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1. Wprowadzenie

Przedsiębiorstwo  Usługowe  „HARISPAL”  zwróciło  się  do  Instytutu  Spawalnictwa  z 

prośbą  o  przeprowadzenie  prób  spawania  z  wykorzystaniem  nowoczesnego  urządzenia 

spawalniczego  typu  SIGMA  400A  GALAXY  produkcji  duńskiej  firmy  MIGATRONIC 

(Rys. 1)

Rys. 1. Widok ogólny urządzenia spawalniczego SIGMA 400A GALAXY produkcji firmy 
MIGATRONIC.

Zakres pracy obejmował:

- wykonanie  złączy  doczołowych  ze  spoiną  czołową  w  pozycji  PA  z  zastosowaniem 

programów  nr:  113  –  standard  i  183  –  IAC  (ang.  IAC-Inteligent  Arc  Control  – 

inteligentne sterowanie łuku);

- wykonanie  złączy  teowych  ze  spoiną  pachwinową  w  pozycji  PB  z  zastosowaniem 

programów nr 113 - standard i 183 - IAC;

- porównanie  ilości  odprysków  powstających  podczas  spawania/napawania  wg 

programów nr 113 – standard i 183 – IAC;

- rejestracja charakterystyki dynamicznej źródła prądu podczas spawania z zastosowaniem 

programu nr 183 – IAC;

- rejestracja działania systemu IGC (ang. Inteligent Gas Control – inteligentne sterowanie 

gazu)
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2. Próby spawania złączy doczołowych i teowych

Do  prób  spawania  jako  materiał  podstawowy  złączy  spawanych  zastosowano  stal 

konstrukcyjną S235JR wg PN-EN 10025-2:2007. Jako spoiwo zastosowano drut spawalniczy 

PN-EN  ISO  14341-A-G3Si1  o  średnicy  φ 1,2  mm,  jako  gaz  osłonowy  zastosowano 

mieszankę PN-EN ISO 14175 – M21 – ArC – 18. Złącza doczołowe wykonano z blach o 

grubości 10 mm w pozycji PA, złącza teowe wykonano z blach o grubości 3 mm w pozycji 

PB. W celu porównania wizualnych efektów działania systemu IAC na ilość powstających 

odprysków, złącza doczołowe i teowe wykonano z zastosowaniem programów 113 – standard 

i  183 – IAC,  Rys.  2, 3. Do wykonania złączy próbnych zastosowano parametry spawania 

zgodnie z  Tabl. 1. Wartości parametrów prądowo napięciowych zostały dobrane zgodnie z 

charakterystyką statyczną źródła prądu.

Tabl. 1
Parametry spawania złączy doczołowych i teowych z zastosowaniem urządzenia SIGMA 
400A GALAXY

Lp. Typ złącza Nr 
programu

Nr 
ście-
gu

Natężenie 
prądu

A

Napięcie 
łuku

V

Prędkość 
podawania 

drutu
m/min

Prędkość 
spawania

cm/min

1 doczołowe1)

113

1 130 15,2 2,9 25

2-4 150 16,2 3,4 35

2 teowe2) 1 140 15,8 3,0 35

3 doczołowe1)

183

1 133 17,5 3,7 35

2-4 150 18,0 4,1 25

4 teowe2) 1 140 17,5 3,7 35
1) grubość blachy 10 mm
2) grubość blachy 3 mm
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a)

b)

Rys. 2. Widok ogólny od strony lica złączy doczołowych blach o grubości 10 mm spawanych 
wg: a) programu 113 – standard; b) programu 183 – IAC.
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a)

b)

Rys. 3. Widok ogólny od strony lica złączy teowych blach o grubości 3 mm spawanych wg: 
a) programu 113 – standard, b) programu 183 – IAC.

3. Określenie ilości odprysków

W  celu  określenia  ilości  powstających  odprysków  wykonano  próby  napawania  na 

odpowiednio  przygotowanych  próbkach.  Napoiny  wykonano  z  zastosowaniem  drutu 

spawalniczego PN-EN ISO 14341-A-G3Si1 o średnicy φ 1,2 mm i gazu osłonowego PN-EN 

ISO 14175 – M21 – ArC – 18. Jako materiał podstawowy do prób napawania zastosowano 
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stal S235JR wg PN-EN 10025-2:2007. Napawanie prowadzono w sposób zmechanizowany z 

wykorzystaniem wózka  spawalniczego  DC 20  wg  parametrów  napawania  określonych  w 

Tabl. 2. Wyniki pomiarów i obliczeń ilości powstających odprysków przedstawiono w Tabl.

