
Automatyczna spawarka do spawania metod ą DC/AC Pulse MIG 

Nowo ść 

Szczytowe osiągnięcie w wysokojakościowym spawaniu 
cienkich blach 
Spawarka AC Pulse o duŜej mocy wyjściowej 

□ Prąd znamionowy wynosz ący 300A sprawia, Ŝe DW300 z 
łatwo ścią radzi sobie w szerokim zakresie zastosowa ń. 

 

□  Zwiększona tolerancja na szczelin ę ułatwia automatyzacj ę. 
 

□  Mniejsza ilo ść dymów spawalniczych i czystsza spoina. 
 

□  Funkcja cyfrowego turbo uruchomienia polepsza zaj arzenie łuku. 
 
 
 



SSSzzzccczzzyyytttooowwweee   ooosssiiiąąągggnnniiięęęccciiieee   www   wwwyyysssoookkkooojjjaaakkkooośśśccciiiooowwwyyymmm   ssspppaaawwwaaannniiiuuu   ccciiieeennnkkkiiiccchhh   bbblllaaaccchhh!!!   
 
Wysoka wydajno ść, jako ść spoiny jak w metodzie TIG  
 

DDDWWW   333000000   ZZZaaajjjmmmiiieee   sssiiięęę   tttyyymmm   
 

 

Aktualnie spawamy 
aluminium metod ą 
TIG, ale chcemy 
zwiększyć 
wydajno ść… 

SSSpppaaawwwaaajjj   bbbaaarrrdddzzzooo   ccciiieeennnkkkiiieee   bbblllaaaccchhhyyy   zzz   wwwyyysssoookkkąąą   
wwwyyydddaaajjjnnnooośśśccciiiąąą   iii   jjjaaakkkooośśśccciiiąąą   ssstttooosssuuujjjąąąccc   nnnooowwwyyy   ppprrroooccceeesss   AAACCC   
PPPuuulllssseee   MMMIIIGGG   fffiiirrrmmmyyy   DDDAAAIIIHHHEEENNN   
  

Nowy proces AC MIG 

Przykładowy przebieg prądu spawania dla AC pulse MIG 

Proces ten pozwala kontrolowa ć ilo ść topionego 
drutu i jednocze śnie pozwala na regulacj ę 
głęboko ści wtopienia. Lepsza kontrola nad 
ilością wprowadzanego ciepła pozwala na 
spawanie bardzo cienkich blach.  DW300 
pozwala na uzyskanie wysokiej wydajno ści, 
wysokiej jako ści spawania bez przepale ń i jest 
odpowiednie do spawania cienkich blach 
aluminiowych, ze stali nierdzewnej oraz ze stali 
miękkiej. 

Mniejsza ilo ść wprowadzanego ciepła pozwala na spawanie bardzo ci enkich blach.  

Spawanie DC Pulse MIG Spawanie AC Pulse MIG 

Pojawiły si ę przepalenia Piękny wygl ąd spoiny 

Prąd spawania: 50A, Napięcie spawania: 15V, Prędkość spawania: 80cm/min, 
Materiał: A5052, Grubość blachy: 0.8mm, Szczelina: 1mm, Zakładka 

 

Chcemy równie Ŝ 
zwiększyć 
wydajno ść spawania 
blach średniej 
grubo ści a nie tylko 
cienkich… 

MMMaaakkksssyyymmmaaalllnnnaaa   wwwaaarrrtttooośśśććć   ppprrrąąąddduuu   333000000AAA   uuułłłaaatttwwwiiiaaa   
ssspppaaawwwaaannniiieee   śśśrrreeedddnnniiieeejjj   gggrrruuubbbooośśśccciii   bbblllaaaccchhh...   
   

Proces 
spawania 

Odpowiedni drut Średnica drutu 

Twarde aluminium 1.2, 1.6 AC wave pulse 
MIG Miękkie aluminium 1.0, 1.2, 1.6 

Twarde aluminium 1.2, 1.6 DC wave pulse 
MIG Miękkie aluminium 1.0, 1.2, 1.6 

Twarde aluminium 1.2, 1.6 

Miękkie aluminium 0.8, 0.9, 1.0, 1.2 

Stal nierdzewna 0.8, 0.9, 1.0, 1.2 
AC pulse MIG 

Miękka stal pełny 1.0, 1.2, 1.6 

Twarde aluminium 1.2, 1.6 

Miękkie aluminium 0.8, 0.9, 1.0, 1.2 DC pulse MIG 

Stal nierdzewna 0.8, 0.9, 1.0, 1.2 

DC pulse MAG Miękka stal pełny 0.8, 0.9, 1.0, 1.2 

   

Standardowe ustawienie średnicy aluminiowego drutu do 1.6mm, pozwala na zastosowanie 
metody AC pulse MIG do spawania cienkich blach oraz blach średniej grubości, poszerzając 
zakres jej zastosowań. 

