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C 120Pon synerginenpulssimig-kaukosdddin
MULTISYSTEM
PS 5000M|G-jlirjesteljoka
miin.C 120P:navullavakioPS5000M|G-jiirjestelmd
muuttuupulssimig-laitteistoksi,
soveltqqpulssimig-hitsauksen
lisdksiMIG-MAc-hitsaukseen,
TIG-hitsaukseen
(tisiiiija hiilikaaritalttaukseen.
miillii TU-suuriaksolaite),
sekii puikkohitsaukseen
PS 5000&
ja robottienvirtaliihteeksi.
C 120Ppulssimig-laitteisto
soveltuumyiis automaattien
C 120P:nkdytto edellyttddPSM 11 yleis/pulssiyksikonkayttda PS 5000 virtaldhteessd.

Pulssimig-hitsaus
NormaaliMIG-hitsauksessa
materiaalinsiirtotapahtuulyhytkaarialueella
suurinapisaroinaoikosulkujen
yhteydessd.Kuumakaarialueella
materiaalisiirtyyilmanoikosulkujapieninApisaroina.PS 5000& C 120P
pulssimig-hitsauksessa
pulssittamalla
virtaldhdettd
materiaalin
siirtotapahtuuohjatustikuumakaarialueella kaikilla vida-arvoilla,jolloin saavutetaanyhtdaikaasekd lyhyt- ettd kuumakaarihitsauksen
hyviii
ominaisuuksiamm. roiskeetonhitsauskaikillavirta-arvoilla,
erinomaiset
asentohitsausominaisuudet,
hyvi
hitsipalonmuoto sekd rajoitetullavirta-alueellasuurempilisdaineentuotto kuin normaali MIG-MAGhitsauksessa.

Synerginenohjaus
jonka avulla PS 5000 & C 120P pulssimigC 12OP:ssd
on toteutettuns. synerginenohjausperiaate,
laitteistonkaytto ja hitsausarvojensddto on saatu mahdollisimmanhelpoksi.
Pulssimig-hitsauksessa
tulee pulssiparametrit;pulssivirta,pulssiaika,taukovirta ja pulssitaajuusvalita
oikein kullekin langansy6ttonopeudelle,lankamateriaalilleja -halkaisijalle,jotta s-aivutettaidiinstabiili
materiaalinsiirto. Synergisessd ohjausperiaatteessaosa pulssiparametreistdvakioidaan ja loppuja
muutetaan langansyott6nopeuteenverrannollisesti,jolloin hitsausarvojensddtoon tarvittaviensddtimien
lukumddrddvoidaan ratkaisevastipienentdd.
C_120P_kaukosdhtdjddn
yhdeksdlleeri materiaali-ja lankahalkaisijayhon esiohjelmoitupulssiparametrit
distefmdlle(alumiini,terds,ruostumatonteras;o 1,0;1,2;1,6mm).Automaattisen
pulssiparametrivalihnan
ansiosta saadaan ns. 1 t/2 nuppis66to, jossa "1"=nupistasdddetddn hitsausvirtaaja "t/r"-nupista
hienosdidetddnvalokaarenpituutta hitsaustilanteiden
mukaan.Hitsausvirranja valokaarenpituuden
sdddotsuoritetaanC 12OP:hen
jolla hitsausvirtaa
liitetystaMultisystemC-sarjanMIG-kaukosaatimeste,
voidaan sditAd portaattomastikdytettdvdnlisdainelanganvirta-alueella.
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Teknisettiedot
c 120P
Esiohjelmoidut
materiaalit

:

Esiohjelmoidut
lankahalkaisijat

(C 120P& PS 5000)
Hitsausvirta-alueet
1,0Al)
min. (lankao '1,6
max. (lankao
Ss,Fe)
Pufssitaajuusalue
Liitdntd/MULTISYSTEM
Mitat (max.suojakehikolla)
Paino

I

terds
alumiini,teris,ruostumaton

|

1,0,1,2, 1,6mm

|
|
I

gSn
n
SOO

I
|
|
|

portaaton 25 - 34OHz
30 v 5 vA 50/60 Hz
mm
290x172x110
1,6kg

- KAYTTOSAATIMET

rt

M|G-kaukosdddin
C 110D,C 100S,C 1105
R11

Multis_yste_m
C-sarjan MIG-kaukosdiitimenfr-saadin, josta C 120P pulssimig-jdrjestelmiissd siddetiiAn hitsausvirtaa.

R12

MultisystemC-sarjan M|G-kaukosddtimenlJ-sdddin, josta C 120P pulssimig-jdrjestelmdssd hienosiddetddn hitsausvalokaarenpituutta.

