ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Апарат за ВИГ заваряване
HARCO TIG 280A AC/DC
с вградено водно охлаждане
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Произведено в България

HARCO TIG 280A AC/DC
Описание
Благодарим Ви че избрахте нашият продукт За да получите най(доброто от него моля
прочетете внимателно следващите редове Пазете инструкцията, за да може да я
ползвате и друг път Апаратът за ВИГ заваряване HARCO TIG 280A AC/DC е
предназначен за заваряване на изделия от неръждаема стомана, конструктивна стомана,
алуминий, чугун и цветни метали, с нетопим електрод и защитен газ АРГОН. Апаратът
може да се използва и за ръчно електродъгово заваряване (РЕДЗ). Машината е
предназначена за работа в закрити помещения.
Не се допуска използването на апарата в среда, наситена с метален прах, във
взривоопасна среда, а също и в среда, съдържаща пари и газове, които разрушават
метали и ел. инсталация.

Захранване и започване на работа
Преди включване на машината към захранващата мрежа е необходимо да се
провери изправността на следните елементи:
- захранващ кабел и щепсел
- замасяващ кабел с щипка
- ВИГ-горелка
Преди включване машината задължително трябва да се занули чрез съответния
проводник на захранващия кабел.

НЕ СЕ ДОПУСКА ВКЛЮЧВАНЕ БЕЗ ПРЕДПАЗНО ЗАНУЛЯВАНЕ!!!
Принцип на действие и настройки
Апаратът за ВИГ заваряване HARCO TIG 280A AC/DC се състои от силова част, където
влизат заваръчен трансформатор, дросел, изправителна група, блок за управление,
магнет-вентил и вентилатори. Принципът на действие се основава на използването на
широко известни схемотехнически решения.
Машината се пуска в действие чрез превключвателя 0 / 1.
Машината дава възможност за избор на режим на заваряване РЕДЗ или ВИГ с помощта на превключвател на лицевия панел. Включването на напрежението на празен ход и
подаването на защитен газ става чрез натискане на бутона на горелката. Регулирането
на големината на заваръчния ток е безстепенно и плавно чрез потенциометър на
лицевия панел. Има възможност за плавно нарастване и намаляване на зададения ток
и заваряване на кратера в границите от 0 до 10 секунди, чрез потенциометри.
Спирането на подаване на защитен газ става чрез отпускане на бутона на горелката
след плавно регулируемо време от 3 до 30 секунди, с помощта на потенциометър.
Апаратът позволява заваряване в импулсен режим, при който се избягва
прегряването на детайла. В този режим заваръчният ток нараства и намалява
около зададена стойност с честота, която се регулира чрез потенциометър.

Сглобяване на ВИГ горелка и съставни части

4
3
2
1

5

1. Уплътнител
2. Глава на ВИГ горелка
3. О-пръстен
4. ВИГ опашка /стандартна/
5. ВИГ опашка /къса/
А. Цанга
В. Тяло
С. Керамична дюза
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ENERGY HARCO
124 / ENERGY
126AC/DC
/ CT60
TIG 280A
Подготовка за ВИГ заваряване
1

Работен детайл

Уверете се, че детайла
е чист преди

3

заваряване.
2

2

4

Поставете възможно
най-близо до
работният детайл
3

90°

Щипка Маса

ВИГ горелка

4 Добавъчен материал
/ако е необходим/

1

5

Керамична дюза

6

Волфрамов електрод

Изберете и наточете
подходящият волфрамов
електрод.

10ï15°
4

Указания:
5
6

10ï25°

5

6

1.6мм
N5
Керамична дюза /изглед отдолу/

Вътрешният диаметър
на керамичната дюза
трябва да бъде наймалко три пъти по-голям
от диаметъра на
волфрамовият електрод,
за да осигурява
подходящото покритие
защитен газ.
(Например, ако
волфрамовият електрод
е 1.6мм, то керамичната
дюза не трябва да е помалка от N5).
Излаз на волфрамов
електрод е разстоянието
на електрода извън
керамичната дюза.
Излаза на волфрамовият
електрод не бива да е
по-голям от диаметъра
на керамичната дюза.
Дължина на волтовата
дъга е разстоянието от
волфрамовият електрод
до работния детайл.
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Подготовка за ВИГ заваряване
Заточването на волфрамовият електрод предизвиква прах и искри, които
могат да доведат до сериозни наранявания и да предизвикат пожар.
Извършвайте заточването на проветриво място или в помещение с вградена
вентилационна система. Използвайте подходящи предпазни средства за
вашето лице, и тяло.