Proces spawania wave pulse pozwala na 
uzyskanie czystej spoiny 

GGG rrr uuu bbb ooo śśśććć    bbb lll aaa ccc hhh yyy :::    666 mmm mmm       

Prąd spawania: 210A, Napięcie spawania: 23V 
Prędkość spawania: 55cm/min, Drut: A5183, 1.6mm 



SSSzzzccczzzyyytttooowwweee   ooosssiiiąąągggnnniiięęęccciiieee   www   wwwyyysssoookkkooojjjaaakkkooośśśccciiiooowwwyyymmm   ssspppaaawwwaaannniiiuuu   ccciiieeennnkkkiiiccchhh   bbblllaaaccchhh!!!   
 

Wysoka wydajno ść, jako ść spoiny jak w metodzie TIG  
 

 

Chcemy stabilnie 
spawać nawet gdy 
szczelina w 
połączeniu 
zakładkowym jest 
duŜa … 

ZZZnnnaaaccczzznnnyyy   wwwzzzrrrooosssttt   tttooollleeerrraaannncccjjjiii   ssszzzccczzzeeellliiinnnyyy   
uuułłłaaatttwwwiiiaaa   aaauuutttooommmaaatttyyyzzzaaacccjjjęęę...   
   

Regulacja proporcji EN  pozwala na kontrolowanie ilo ści 
topionego materiału i umo Ŝliwia spawanie bez przepale ń, nawet 
cienkich blach ł ączonych na zakładk ę ze szczelin ą. 

Proporcja 
    EN Wygląd spoiny 

 
Makro 
     

PPP rrr ęęęddd kkk ooo śśś ććć    ppp ooo ddd aaa wwwaaa nnn iii aaa    ddd rrr uuu ttt uuu :::    222 ... 888    mmm/// mmmiii nnn    
 

PPP rrr ęęęddd kkk ooo śśś ććć    ppp ooo ddd aaa wwwaaa nnn iii aaa    ddd rrr uuu ttt uuu :::    333 ... 222    mmm/// mmmiii nnn    
 

PPP rrr ęęęddd kkk ooo śśś ććć    ppp ooo ddd aaa wwwaaa nnn iii aaa    ddd rrr uuu ttt uuu :::    333 ... 666    mmm/// mmmiii nnn    
 

Prąd spawania: 80A, Prędkość spawania: 80cm/min, Materiał: A5083, 1.5mm, Drut: A5356, 1.2mm 
 

Nie chcemy 
czarnych spoin 
przy spawaniu 
aluminium … 

 MMMnnniiieeejjjssszzzaaa   iiilllooośśśććć   dddyyymmmóóówww   iii   sssaaadddzzzyyy   gggwwwaaarrraaannntttuuujjjeee   
ccczzzyyyssstttyyy   wwwyyygggllląąąddd   ssspppoooiiinnnyyy   
   

NiŜsza temperatura transportowanej kropli zmniejsza ilo ść 
sadzy i pozwala na uzyskanie czystej spoiny.  

Drut: A5356 1.2mm 
Prąd spawania: 104A 
Napięcie spawania: 17.4V 
Proporcja EN: 20% 
 

Drut: A5356 1.2mm 
Prąd spawania: 105A 
Napięcie spawania: 17.5V 
 



Metoda spawania AC Wave Pulse radzi sobie 
z problemami wyst ępującymi podczas 
wysokojako ściowego spawania aluminium. 
   
Wyjątkowa metoda Wave Pulse firmy DAIHEN 
zmniejsza wraŜliwość na pęknięcia i pęcherze. Jest 
szczególnie uŜyteczna przy spawaniu stopów 
obrabianych cieplnie (serii 6000 i 7000). 
   

AC Wave Pulse   

Mniejsza 
ilość 

pęcherzy 

Mniejsza 
wraŜliwość 

na 
pęknięcia 

UŜyteczny 
przy łączeniu 

blach o 
róŜnej 

grubości 

Udoskonalone zajarzenie łuku  
  
DW300 posiada, niedawno opracowaną 
funkcję cyfrowego turbo startu, która 
zapewnia znakomity start łuku nawet w 
przypadku spawania aluminium, gdzie 
zajarzenie łuku jest trudne. 
   

Urządzenie 
konwencjonalne 

Problem z 
zajarzeniem 

Dopuszczalne 

Optymalne 

Udoskonalone charakterystyki 
spawania dla cienkich blach ze 
stali mi ękkiej i stali nierdzewnej. 
   