Pulssikaukosdddin
C 120P
R21

I szt

s22
s23

O azz

portaatonsddto0,5-5 s, muistiasteikko
Kraaterintdyttoajan
1-10. Kraaterintdytossd
on
joka estddkraaterintdyton
silloitusautomatiikka,
lyhyissii,alle 5 s, hitseissii.
Kraaterintdyton
valintakytkin.KytkimenF:)

-asennossakraaterintdyttdtoimintaa
ei ole.

Lisdainelangan
halkaisijan
valintakytkin
langoillea 1,0;1,2ja 1,6mm.
Materiaalinvalintakytkinalumiinille(Al),terdkselle(Fe)ja ruostumattomalle
terdkselle(Ss).
joka asetellaankdytettdviinhitsauspistoolin
ja hitsauskaapelien
Hitsausjdrjestelmdvalinta,
poikkipinnanja mddrdnmukaan.Valinnanktiytto-ja ohjearvotaulukko
on esitettysivulla8.
ldytyy myos C 120P:npohjasta.
Ohjearvotaulukko

Yleis/pulssiyksikkdPSM 11
P S M 1 1 liitetddn PS 5000 virtaldhteeseen(ks. asennusohjes. 43)

s31
R31

x31

-ominaiskdyrien( -fLfL ) valintaPS 5000virtaldhteestd.
NormaaliMIG-MAG/Pulssimig
Portaaton MIG-MAG -hitsauksendynamiikansiitito. R31 kytkeytyy pois S31:n pulssiasennossa(-IUL ).
(MU) hitsausvirran
ja -jdnnitteenkeskiarvojenmittaukLiitin ulkoisellemittarivarustukselle
seen.
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R32

Aloitusvirranportaatons66to puikkohitsauksessa.

s32

Puikkoh'ltsausominaiskiyrien
valintakytkin.Kytkimenyldasentonormaaliinpuikkohitsauk-asentotdppAyshitsau(seen.
seen ja | 1
+
HUOM. 1: S32:n molemmissa asennoissa puikkohitsauksenaloitusvirta sdiidetiidn
R32:sta.
HUOM. 2: TIG-hitsauksessa
on S32:noltavayliasennossa.

PS 5OOO
& C 12APHITSAUSJARJESTELMAT

perusosat(1)
Pulssimig-laitteiston
PS s000
PSM11
c 120P

Multijdrjestelm6n
500 A:n monitoimivirtalShde(MIG-MAG/PUlKKO/TIG).
Virtaldhteenlisdtoimintayksikko,
lolla virtaldhdemuutetaanpulssivirtaldhteeksi.
(FU) liitettdvdpulssimig-kaukosdddin.
Langansyottolaitteeseen
FU-C120P
Vfilikaapeli
1,5 m (6185457)vdlikaapeliakdytetddn,jos C 12OPripustetaanldhellelangansydttolaitetta.
10 m{&185458)vdlikaapeliakdytetddn,jos C 120Ptuodaan hitsauspaikalle.

wu 10
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Veddnkierfolaite
HUOM! Pulssimig-hitsauksessa
on syyth kdyttddnestejddhdytteisid
hitsauspistooleja.

FU (2)
Langansytitt6laite
FU 02, FU 05, FU 10,FU 20, FU 30.
C 12OPvoidaanliittddkaikkiinMultisystemFU-langansyottolaitteisiin:
Vilisy6tt6laite FU 02 voidaan liittdd vain FU 20 langansyottdjidn,johon on asennettu F 25 lisdtoimintayksikk6.
joissa on F 3SH (FP sSH)
Moottoripistooli(HC) voidaanliittaaFU 20 tai FU 30 langansyottolaitteisiin,
intayksi
kko.
lisiitoim
HUOM!

Ajastinyksik6nFP 5 ja synkronointiyksik6nFP sSH kdytdssdon huomioit?vqrett.i FP 5:n ja
FPn
Kraaterintdyttoaika
fP SSH:noma kraaterinttiyttoei toimi pulssimig-jdrjestelmdssd.
paneelissa on aina asetettavanollaan. Samoin ohjelmat C (kontaktisytytys)ja D
(jaksohitsaus) eivdt toim i pulssimig-jdrjestelmdssd.