3.

Tabl. 2.
Parametry napawania zastosowane podczas wykonania próbek do określenia ilości 
odprysków

Nr
próbki

Nr
programu

Natężenie 
prądu

A

Napięcie 
łuku

V

Prędkość 
podawania 

drutu
m/min

Prędkość 
napawania

cm/min
1A

113
100 15,2 2,1

35
2A 150 16,2 3,4

1B
183 (IAC)

100 16,2 2,5

2B 150 17,8 4,1

Tabl. 3.
Wyniki badań ilości odprysków podczas napawania z zastosowaniem programów nr 113 – 
standard i 183 – IAC
Nr próbki Masa próbki 

przed 
napawaniem

g

Masa 
próbki po 
napawaniu

g

Masa 
napoiny

g

Masa 
zużytego

Drutu
g

Masa drutu 
zużytego na 

rozprysk
g

Straty na 
rozprysk

%
1A/11) 563 577 14 14,74 0,74 5,01

1A/21) 776 790 14 14,57 0,57 3,93

1A/31) 570 584 14 14,66 0,66 4,47

2A/11) 796 818 22 23,56 1,56 6,61

2A/21) 588 610 22 23,31 1,31 5,61

2A/31) 765 787 22 23,56 1,56 6,61

1B/12) 543 561 17 17,39 0,39 2,23

1B/22) 752 769 17 17,14 0,14 0,81

1B/32) 769 786 17 17,47 0,47 2,69

2B/12) 507 535 28 28,77 0,77 2,69

2B/22) 837 865 28 28,57 0,57 1,98

2B/32) 752 780 28 28,72 0,72 2,49
1) Program nr 113 – standard
2) Program nr 183 – IAC
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4. Rejestracja działania systemu IGC oraz IAC

W celu zarejestrowania efektu działania systemu IGC przeprowadzono próby napawania. 

Parametry prądowo napięciowe oraz strumień objętości gazu zarejestrowano przy pomocy 

rejestratora  przebiegów  QAS  firmy  HKS  Prozesstechnik  przy  zastosowaniu  czujników 

pomiarowych HKS – P1000 i HKS – GM 30L 10B,. Pomiar natężenia prądu spawania oraz 

napięcia łuku wykonano na zaciskach prądowo napięciowych, pomiar strumienia objętości 

gazu  wykonano  podłączając  czujnik  pomiarowy  pomiędzy  reduktorem  a  urządzeniem 

spawalniczym SIGMA 400A GALAXY.

Aby  umożliwić  zarejestrowanie  wymaganych  przebiegów  przeprowadzono  próby 

napawania  a  jako  materiał  podstawowy  i  materiały  dodatkowe  (drut,  gaz)  zastosowano 

materiały opisane w pkt. 2.

Aby określić jak system IGC reaguje na zmianę prędkości podawania drutu (a tym samym 

na natężenie prądu spawania/napawania) przeprowadzono próbę napawania, podczas której 

stopniowo zwiększano natężenie prądu napawania (Rys. 4).

Rys.  4.  Automatyczna  zmiana  (zwiększanie)  strumienia  objętości  gazu  w  zależności  od 
zmiany (zwiększania) natężenia prądu napawania, realizowana przez system IGC.
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Rejestrację  przebiegu  prądowo  –  napięciowego  wykonano  podczas  napawania  z 

zastosowaniem  systemu  IAC  (program  nr  183  –  Rys.  5).  W  celach  porównawczych 

przedstawiono  poglądowy  schemat  przebiegu  prądowo  –  napięciowego  wg  producenta 

urządzenia (Rys. 6).

Rys. 5. Przebieg prądowo – napięciowy z zastosowaniem systemu IAC, program nr 183.