Заточване на волфрамов електрод за ВИГ заваряване на постоянен ток /DC/
1 Шмиргел/Машина за заточване
Заточете края на волфрамовия
Радиалното Заточване
електрод на чисто абразивно
2
3
Води до Разсеяна Дъга
колело преди да заварявате. Не
използвайте това колело за друго.
1
Това ще доведе до разваляне на
електрода и ниско качество на
заварката
4
2 Волфрамов Електрод
Идеално Заточване ï Стабилна дъга
Неправилно Заточване
3 Връх
Диаметърът на този връх определя
възможният за използване ампераж
Заточвайте електрода надлъжно, под ъгъл 30-50градуса, а не радиално!! 4 Заточена част

2-1/2 пъти
Диаметъра на Електрода

Заточване на волфрамов електрод за ВИГ заваряване на променлив ток /AC/
1 Волфрамов Електрод
Препоръчително е чист
Волфрамов Електрод

1 − 1-1/2 пъти
Диаметъра на Електрода
1

2

2 Полусферичен край
При заваряване на променлив ток
края на Волфрамовия Електрод е
полусферичен, като размера му
трябва да се увеличи с една позиция
спрямо препоръчаните в таблицата,
защото при променлив ток се
увеличава енергията върху
електрода.

Работа в режим ВИГ
След като сте подготвили горелката и сте заточили съответният волфрамов електрод
трябва да поставите волфрамовият електрод като излазът между него и керамичната
дюза трябва да е от 3 до 10мм. Поставя се необходимата големина на ток, разход и
закъснение на защитния газ. Кабел масата се поставя в конектор плюс /+/
Избира се вида на ВИГ заваряването:
- AC /променлив ток/ - за заваряване на Алуминий и сплавите му.
- DC /постоянен ток/ - за заваряване на всички останали метали.
При първоначално запалване електрода се доближава до детайла на не повече от 2-3мм
и се натиска спусъка на горелката/това важи само за студен електрод или "неподгрят"/.
При подгрят електрод запалването може да се осъществи и от по-голямо разстояние. За
спиране на заваряването се отпуска бутона на горелката и след изтичане на времето на
закъснение на защитния газ, горелката може да се изведе от зоната на заваряване.
При малки токове се допуска контактно запалване чрез драскане на електрода на медна
пластина. При голям ток над 60-80А не се допуска контактно запалване, защото това
може да доведе до изгаряне на електрода.
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Движение на горелката по време на заваряване

Волфрамов електрод без добавъчен материал
75°

Посока на заваряване

Образувайте вана

Наклонете горелката

Движете горелката към
началото на ваната. Повторете

Волфрамов електрод с добавъчен материал
75°

Посока на заваряване

Образувайте вана

15°

Наклонете горелката

Извадете добавъчния материал

Подайте добавъчен материал

Движете горелката към
началото на ваната. Повторете

Избор на Волфрамов Електрод
DC - Argon
Заваряване на Постоянен Ток

AC - Argon
Заваряване на Променлив Ток

( За Черна или Неръждаема Стомана )

( Само за Алуминий и Сплавите му )

1.0 mm

20 - 30 A

15 - 25 A

1.2 mm

30 - 40 A

25 - 35 A

1.6 mm

40 - 60 A

35 - 50 A

2.0 mm

60 - 100 A

50 - 70 A

2.4 mm

100 - 140 A

70 - 90 A

3.2 mm

140 - 180 A

90 - 150 A

4.0 mm

180 - 280 A

150 - 240 A

Диаметър на Електрода

♦Препоръчителният разход на защитен газ Аргон варира от 8 до 15 (л./мин.)
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Работа в режим Ръчно Електродъгово Заваряване
Y Заваряването започва,

когато електрода докосне
работният детайл.
Преди започване на заваряването
се уверете,че сте поставили
превключвателя на лицевия панел
в позиция за режим Ръчно
Електродъгово Заваряване

5
4

Свързват се заваръчните кабели
към конекторите, като се спазва
полярността написана на кутията
с електроди. В повечето случаи
електрододържателя се поставя в
конектор (+), а кабел-масата в
конектор (-)

2

1
3
6
1

7

ИНСТРУМЕНТИ

Работен Детайл

Почистете работният детайл преди
започване на заваряването.
2

Кабел - Маса

Поставете възможно най-близо до
работният детайл.
3 Електроди
Поставете електрод в електрододържателя. Електрод с малък
диаметър изисква нисък ток.
Изберете необходимата големина
на тока.
4

Електрододържател

5

Правилно позициониране

6 Дължина на дъгата
7 Шлака
Използвайте заваръчен чук и
телена четка за премахване на
шлаката.

БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТА И ПОДДРЪЖКА
- Заваръчна дейност да се извършва само при надеждно замасяване на заваръчния детайл.
- Предпазвайте се със заваръчен шлем и защитно облекло, защитни ръкавици и престилка.
- Работната среда трябва да е чиста и защитена от дъжд. Не използвайте под дъжд и сняг.
- Отстранете всички запалителни продукти от зоната на заваряване,редовно проветрявайте.
- Не работете с апарат, който е с неизправно зануляване. Не пипайте оголени кабели.
- Не работете при свалени капаци. Не вдишвайте дима и газовете от заваряването.
- Не премествайте апарата от едно място на друго при включено напрежение.
- Не работете с кабели и заваръчна горелка с повредена изолация.
Фирма ХАРКО не поема отговорност за наранявания и дефекти на хора или неща,
получени при използването на машината при следните обстоятелства :
- Преправяне или премахване на елементите за безопасност и характеристиката на апарата.
- Незачитане на препоръките написани в тази инструкция.
- Извършването на ремонтни дейности от лица без необходимата квалификация.
Поддръжка : Препоръчва се честото наблюдение на износващите се части по ВИГ горелката. Смяната на тези консумативи удължава нейният живот. Редовно почиствайте апарата
като свалите страничните капаци и премахнете натрупалата се прах и мръсотия с помощта
на сгъстен въздух и мека четка. Тази операция не нарушава гаранцията на апарата.
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Преден панел и допълнителни функции

1
3

4

2

6

5

7
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Регулиране на дълбочината на провара при променлив ток
Регулиране на времето за плавно нарастване на тока
Регулиране на заваръчния ток
Индикатор за термична защита
Превключвател на режимите ВИГ и РЕДЗ
Импулсен режим
Регулиране на времето за плавно намаляване на тока
Регулиране на времето за обдухване на горелката с аргон

8

9

11

10

12

9. Превключвател на машината 0 - 1
10. Превключвател на режими: AC - променлив ток ; DC - постоянен ток
11. Конектор (+) : ВИГ заваряване - за Кабел-Маса ; при РЕДЗ - за електрододържател
12. Конектор (-) : при РЕДЗ - за Кабел-Маса
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Възникнали проблеми
Предварително изключете
апарата от захранването!!!

Проблем: Прекалено бързо износване на волфрамовия електрод
Решение

Вероятни причини
Неравномерно подаване на газ
през горелката

Проверете газовата връзка, правилния монтаж на цангата, носача и дюзата на
горелката. Разходът на газ трябва да бъде от 8 до 15 (л./мин.)

Неподходящ размер на
волфрамовия електрод

Сменете волфрамовия електрод, така че размерът му да съответства на
заваръчния ток.

Прегряване на главата на
ВИГ горелката

Проверете охлаждането на горелката.

Окисляване/почерняване/ на
волфрамовия електрод
Изпoлзване на газ, съдържащ
кислород или CO2

Увеличете времето на закъснение на газта.
1 секунда на всеки 10А
Използвайте само чист защитен газ 99.9%Аргон

Проблем: Не протича заваръчен ток
Вероятни причини

Решение

Непълна заваръчна верига

Проверете дали кабел-масата е вързана към детайла.

Липса на заваръчен газ

Проверете газовата връзка

Проблем: Опушване на керамичната дюза и детайла в жълто
Решение

Вероятни причини
Неподходящ размер на дюзата
или волфрамовия електрод

Изберете подходящия размер волфрамов електрод

Нисък разход на Аргон

Увеличете разхода на защитен газ

Неподходящ защитен газ

Използвайте само чист защитен газ 99.9%Аргон

Малко време за закъснение на
защитния газ

Увеличете времето за закъснение на защитния газ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Захранващо напрежение 2х380V / 50Hz
Номинален зав. ток при:
ПВ 35% 280А
Регулиране на тока
плавно
ВЧ запалване
ДА
5
- 280А
Обхват на зав. ток
Напрежение празен ход 70V
11,5KW
Захранваща мощност
IP21
Степен на защита
8 - 15 л./мин.
Разход на АРГОН
Тегло
104
Размери
Дължина 805мм
Широчина 400мм
Височина 795мм
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