HUOM!

alkaenseuraasoveltuvatC 120Ppulssimig-hitsaukseen
FU 10,20,30langansyottolaitteet
laitenumeroista
vista
'10
FU
> 358837
FU 20 > 362102
FU 30 > 365797

Kaukos?iiidin(3)
O"

',r0r:hen

voidaan liittdh kaikki Multisystem C-sarjan M|G-kaukosddtimet.Pulssimigissdsd?itimien

toiminnotmuuttuvat:
-nupista
sdddetddnhitsausvirtaa
$
lJ -nupistahienosdidetidn valokaarenpituutta.
C 110D (til.n:o6185421)

ja jiinnitteensidtonupit
jossalangansyotonovat
kaukosdddin,
Pienikokoinenkdteensopiva
hyvin suojassaulkopuolisiakolhujavastaan.

C 100S (til.n:o 6185422)
KolmikanavainenSELECTO-sdddin,johon voidaan esivalita kolmet eri hitsausarvot.
Jokaisessa kanavassaon portaaton langansyoton- ja jdnnitteensdiito.Kanavanvalinta
kytkimelld.
tapahtuukolmiasentoisella
C1 10S (til.n:o6185425)
(MIG/PUlKKO)
menetelmdvalinnalla
Kuten C 100S lisdttyndkanavakohtaisella
suoritettavapuikkovalintaei ole mahdollista.
HUOM! C 120P:nyhteydessdC 11OS:std

Ovtt'*aapelit(4)
min.70 mmz
oltavapoikkipinnaltaan
on hitsauskaapelin
PS 5000& C 120Ppulssimig-laitejarjestelmdssd
f

joilla jdljempdndesitettAvdt
hitsausarvot
toteutuvatovat:
maksimipituudet,
H*sauskaapeleiden

robotissatai automaatissa
Pulssimig-laitteisto
liitetddnrobottiintai automaattiinkdytetddnFU 20ja 30:ssaFA 1
Kun PS 5000& C 120Ppulssimig-laitteisto
Kuva C 120P:nliittiimisestdFA 1:n yhteyteenon esitettysivulla44.
lisdtoimintayksikkod.
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Ennen hitsauksenaloittamistasuoritetaanC 120 P:sttiesivalinnat:
- lankamateriaalija -halkaisija
- kraaterintdyttoaika
- hitsausjirjestelmdvalinta
ja antaa halutun
Tdmdn jdlkeen robotin tai automaatinohjauslaitevoi kdynnistdhpulssimig-laitteiston
ja valokaarenpituudenohjearvon0 - 10 V olevanajdnnitetietona.
hitsausvirta-

PS 5000 & C 120P pulssimig-laitNormaaliMIG-MAG-hitsaus
teistolla
seuraavasti:
Pulssimig-hitsauksesta
siirrytiidnnormaaliMIG-MAG-hitsaukseen
a)

(FU) ldhi/kaukosddtokytkin
ldhiasentoon.
Aseta langansy6ttdlaitteen

b)

valintakytkinS31 normaali
AsetaPSM 11:nnormaaliM|G-MAc/Pulssimig-ominaiskdyrien
ja sddd6haluttuMIG-dynamiikkapotentiometristdR 31.
MIG-MAG-asentoon

TdmdnjdtkeennormaaliMtG-MAG-hitsausvoialkaaja langansy6tt6nopeusja virtaldhteenjiinnite sddtyvdt
FU:n paneelista.
Jos normaali MIG-MAc-hitsauksessahalutaankdyttid kaukosddtdjia(C 110D, C 100S, C 110S),on
ja toimittava seuraavasti:
pulssilaiteC 120P irroitettavaFU:n kaukosddtdliittimestd
a)

Liitd C-sarjanMIG-kaukosdidinFU:n kaukosddtOliittimeen.

b)

Aseta FU:n ldhi/kaukosddt6kytkinkauko-asentoon.

c)

(ks. ylla).
AsetavirtaldhdePSM 11:stanormaaliMIG-MAG-ominaiskdyrille

Aloita hitsaussddtdenlangansyottonopeuttaja virtaldhteenidnnitettd kaukosiidtdidstd.

KAYTTOONOTTO

C 120P-pulssikaukoseiidin
C 12oP-pulssikaukosdddinliitetddn FU-langansy6ttolaitteenkaukosd6toliittimeen puls^siviilikaqpglill9.
MIG-kaukosdddin(C 110D,C 100S,
Hl|uttisysteemin
liitetd6nvalinnanmukdanj<it<in
Putssikaukosddtimeen
C 110S),josta varsinaisethitsauksensidddt suoritetaan.
vaatimatvalinnat:
tehd6dnseuraavathitsausolosuhteiden
Kun C iZbp on liitettyMultisysteemiin,
-

hitsattavamateriaali
halkaisija
lis6ainelangan
nta
hitsausj6rjestelmdvali
kraaterinthytonvalinta ja tarvittaessakraaterintdyttoajan valinta.