Stal nierdzewna 
RóŜna grubość 
(AC pulse: 100A, 18V, 60cm/min) 

(3mm) (0.6mm) 
DW300 przoduje w kontroli wprowadzanego 
ciepła podczas spawania blach o róŜnej grubości 
ze stali nierdzewnej, stali miękkiej itd. oraz blach 
bardzo cienkich. 

   

Doczołowe spawanie cienkich blach 
 

(AC pulse: 65A, 16V, 90cm/min) 
 

(0.6mm) 

Jeszcze wy Ŝsza jako ść spawania w 
poł ączeniu z robotem Almega serii AX    

Przykład parametrów  
spawania  
ustawianych z panelu sterującego 

Parametry spawania 
Prąd spawania, napięcie spawania 
Charakterystyka łuku 

Czas początkowego wypływu gazu 
Prędkość podawania drutu 

Czas krateru, czas wypływu gazu 

Ustawienia 
dla 

początku i 
końca 

spawania 
Regulacja antyprzyklejeniowa 

Ustawienia trybu spawania: 
Tryby  spawania przełączamy w opcjach spawania 
Monitorowanie łuku (Prąd spawania, Napięcie łuku) 
Ustawienie monitorowania błędów  łuku 
Monitorowanie obciąŜenia silnika podajnika drutu 
Ustawienie monitorowania błędów obciąŜenia silnika podajnika 
Wykrywanie przestojów  

 

● Wyjątkowa technika spawania Synchro MIG firmy DAIHEN 
pozwala na wykonywanie spoin wysokiej jako ści, osi ąganej 
tylko przez roboty. 
● Panel steruj ący pozwala na bezpo średnie ustawienie 
parametrów spawania, zapewniaj ąc najwy Ŝszą jako ść 
spawania, nawet w najtrudniejszych sytuacjach.  

● Funkcja monitorowania 
warunków  spawania pozwala na 
kontrolowanie parametrów 
podczas wykonywania spoiny. 
Zapobiega wyst ępowaniu bł ędów 
oraz umo Ŝliwia sprawdzenie 
historii bł ędów. 

Spawanie Synchro MIG Wyniki spawania z uŜyciem funkcji Synchro MIG 

Wygląd spoiny Przekrój Makro 

S
yn

ch
ro

 M
IG
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ły
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IG
 

Dobry  
Przetop 

Nadmierny  
Przetop 

Synchronizacja ruchów robota i prądu spawania podczas 
wykonywania ściegu zakosowego  

Prąd : 150A 
Prąd : 70A 

Grubość blachy 6mm 
Grubość blachy 2mm 



Schemat poł ączenia, Typowe zestawienia , Wymagane wyposa Ŝenie 
  

Robot AX-V6 : 
  

- Elementy standardowe 
   

- Elementy standardowe 
   

- Elementy standardowe 
   

W połączeniu z robotem AX-V6 (specyfikacja dla aluminium) 

   Opis 

   
Typ 

   Źródło prądu spawania 

   Manipulator 

   Sterownik robota 

   Panel sterujący 

   Skrzynka operacyjna 

   Przewody 1,2 

   Przewód 5 

   Przewód 4 i wiązka 
przewodów 

   Interfejs 

   Palnik 

   Podajnik drutu 

   Przewód koncentryczny 

   Przewód  

   Pojemnik na drut 

   Wiązka przewodów zawiera przewód gazowy i przewód prądowy 

   

Zasilanie 

   

Jednostka 
sterująca 

   

Zasilanie 

   

Zasilanie 

   

Rysunek przedstawia tylko waŜniejsze elementy, w oparciu o standardową 
konfigurację MIG. 
O szczegóły pytaj dostawcę. 
 

Spawanie półautomatyczne: 
   

Spawanie półautomatyczne (PrzedłuŜenie do 10m) 

   Opis 

   
Typ 

   Źródło prądu spawania 

   Podajnik drutu 

   Zdalne sterowanie 

   Palnik 

   Przewód podajnika 

   Przewód prądowy 

   Przewód masowy 

   Przewód gazowy 

   Długość przewodów : 5m, 10m, 15m lub 20m. 

   

Roboty innych firm: 
   

W połączeniu z robotami innych firm 

   
Opis 

   
Typ 

   Źródło prądu spawania 

   Interfejs 

   Podajnik drutu 

   Zestaw do aluminium 

   Palnik 

   Przewód koncentryczny 

   Przewód podajnika 

   Przewód prądowy 

   Przewód masowy 

   Przewód gazowy 

   Przewód  

   

IFR-101D 

   
K5603B00 

   

L450K00 

   

Rysunek przedstawia tylko waŜniejsze elementy, w oparciu o standardową 
konfigurację MIG. 
O szczegóły pytaj dostawcę. 
 

