
Súčasný pokrok
v technológii

zvárania pod tavivom

Power Wave AC/DC 1000



Technológia riadenia vlny :
nekonečne variabilný AC
Technológia riadenia vlny :
nekonečne variabilný AC
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Cyklus vyváženia == prievar / výkon
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 Tvar vlny môže byť menený za účelom riadenia prievaru a tvaru zvaru.

 Výkon zápornej elektródy bez fúkania oblúka

 Vzájomné pôsobenie oblúkov je riadené s fázovým posuvom





Efekt vyváženia vlnyEfekt vyváženia vlny

70% DC Kladný

0.387”

50% DC Kladný

Prievar = 0.346”

30% DC Kladný

Prievar = 0.242”Prievar = 0.387” Prievar = 0.346” Prievar = 0.242”



Efekt DC vyrovnaniaEfekt DC vyrovnania

Kladný = 835 A

Záporný = 519 A

Prievar = 0.366”

Kladný = 450 A

Záporný = 822 A

Prievar = 0.280”
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1000 Use Frequency to fine tune stability of
imbalanced waveforms and multiple arc systems
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Efekt zmeny frekvencieEfekt zmeny frekvencie

60Hz 100Hz



Efekt zmeny frekvencie: špirálová rúraEfekt zmeny frekvencie: špirálová rúra



Efekt zmeny frekvencie: špirálová rúraEfekt zmeny frekvencie: špirálová rúra



Efekt zmeny frekvencie: špirálová rúraEfekt zmeny frekvencie: špirálová rúra



Efekt zmeny frekvencie: špirálová rúraEfekt zmeny frekvencie: špirálová rúra



Power Wave AC/DC: Špirálová rúraPower Wave AC/DC: Špirálová rúra



Typické výkony odtaveniaTypické výkony odtavenia
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Aplikácie:  Tlakové nádobyAplikácie:  Tlakové nádoby

 Viacvrstvové zváranie do 
úzkeho žľabu

 dvojoblúkový AC-AC SAW proces

 Hrúbky plechov 165 mm 

 62 vrstiev 62 vrstiev

 30% zvýšenie rýchlosti

 23% redukcia tepelného príkonu



Aplikácia na točivé odlievanie

Povrch lejacích foriem je

opravovaný s SAW

Max. teplota liatia. 245 °C 

Aplikácia:  Prestavba formyAplikácia:  Prestavba formy

Max. teplota liatia. 245 °C 

50 % zvýšenie rýchlosti

– Redukovaný čas prestavby

• z 11 dní na 6-7 dní



 Zakružovanie a zváranie
Skúšobný systém - April 2003

 28 zváracích staníc

 ušetrenie odhadom 30 000 hodín ľudskej práce založené na   
skúšobnej prevádzke

Aplikácia:  Offshore konštrukcieAplikácia:  Offshore konštrukcie



Tandemové podtavivové zváranie

– Typický výkon odtavenia DC-AC 

= 15 Kg/hr 

Aplikácia:  Offshore konštrukcieAplikácia:  Offshore konštrukcie

= 15 Kg/hr 

– AC-AC s 25% DC klad.

= 20 Kg/hr

– 35 % zvýšenie produkcie



Pozdĺžne zváranie rúr

prechod 3-oblúkového

zvárania na 4-oblúkové

Rýchlosť zvýšená z    

1.7 m/min na 2.3 m/min

Aplikácia:  RúrovneAplikácia:  Rúrovne

1.7 m/min na 2.3 m/min

Netreba zmeniť tvar 

zvarovej húsenice alebo 

mechanické vlastnosti

35% zvýšenie produkcie



Aplikácia:  RúrovneAplikácia:  Rúrovne

 Tandemový oblúk – PF 10A užívateľské rozhranie

 excelentné zvýšenie produktivity ~ 30%



Zváranie špirálových rúr

DC-AC na AC-AC ID zvar

Zvýšenie rýchlosti z 1.54 

m/min na 1.90 m/min 

Aplikácia:  RúrovneAplikácia:  Rúrovne

m/min na 1.90 m/min 

23% zvýšenie produkcie

 vynikajúca ID kvalita zvaru



Aplikácia:  obvodové zváranieAplikácia:  obvodové zváranie
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 Redukcia času z 22 hodín na 12 hodín

Aplikácia:  Oprava lodného piestuAplikácia:  Oprava lodného piestu



Aplikácia:  Oprava lodného piestuAplikácia:  Oprava lodného piestu
Tandemový oblúk



Tandemový oblúk

Aplikácia:  Oprava lodného piestuAplikácia:  Oprava lodného piestu



Nepotrebné drážkovanie koreňa

Aplikácia:  Plný prievarAplikácia:  Plný prievar
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Rúry – V – zvar

Aplikácia:  Plný prievarAplikácia:  Plný prievar
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Aplikácie:  okraje kotúčovAplikácie:  okraje kotúčov
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Aplikácia:  LodeniceAplikácia:  Lodenice
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Aplikácia:  LodeniceAplikácia:  Lodenice
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Aplikácie:  Rúry / lamelyAplikácie:  Rúry / lamely



Aplikácie: RúrovneAplikácie: Rúrovne



Aplikácie: hlboké drážkyAplikácie: hlboké drážky
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Aplikácie:  oceľové nosníkyAplikácie:  oceľové nosníky
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Power Wave Update Power Wave Update Power Wave Update Power Wave Update 
Software Website
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Urob svoj ďalší zvar svojím najlepším 
zvarom

Urob svoj ďalší zvar svojím najlepším 
zvarom
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zvaromzvarom