Hitsattavamateriaali(kytkins23)
C 12OPpulssikaukosdddinsoveltuu sellaisenaantavallisimpienrakennemateriaalienhitsaukseen.
I

Materiaalinvalintakytkin,asento AL
- puhdas alumiini (99,5o/oAl)
- AlSi-seokset
- AlMg-seokset
hyvdksi(sivu8).
kun kdytetdtinhitsausjdrjestelmdvalintaa
alumiiniseokset,
sekdmahdollisestimuutkin

ll

Materiaalinvalintakytkin,asento FE
- seostamdttomibnja niukkaseosteistenterdstenhitsaukseentarkoitetut lisdaineet
sekd mahdqllisesfimuutkin terdksenhitsauksenlisdaineetkdytt6mtilldhitsausjdrjestelmavalintaa
hyvdksi (sivir 8). i
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lll

Materiaalinvalintakytkin,asenlo SS
- tavallisetruostumattomienja haponkestdvienterdstenhitsaukseentarkoitetut lisdaineet
sekd mahdollisestimuutkin runsaammin seostetut lisdaineettietyin edellytyksin kdyttdmdlld
?
hitsausjdrjestelmavalintaa.

Lisiainelanganhalkaisiianvalinta(kytkins22)
C 120P-pulssikaukosddtimen
kanssavoidaankdyttddtavallisimpia
teollisuudessa
esiintyvidlisdainelangan
h a l k a i s i j o i t1a, 0m m , 1 , 2m m j a 1 , 6m m .
Muittenkuin edellZiesitettyjenlankahalkaisijoiden
kdyttodon syyta vdlttdd.

H itsausid riestelmdval i nta (potentiometri R22)
perustuvalaite, on
Koska Multisystempulssimig-laitteiston
virtaldhdePS 5000 on jdnniteohjaukseen
ja virtakaapeleissa
hitsauspistoolissa
tapahtuvatjdnnitehdviototettavahuomioon
"PS 5000 & C 120P hitsausjiirjestelmdt"
osassa on esitetty mahdollisethitsauslaitekokoonpanot.
Seuraavassaesitetddnlikimddriisidohjearvojaerilaisilleulottuvuuksillekdytettdessdedelld mainittuja
tavallisia lisdainemateriaaleja.

,..MT50/55 (3.m) ,,

,',"il,i,ro,uu
ri;;

i;,:.,';,;,;,.:,a,.,.',..,
HC 421 (6 m) ,
( 1 0m )
HUOM!

5m
15m.,
30m'
5m
"',,15:m.
30im'' . ..... -::
-,.
,,'15'.m,.,r..1.,r,',llrlr,i
,,,15{Tr,
,15,,m.

-rrjlll
..,;._f,; ,

"l

- *ng;lt,
:-1-n

'..'.".

Valinnanvoi suorittaamy6s ilmanylldolevaataulukkoasamoinkuin voidaanmahdollisesti
ottaa huomioonjokin erikoisempilisdainemateriaali
seuraavasti:
1)

Valitaanhitsattavamateriaali.

2)

halkaisija.
Valitaanlisdainelangan

r)

Asetetaanvalokaarenpituudensddtopuolivdliin.

4)

Valitaanensin alhainenhitsausvirta.
Asetetaanhitsauksenaikana valintapotentiometri
sellaisenaanasemaan,jossa
roiskeitaeiesiinny,muttalisdainepisara
irtoaakunnolla.Pisaranirrotessakunnolla
pddssdsaandkydhitsauksenaikanasuurehkoa,
ei lisdainelangan
selvdstierottuvaa
sulapisaraa.

6)

Tarkistetaanvalintasuuremmallavirralla.

7)

Valintaon suoritettuko. jdrjestelmdlle
tai lisdainemateriaalille.

Edelld esitetylld menettelylldvoidaan ottaa huomioon esimerkiksieri alumiiniseostenerot, jolloin
seostustensulamisnopeuseroavoidaan kompensoida.
HUOM!

Mikali kdytetddn jotain erikoisempaa lisdainetta sekd edelld esitettyd menettelyd, on
mahdollistaetteijoissain tapauksissavoida kdyttddkaikkia"Vdlikaapelit"-osassaesitettyjd
u lottuvuusvaihtoehtoja.