Przewód dostarczany z interfejsem. Przed podłączeniem przeczytaj instrukcję. 
Długość przewodów : 5m, 10m, 15m lub 20m. 

   



Standardowy zestaw i specyfikacja  
   � Zasilanie i specyfikacja przewodów  

 DW-300 

Napięcie sieci V 400±15% 

Liczba faz - 3 

Moc kVA powyŜej 18 

Bezpiecznik A 30 
Skrzynka 

bezpieczników Wyłącznik 
przepięciowy 

A 30 

Przewód zasilający mm2 powyŜej 5 

Przewód masowy mm2 60 

Przewód uziemienia mm2 powyŜej 5 

   

Element 

   
Model 

   

Źródło prądu spawania Typy DW-300 
Napięcie sieci V 400±15%(50/60Hz) 
Liczba faz - 3 
Moc wejściowa kVA 18(16kW) 
Cykl pracy % 80 
Nominalny prąd wyjściowy A 300 
Nominalne napięcie V 29 
Zakres prądu wyjściowego A 30~300 
Zakres napięcia 
wyjściowego 

V 12~36 

Max. napięcie jałowe V 81 
Wymiary zewnętrzne mm 300x705x595 
CięŜar kg 66 

� Źródło pr ądu spawania  
 

� Podajnik drutu  
 Podajnik drutu Typ CM-7401 CMA-7401 

Średnica drutu mm (0.8),0.9,1.0,1.2,(1.4)
,(1.6) 

1.0, 1.2, (1.6) 

Rodzaj drutu - pełny, rdzeniowy Aluminium 
Prędkość podawania 

drutu 
m/min Max 22 

Waga kg 16 16 
Wymiary zewnętrzne mm 243x732x402 243x732x402 

   
� Palnik CO 2/MAG 
 Palnik CO2/MAG Typ WT3510-SE 

Prąd nominalny A 350 
Średnica drutu mm (0.9, 1.0), 1.2, (1.4) 

Cykl pracy % 60 
Rodzaj chłodzenia - Chłodzony powietrzem 
Długość przewodu m 3, (4.5), (6) 

   

� Przewód steruj ący podajnika  
 Przewód podajnika DW300 

Przewód 
standardowy 

BKCPP-1002 (2m) 
BKCPP-1007 (5m) 

BKCPP-1012 (10m) 

PrzedłuŜenie BKCPJ-1005(5m), BKCPJ-1010(10m) 
BKCPJ-1015(15m), BKCPJ-1020(20m) 

   

� Przewód gazowy  
 Przewód gazowy DW300 

Standardowy 3m przewód gazowy przyłączony do 
podajnika drutu 

PrzedłuŜenie BKGG-0605(5m), BKGG-0610(10m) 
BKGG-0615(15m), BKGG-0620(20m) 

   
� Przewód  pr ądowy  
 Przewód prądowy DW300 

Przewód 
standardowy 

BKPDJ-6002(2m) 
BKPDJ-6007(5m) 

BKPDJ-6012(10m) 
BKPDJ-6017(15m) 
BKPDJ-6022(20m) 

   
� Przewód  masowy  
 Przewód masowy DW300 

Przewód 
standardowy 

BKPDT-6002(2m) 
BKPDT-6007(5m) 

BKPDT-6012(10m) 
BKPDT-6017(15m) 
BKPDT-6022(20m) 

   

Opcjonalnie  
   Zdalne sterowanie 

   

Kontroler analogowy 

   
Kontroler cyfrowy 

   

Nazwa Nr części 
Kontroler 

analogowy 
(podłączany 3m 

przewodem)  

K5416H00 

PrzedłuŜenie 

BKCPJ-0605(5m) 
BKCPJ-0610(10m) 
BKCPJ-0615(15m) 
BKCPJ-0620(20m) 

   

Nazwa Nr części 
Kontroler 
cyfrowy  

E-2454 

Przewód 
sterowania 

BKCAN-0410(10m) 
BKCAN-0420(20m) 

Interfejs K5422B00 

   

● Kontroler analogowy 

  
● Kontroler cyfrowy 

  

� Palnik MIG do aluminium  
Palnik MIG aluminium Typ WTAW400-SE 

Prąd nominalny A 400 
Średnica drutu mm 1.2, (1.6) 

Cykl pracy % 100 
Rodzaj chłodzenia - Chłodzony cieczą 
Długość przewodu m 3 

   