Rys. 6. Schemat przebiegu prądowo – napięciowego z zastosowaniem systemu IAC 
prezentowany przez producenta urządzenia.
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5. Podsumowanie

Na podstawie  przeprowadzonych  prób spawania  za pomocą urządzenia  spawalniczego 

SIGMA 400A GALAXY ustalono,  że  podczas  spawania  z  zastosowaniem programu  183 

posiadającym funkcję IAC, powstaje zdecydowanie mniej odprysków niż z zastosowaniem 

standardowego programu nr 113. Już nawet podczas spawania można było zaobserwować 

zdecydowaną różnicę w ilości powstających odprysków. Przy spawaniu złączy doczołowych i 

teowych  z  zastosowaniem  programu  nr  113  –  standard,  ilość  powstałych  odprysków  na 

powierzchni złączy jest znacznie większa. Natomiast w przypadku złączy wykonanych przy 

tych samych nastawach parametrów spawania (Tabl. 1) z zastosowaniem programu nr 183, 

który jest wyposażony w funkcję IAC, ilość odprysków jest minimalna (Rys. 2,3).

Przeprowadzone  próby  określenia  ilości  powstających  odprysków  potwierdziły,  że 

podczas  spawania  z  wykorzystaniem  programu  nr  183  –  IAC  ilość  odprysków  dla 

nastawionego natężenia prądu spawania 100 A wynosiła od 0,81 do 2,69 % a przy natężeniu 

prądu 150 A, od 1,98 do 2,69 %. Natomiast w przypadku programu nr 113 – standard ilość 

odprysków wynosiła  odpowiednio od 3,93 do 5,01% oraz 5,61 do 6,61% (Tabl.  3.),  czyli 

około dwukrotnie więcej w porównaniu z zastosowaniem programu nr 183 – IAC.

Zarejestrowane  podczas  badań  przebiegi  natężenia  prądu i  napięcia  łuku  potwierdzają 

informacje jakie podaje producent urządzenia (Rys.  5,6). Podczas zwarcia natężenie prądu 

jest  zmniejszane  w  taki  sposób  aby  ponowne  zajarzenie  łuku  nie  następowało  z 

maksymalnym  prądem  zwarcia  co  zapobiega  rozrywaniu  mostka  ciekłego  metalu, 

ograniczając  tym  samym  ilość  odprysków  i  ilość  wprowadzonego  ciepła.  Mniejszą  ilość 

wprowadzanego ciepła można zaobserwować porównując w złączach doczołowych szerokość 

obszaru  przyspoinowego  pokrytego  barwami  nalotowymi  (Rys.  2,3).  Zarejestrowana 

charakterystyka dynamiczna źródła prądu podczas spawania z zastosowaniem programu nr 

183 – IAC jest zbliżona do jednej z metod niskoenergetycznych spawania MIG/MAG [1].

Rejestracja  przebiegów  prądowo  napięciowych  i  strumienia  objętości  gazów  podczas 

napawania  z  wykorzystaniem  programu  113  oraz  przy  włączonym  systemie  IGC 

potwierdziła, że wraz ze wzrostem natężenia prądu spawania przy otwartym rotametrze na 

butli do wartości strumienia objętości gazu 22 l/min, urządzenie dostosowywało (zwiększało) 

wielkość strumienia  objętościowego gazu proporcjonalnie  do zadawanego natężenia  prądu 

napawania (Rys. 4). Ponadto do zalet systemu IGC należy zaliczyć automatyczne przerywanie 

pracy urządzenia w przypadku gdy butla z gazem osłonowym jest pusta lub w przypadku gdy 

jest uszkodzony przewód pomiędzy butlą a urządzeniem i wartość strumienia objętości gazu 
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jest zbyt niska. Dzięki temu urządzenie to zapobiega wykonywaniu spoin z niewystarczającą 

ilością gazu osłonowego a tym samym zapewnia użytkownikowi unikanie kosztownych w 

spawalnictwie poprawek spowodowanych niedostateczną osłoną łuku.

Nastawy strumienia  objętościowego  gazu  w funkcji  IGC w urządzeniu  spawalniczym 

SIGMA 400A GALAXY firmy MOGATRONIC zostały zadane w układzie sterowania przez 

producenta urządzenia dla poszczególnych natężeń prądu spawania. Jednakże jest możliwa 

zmiana nastaw tego strumienia i jego adaptacja stosownie do potrzeb użytkownika. 
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