Lopetuskraaterin tdvttd (kytkinS21, potentiometriR21)
on kraaterintdyttotoiminto
C 12OPpulssikaukosddtimessd
hitsauksenlopetuskohtaan
syntyvdnlopetuskraaterinja siihenliittyvdnhalkeamanpoistamiseksi.
Kraaterintdyttoaika
asetellaanpotentiometrilliiR21,
jossa muistiasteikko.
joka estdiikraaterintdytonlyhyissdalle
Kraaterintdytossd
on silloitusautomatiikka,
5 s hitseissd.
Kytkimell652'1voidaankraaterintdyttotoiminto
tdysin poistaa.
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Multisystem-pulssimig-laitteiston
muidenkomponenttien
k6yttiikuntoonsaattaminen
Virtaliihde PS 5000
(ks.asennusohjes. 43) ja valittavasen kytkimestZi
Virtaldhteeseen
on liitettAvdPSM 11 yleis/pulssiyksikko
S31 pulssiasento-[L[L .

Lanqansytittiilaite
Hitsausprosessin
toiminnankannaltaon v?ilttdmdt6nt?i,
ettd langansy6ttiilaitteenmaksimilangansycittiinopeus on 18 m/min.
Sy6ttonopeudentarkistuksessa
menetell6dnseuraavasti:
1)

Asennetaanlangansy6ttdjddn
a 1,0tai 1,2 mm lanka.

2)

Asetetaanlangansyottdlaitteen
ldhi/kaukosddtdkytkin
ldhiasentoon.
Jos kdytetddnsynkronointiyksikkoaF 3SH ja HC-pistoolia,asetetaansynkronointikytkintyontoasentoon,sekd
poistetaanpistooli.

3)

Asetetaanlangansyottonopeudensaatopotentiometri

4)

5)

maksimiasentoon.
$
pyorimisnopeus(oikea arvo 115 r/min) tai vaihtoehtoisesti
Mitataanlangansyottorullien
jolloin on kdytettiivdriittiivdnpitkid
mitataantiettyndaikanapistoolistatullut lankamddrd,
mittausjaksoa(esim. 15 s) sekd toistettavamittaus.
'18
Mikdli langansydttonopeuspoikkeaa enemmdn kuin l-0,7 m/min arvosta
m/min,
suoritetaan langansy6ttonopeudensidt6 langansyottdlaitteen ohjauskortilla olevalla
sddtdvastuksella.
Jotta saat6olisi mahdollistaon laitteensivulevypoistettava(kuvas. 45).

Langansydt6n htiiriiittiimyyden varmistaminen langansyfitt6laitteessa
Hdiriotonlangansy6tt6on ehdotonedellytystoimivallehitsausprosessille.
langanhalkaisijasta
riippuenjoko punaisettai keltaiset
Sy6ttopy6riksion valittavapulssimig-hitsauksessa
py6rdt.Sy6ttopy6rienkiristyson suoritettava
siten,ettdpitovoimapyorienpinnoillaon riittdvdilman langan
tarpeetontamuokkautumista.Alumiinienhitsauksessaon oikea puristusvoimavielikin tiirkeAmpi,ja niil16
puristuksenlikimid16inenarvosdddetdSn
langansydttopyordt
siten,ettdlangantuloakddelldjarrutettaessa
alkavatluistaa.Teriikselldja ruostumattomalla
teriikselldkdytetidnsuurempaapuristusvoimaa,
kuitenkin
niin,ettei lisdainelanka
muokkaudu.
ja materiaalinmukaansiten,ettii terdkselldja
Langanohjausputki
valitaanmyos kiiytetynlankahalkaisijan
ruostumattomalla
teriikselldkdytetiidnterdksistdputkeaja alumiineillateflonohjausputkea.
Ohjausputken
on ulotuttavamahdollisimmanldhellesyottopydrid.
Jdlkivirta-aika,jokaestddlanganjddmisenkiinniidhmettyv6dnhitsisulaan,sdddetiiiinlangansyottolaitteessa olevastapotentiometristd(kuva s. 45).

Hitsauspistooli
HUOM!

Pulssimig-hitsauksessa
on syytd kdyttdAvain nestejddhdytteisid
hitsauspistooleja.

