
Η χρήση μηχανών
συγκόλλησης που
χρησιμοποιούν σταθερά Volt –
Constant current (CC mode)
για τη συγκόλληση αλουμινίου
με αέριο έχει μια μακρά και
πολύ επιτυχημένη ιστορία. Η
επιτυχία αυτή οφείλετε σε
μεγάλο βαθμό στη διαδικασία
μεταφοράς του σύρματος στην
συγκόλληση με μορφή
σταγόνας. Σε αυτό το κείμενο
θα αναφερόμαστε σε αυτή τη
διαδικασία ως drooper. Η
χρήση του drooper βοηθάει
στη μεταφορά υψηλής κάθετης
ενέργειας δημιουργώντας κατά
αυτόν τον τρόπο το Spray Arc
(πολλές μικρές σταγόνες που
δημιουργούν το κορδόνι). Το
Spray Arc είναι πολύ βασικό
στη συγκόλληση αλουμινίου
γιατί προσφέρει σταθερότητα
στην κόλληση ακόμη και όταν
το μήκος του τόξου
μεταβάλλεται. Το αποτέλεσμα
είναι σταθερή διείσδυση σε
όλο το μήκος της συγκόλλησης. 
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας
δημιουργήθηκαν διαδικασίες
ελέγχου του τόξου
συγκόλλησης οι οποίες
πρόσφατα οδήγησαν στην
ανάπτυξη λογισμικού που
ελέγχει τη διαδικασία
συγκόλλησης  στα inverters. Η
χρήση του λογισμικού, η οποία
βελτιστοποιεί τα
χαρακτηριστικά συγκόλλησης
του αλουμινίου κρίνεται πια
απαραίτητη. Η Lincoln Electric
κατανοώντας την αναγκαιότητα
για τέλεια ποιότητα στη
συγκόλληση του αλουμινίου
εξέλιξε το λογισμικό αυτό και
προχώρησε ένα βήμα
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παραπάνω στη δημιουργία του
Waveform Control
TechnologyTM. Το λογισμικό
αυτό σε συνδυασμό με υψηλής
συχνότητας παλμούς
προσφέρει πολλά
πλεονεκτήματα στη μέθοδο
συγκόλλησης με σύρμα και
αέριο - GMAW (Gas Metal
Arc Welding). Επιτυγχάνεται
σταθερή διείσδυση κατά τη
διάρκεια της συγκόλλησης,
μειώνονται τα πιτσιλίσματα,
αυξάνεται η ταχύτητα
συγκόλλησης και κατά
συνέπεια βελτιώνεται και η
ρευστότητα του σύρματος.
Επίσης μειώνεται η θερμότητα η
οποία μεταφέρεται στο μέταλλο
βάσης μειώνοντας κατά αυτόν
τον τρόπο το ποσοστό
παραμόρφωσής του. 
Η Lincoln Electric αξιοποιώντας
το Waveform Control
TechnologyTM  ανέπτυξε την
τεχνολογία των παλμών ένα
επίπεδο παραπάνω. Στην
πράξη η τεχνολογία αυτή
καθοδηγεί την κυματομορφή
της συγκόλλησης ανάλογα με
τις απαιτήσεις του χρήστη στην
κάθε εφαρμογή έτσι ώστε να
επιτευχθεί το τέλειο
αποτέλεσμα. Το Waveform
Control TechnologyTM  το
συναντάμε μόνο σε υψηλής
τεχνολογίας λογισμικό, σαν
αυτό που χρησιμοποιούν τα
Lincoln Electric PowerWave
inverters (photo 2 
PowerWave 405). Τα
PowerWave Inverters μπορούν
να αξιοποιηθούν με δύο
τρόπους. Είτε ο χειριστής
μπορεί να επιλέξει από
προκαθορισμένα προγράμματα

κυματομορφών συγκόλλησης
αλουμινίου είτε μηχανικοί
μπορούν να δημιουργήσουν τις
δικές τους κυματομορφές
χρησιμοποιώντας το Lincoln
Wave Designer Software.
Αυτές οι κυματομορφές
σχεδιάζονται με τη βοήθεια του
ηλεκτρονικού υπολογιστή και
μεταφέρονται στις PowerWave
μηχανές συγκόλλησης.

Η ανατομία της
κυματομορφής

Αλλά τι ακριβώς είναι το
Waveform Control
TechnologyTM που παρέχεται
από το λογισμικό της Lincoln

Electric Wave Designer Pro;
Με αυτήν την τεχνολογία οι
μηχανές ανταποκρίνονται στις
αλλαγές που απαιτούνται από
το λογισμικό στιγμιαία. Πρέπει
να υπογραμμίσουμε ότι η
κυματομορφή υπάρχει για να
καθορίζει την απόδοση των
χαρακτηριστικών κάθε μιας
λιωμένης σταγόνας σύρματος.
Η περιοχή κάτω από την
κυματομορφή καθορίζει την
ποσότητα της ενέργειας που
εφαρμόζεται σε κάθε σταγόνα.
Το ρεύμα αυξάνεται για κάποια
χιλιοστά του δευτερολέπτου
ώστε οι σταγόνες να πάρουν
την μορφή spray arc να
αποκολληθούν και να αρχίσει
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