính toán 

chế độ hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trƣờng khí bảo vệ là do phƣơng 

pháp này cho phép ta tận dụng hết các khả năng cho phép của ROBOT hàn AX-C, 

tận dụng hết công suất của ROBOT và của hệ thống công nghệ để tăng tối đa vận 

tốc hàn nâng cao năng suất hàn. Chính vì vậy phƣơng pháp tính toán tối ƣu chế độ 

hàn cho ROBOT hàn AX-C này đặc biệt mang lại hiệu quả cao đối với công nghệ 

hàn trên ROBOT hàn AX-C.  

 Những kết quả nghiên cứu của luận văn cho ta thấy phƣơng pháp và giải 

thuật tính toán tối ƣu chế độ hàn và cho phép chúng ta hoàn toàn tự động xác định 

các thông số chế độ hàn một cách nhanh chóng, hiệu quả từ đó có thể phát huy tính 

hiệu quả kinh tế của loại máy hàn có công nghệ cao và chi phí vốn đầu tƣ lớn này. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 1. Kết luận: 

 Qua các kết quả nghiên cứu đạt đƣợc trình bày trong luận văn,có thể đánh 

giá về các kết quả nghiên cứu nhƣ sau: 

* Về mặt lý thuyết: 

 Đã nghiên cứu, xây dựng đƣợc cơ sở lý thuyết cho bài toán tối ƣu chế độ hàn 

cho Robot AX-C. 

           Kết quả nghiên cứu lý thuyết quan trọng là xây dựng mô hình toán học bài 

toán tối ƣu chế độ hàn, thiết lập đƣợc giải thuật tính toán tối ƣu chế độ hàn cho 

ROBOT hàn AX-C xác định phƣơng pháp giải bài toán tối ƣu hóa chế độ hàn                     

* Về mặt thực tiễn: 

Giải đƣợc bài toán kinh tế cho robot hàn AX - C thông qua sự lựa chọn các 

thông số tối ƣu của chế độ công nghệ hàn cho ROBOT hàn đã đƣợc nghiên cứu. 

Mở rộng đƣợc khả năng làm việc của ROBOT hàn AX - C 

 Việc nghiên cứu tối ƣu hóa chế độ công nghệ hàn cho ROBOT hàn AX-C có 

ý nghĩa rất lớn cho công tác đào tạo các tay nghề thợ hàn trình độ cao. Đồng thời có 

ý nghĩa rất lớn cho các nhà máy, xí nghiệp, tạo điều kiện cho công tác thiết kế, công 

tác chuẩn bị sản xuất thực hiện một cách nhanh chóng, đem lại hiệu quả kinh tế cao 

 Kiến nghị: 

 Với thời gian và kiến thức có hạn, bản luận văn vẫn còn nhiều hạn chế: 

Việc tối ƣu hóa các thông số chế độ hàn vẫn cần phải nghiên cứu sâu hơn nữa và 

quan tâm đến các vấn đề cần phải tối ƣu hóa nhƣ: 

 Các phƣơng pháp hàn, vị trí của các mối hàn, cách lập và phƣơng pháp giải 

các bài toán tối ƣu hóa. Sau đó tổng hợp lại theo hệ thống, viết thành phần mềm, có 

kết nối và lập trình trên máy tính để thuận lợi hơn cho việc điều khiển. 

         Kết quả này cho phép tiếp tục nghiên cứu phát triển thành hệ tự động hóa thiết 

kế tối ƣu chế độ công nghệ hàn trên ROBOT hàn.Muốn vậy, cần phải có thêm thời 

gian và sự đầu tƣ nghiên cứu ở mức độ cao hơn nữa. Rất mong đƣợc sự đóng góp ý 

kiến xây dựng của các Thầy và các bạn đồng nghiệp để đề tài đƣợc hoàn thiện hơn. 
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