Langanohjaimen
tuleeolla hyvdkuntoinen
mukaanmyos
sekiipuhdas.Alumiinien,sekdmahdollisuuksien
ruostumattomienterdstenhitsauksessaon syytd kdyttZidteflonlanganohjainta.Teriksilld voidaan kayftaa
tavallistaterdsohjainta.
Virtasuutinvalitaanlankahalkaisijan
mukaannormaalisti.
Kunnollisenvirransiirtymisen
turvaamiseksisekd
suuttimen kulumisen aiheuttamienongelmienestdmiseksivirtasuutinon vaihdettavariittdvdn usein.
Kdytettdess6teflonlanganohjaintaon syytii kiyttid virtakontaktinparantamiseksivirtasuuttimenjatkeena
jotakin sAhkodjohtavaa apukappaletta,valmistettuesimerkiksikuparistatai pronssista.
Kun k6ytetddn moottoripistoolia,on myds sen syottdpyorien aiheuttama puristus lankaan sdddettdvd
FU:n pyordt luistavatensin.
oikeaksi.Likimddrdinenarvo on sellainen,ettd lankaakddelldiarrutettiaessa
Normaalisti lankaa ulos ajettaessaFU:n pyordt eivdt saa luistaa. Koska kdytetddn nestejddhdytteisid
moottoripistooleita,on varmistuttavasiitd,ett?ikaasusuutinon kiristettykunnolla,etteisuojakaasuunpiiiise
kosteutta.

Maadoitus
Maadoitus on syyta tehdii suoraan tyokappaleeseenmikdli hitsausolosuhteetsen sallivat. Mikdli
maadoitustaei voida tehdd suorasti,on varmistauduttava,
ettd maadoitusmuuten on kunnollinen.

1918300

HITSAUSOHJEITA

C 120P:ntoiminta
Kdyttdessddn
C 120Pkaukosdddintd
parametrien
hitsaajavoi vapautuaaikaavieviltd
etsinndltdja kokeilulta
ja keskittydvarsinaiseen
tyosuoritukseen.
Pulssimig-hitsauson Multisystem-pulssilaitteistolla
helppoa. Suoritettuaantarvittavat esivalinnat:
ja k?iytettyjdrjestelmdsekd mahdollinenkraaterintdytonkdytto,hitsaajanei
materiaali,lankahalkaisija
tarvitsesuorittaaC 12OP:stheniid muita siiiit6toimenpiteith.HitsausvirtaqdddetddnC 120P:henliitdtysta
Multisystem C-qa{an MIG-kaukosddtdjdnlangansydtonsiidtimesta( {.
), josta hitsausvirtasddtyy
portaattomasti kdytettdvdn langan koko virta-alueella. Halutessaan-muuttaa valokaaren pituutta
haluamaansa suuntaan, hitsaajalla on kdytettdvissdM|G-kaukosddtimenjAnniteasetuksenpaikalle
sijoitettu valokaaren pituuden siiiit6. Valokaaren pituuden sdddostd on erityisesti apua hitsattaessa
perdkkdinerilaisialiitosmuotoja.

Eri materiaalien
hitsaus
Alumiinien hitsaus
(Mg-seokset,
Tavallisimmatalumiiniseokset
Si-seokset)sekZipuhdasalumiiniovat vaivattahitsattavissa,
kun materiaalikytkin
asetetaanAl-asentoon.Kun perusvalinnat
on tehty,siirtyminenAl-laadustatoiseen
tapahtuusiten,ettdjos esimerkiksiAlSi-seostaon hitsattuviimeksi,niin siirtyminenMg-seokseentapahtuu
puhtaaseen
vdhentiimdlld
hitsausjdrjestelmdvalintaa
n. 0,5yksikko6sekdsiirryttdessd
alumiiniin,lis?idmdllii
n. 0,5 yksikkod. Tdmin jiilkeen hitsataanhormaalisti kuten edelld'on esitetty. Muutkin kuin em.
perusseoksetovat mahdollisestihitsattavissaja toiminta-alueon ldydettdvissdhitsausjdrjestelmivalinnan
avulla(katsosivu 8).
hitsauksessa
alumiinilaatujen
Suojakaasuna
tavallisimmin
kdytetiidnpuhdastaargoniaja virtausmddrdksi
soveltuuhitsausvirrasta
sekd olosuhteistariippuen10 - 20 l/min.
Hitsattavatkappaleeton syytd puhdistaa,mikdli niiden pinnoillaon runsaastihapettumia,tai muuta
epdpuhtautta,jotta voitaisiinolla varmojahitsauksenlaadusta.
joita alumiinin
Seuraavassaesitetdiinjoitakin suuntaa-antaviaarvoja ja ohjeita eri toiminta-alueista,
.hitsauksessavoidaansaavuttaa:
lankahalkaisija
1 , 0m m

I

l,3ilil,

1 , 0m m ( 1 $ )
1 , 0m m ( 1 , 5 )
1 , 0m m ( 1 , 5 ),

i!+l

,,,1r:t:il*,,li
l.:l:ii'::;:ia::tli:
trr,iii;t,:rrr::jt
ii

Minimilevyvahvuuden
saavuttaminen
vaatiitarkkaasovitustakappaleillesekderittdintarkkaakuljetusno.
peutta.
Seuraavassasuositeltaviarailomuotojaeri levyvahvuuksille:
levyvahvuus

1.:.:5mm
, 5 . . ; 1m
0m
10:..20
mm

::,ti:i,t,:lr::

{:,!i

X,t,

l,',i
nn
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Alumiinin hitsauksessayleensii on syytd kdyttiid
hitsauspistoolin
kuljetuksessa
tyontdvii kulmaatai
kohtisuoraa,jos se suinkinon mahdollista.

\\,

Tyontdvdlldkuljetuksellasaavutetaanyleisestiparempisulansuojausvaikutus
kun vetdvdlld.
Valokaaren pituuson riippuvainenhitsaajantottumuksesta
sekd kdytetystii hitsausvirrastaja railomuodosta,
mutta yleisohjeenavoidaansanoa,ettd valokaaren
on oltava niin pitkd, ettei oikosulkujaesiinny,eli
k a a r e np i t u u sn . 2 - 7 m m .

\

\-Y

-;@

-@--

r3----?--:,
_-------T----.--_-]-Ty6ntdvA
asento

Kohtisuora
asento

veiava
asento

Asentohitsauson MIG-sykekaarellahelppoa ja keskimddrdiselllA
virralla luokkaa 230-240 A on
mahdollistavieliityydyttdvdstihitsatamuissakinkuin jalkoasennossa.
Pulssilaitteella
virta antaasiirtyville
lisdainepisaroille
niin suurenkiihtyvyyden,ettd ne suuntautuvathitsisulaanmy6s lakiasennossa.
johtuva
Pienid kappaleitahitsattaessaon otettavahuomioonalumiinin hyvdstdldmmonjohtavuudesta
kappaleidenldmpeneminen,jolloin on joko hitsausvirtaatai kuljetusnopeuttamuutettavahitsauksen
kuluessa.Vaikkaldmmonjohtavuuslaskeevoimakkaastiseostuksen
lisddntyessi,ongelmaesiintyy kaikilla
hitsattavillaalumiiniseoksilla.

Ruostumatonterds
Tavallisimmatruostumattomat
ter6ksetovat helpostihitsattavissa
kun materiaalinvalintakytkinasetetaan
asentoon SS. Eli tdlloin tulevat kysymykseenseokset Cro/o{ 25, Nio/o{ 12, Moo/o< 4,5, joskin on mahdollista,ettd runsaamminseostetutkinovat hitsattavissa
hitsausjdrjestelmdvalinnan
avulla(katsosivu 8).
Ar 2o/o
Suojakaasunavoidaankdyttddjoko 980/o
02 tai98o/o
Ar 2o/o
CO2ja kaasunvirtauksena10 - 20 l/min.
Vaativissahitsauskohteissatdytyy myos luuren puolelle johtaa suojakaasua,joko samaa kuin hitsisulan
suojaukseentai sitten ns. formier-kaasua.
Seuraavassaesitetddnsuuntaa-antaviaarvoja toiminta-alueistaruostumattomienterdsten hitsauksessa.
lankahalkaisija
1 , 0m m

l:6ilfr

rlryahvuus

min. keskim.virta

r!l:

45A
50 A,

''os'.4.

:l

,t-"",+,

mm
,

F.[

:";a;:,"1

max. keskim.virta

,,,
,:..,,-,,

l',

300A
360 A

5ooA

1,0 mm levyn hitsausvaatiierittdintarkkaarailonvalmisteluasekd tasaistakuljetusnopeutta.
on olemassauseita,ja tdssdyhteydessZi
esitetddnsuuntaviiMahdollisiarailomuotojaeri levyvahvuuksilla
vat railonvalinnalle

Mikali suurillaainevahvuuksilla
on mahdollista,kannattaakayttaajuuritukea,jolloin railon vahvistuksen
tarkkuusvaatimusvdheneesekd juuren kaasusuojauksenaikaansaaminenhelpottuu.
Valokaarenpituus ruostumattomienterdstenhitsauksessaon lyhyempi kuin alumiinin hitsauksessa.
ja -asennosta,mutta yleisohjeenavoidaansanoa,ettii valokaaren
Ohjearvoriippuu suurestihitsausarvoista
tulee olla mahdollisimmanlyhyt, kuitenkinniin, ettei oikosulkujaesiinny.Hitsauksessavoidaankaftaa
sekd tyontdvdd,ettd vetdvddpistoolinkuljetusta.Kuljetusnopeuden
ollessaliian suuri, palon muodosta
tuleeepdedullinen.
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Terdksenhitsaus
Normaalit niukkaseosteiset.ja
seostamattomat_terikset
ovat helpostihitsattavissaC 12op-pulssisdiitimen
muita_teraksiiivoidaan mahdollisestihitsata mikati tdytetiidn hitsaus;ar;eisteimlvtii;i;;
3vu!!3..lt4.VQs
hyvdksi(katsosivu 8).
Suoiakaasun-a
terbstenhilsauksessatulee ke$ae jotain argonvaltaistakaasua,jossa hiilidioksidinosuus
on luokkaa5%.Suuremmat.hjilidioksidipitoisuudet
aiheuttavat
materiaalin
siirtyiniseen
epdsddnnollisyyttd
ja ndin oflen roiskeita.Sopivia suojakaasujaovatkin 980/o
Ar 2o/oC,2,98%Ar 2o/oCO2tai'950/o
Ar So/oCO2,
joista viimeksi mainitullasaavutetaansuurin tunkeuma.Hiilidioklidipitoisuuksia
5o/o...10o/o
on joissain
olosuhteissa
mahdollistakdyttdd,muttatiilloinon sovellettava
luvussa"Hitsausjdrjestelmdvalinta"
rlsitettyA
menettelyd.(sivu8).
Seuraavassa
esitetddnsuuntaa-antavia
arvojatoiminta-alueista:
lankahalkaisija

1 , 0m m
1 , 2 m m"
1 , 6m m

1
-

min. keskim.virta

min. levyvahvuus

max. keskim.virta

50A
55A
95A

0 , 7 5m m , ,
0,75mm
1,5 mm

320 A
430 A
500A

-',

Kdyttokelpoisetrailomuodotovat samat kuin normaalistikinMIG-hitsauksessa
eli:

juuripinta'

::g):;

@

-:

-*q.:'4;;e

'l

..t
.'.' v 50"...600

59'"'60"
",i;"-:1x

:

ilmarako'
I
19tri6l.a,lil

,':

x5
(0,3...'t1

mn
id;iltl,5::.?,P

Valokaarenpituusterdksenhitsauksessa
sdddettiiinkutenruostumattomilla
terdksilldkinmahdollisimman
lyhyeksi.Hitsauksessavoidaankiiyttddsekdtyontdvdii,ettii vetdvddpistoolinkuljetusta.Kdytettdessdliian
suurta kuljetusnopeutta
tulee palon muodostaepdedullinen.
Hitsattavienkappaleidenpinnan laatu vaikuttaamyos hitsausprosessin
toimintaan ja ainakin jotkut
konepohjamaalitaiheuttavatongelmiavalokaaressa.
Yleisestilieneeparastasuorittaamaalinja muiden
epdpuhtauksienpoisto pinnoilta.

Erikoismateriaalit
Hitsattaessa ns. erikoismateriaaleja,mm. yliseostettuja ruostumattomia terdksi6, kupariseoksia tai
nikkeliseoksia,on joissain tapauksissamahdollistaloytdd sopivat hitsausarvotkdyttdmdlldhyvdksi
hitsausjdrjestelmdvalintaa.
Lisdainelangan
halkaisijavalitaannormaalistija materiaalivalinta
esimerkiksi
seuraavasti:alumiinivaltaisilla
seoksillaAl-asento, kupari-,nikkeli-ja kromiseoksillaSS-asentotai FEasento.
I

Suolakaasunakupari-ja nikkeliseoksilla
kdytetddnargoniasekd kromiseoksilla
980/o
Ar 2o/oC'2.

TAKUUEHDOT
KEMPPI OY antaa valmistamilleenja edustamilleentuotteilletakuun, joka kdsittdd valiingot, jotka
aiheutuvatraaka-ainetai valmistusvirheistd.
Takuunpuitteissaasennetaan
vioittuneenosantilalleuusi,tai
milloin se kdy pdinsd,vioittunut osa korjataantdyteen kuntoon veloituksetta.
Takuuaika on 1 vuosi edellyttden,ettd konetta kdytetdin yksivuorotydssd.
Takuu ei korvaavahinkoja,jotka aiheutuvatsopimattomastatai varomattomastakdytdstd,ylikuormituksesta, huolimattomasta
hoidostatai luonnollisesta
kulumisesta.
Takuukorjauksesta
mahdollisestiaiheutuvat
matka-ja rahtikuluteivdt kuulu takuun puitteissakorvattaviin.
Takuukorjaukseton suoritettavaKemppi Oy:n tehtaallaLahdessatai ldhimm6lldvaltuutetullaKemppikorjaamolla.Takuukorjaustapyydettdessdon esitettdvdkoneen takuukortti.
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