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Het principe van pulserend elektrodelassen 
Bij pulserend elektrodelassen varieert de lasstroom tussen twee niveaus met een door de gebruiker 
gekozen frequentie. De twee stroomniveaus zijn gekozen met het idee dat beide niveaus typisch 
binnen het goede bedrijfsbereik van de elektrode blijven als de gemiddelde stroom in de buurt 
van het midden van het bedrijfsbereik wordt ingesteld. In de praktijk betekent dit dat het lagere 
stroomniveau vaststaat op 70% van het hogere stroomniveau en dat gebruikers de verhouding 
niet hoeven te regelen. Om het afstellingsproces nog verder te vereenvoudigen, wordt ook een 
vaste waarde ingesteld voor de verhouding van de duur van deze stroomniveaus. Het hogere 
stroomniveau duurt 40% van de hele cyclus. 

Het werkingsprincipe is verder identiek aan dat van gewoon elektrodelassen, met de variatie in 
stroomniveaus als toevoeging. Afbeelding 1 illustreert de principes van pulserend elektrodelassen. 

 

Afbeelding 1. Het gedrag van lasstroom (rood) en boogspanning (groen) bij pulserend elektrodelassen met 
een basiselektrode van 3,2 mm bij een gemiddelde stroom van 115 A en een frequentie van 2,5 Hz. Het hogere 
niveau van de puls is 140 A en het lagere niveau is 98 A. De onderste lijnen zijn een vergroting van het 
omkaderde gebied van de bovenste lijnen en tonen het gedrag tijdens een kortsluiting. 

Nu aanzienlijk productievere processen zoals MIG/MAG-lassen de lasindustrie veroveren, is de rol van 
elektrodelassen (MMA) de afgelopen decennia kleiner geworden. Daarom hebben de meeste fabrikanten van 
lasapparatuur hun aandacht voor het merendeel gericht op MIG/MAG-lassen in plaats van op elektrodelassen. 
Ze hebben nieuwe functies geïntroduceerd die mogelijk zijn gemaakt door nieuwe stroombrontechnologieën. 
Gepulseerd MIG/MAG-lassen wordt bijvoorbeeld al enkele decennia intensief gebruikt, maar vergelijkbare 
lasstroompulsen zijn op slechts een paar apparaten beschikbaar voor elektrodelassen. Kemppi heeft voor zijn 
elektrodelasapparaat Master 315 een nieuwe, gebruiksvriendelijke pulsfunctie ontwikkeld. Deze pulsfunctie kan 
op grote schaal worden gebruikt bij verschillende elektrodelastoepassingen. 
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In de grafische gebruikersinterface van Master 315 worden de puls-MMA-functie en de essentiële 
parameters duidelijk weergegeven op één scherm, zoals geïllustreerd in afbeelding 2. Gebruikers 
kunnen de parameters aanpassen door aan de knop op het functiepaneel te draaien. Er zijn slechts 
twee instelbare parameters: lasstroom en pulsfrequentie. De overige parameters worden alleen ter 
informatie aan de gebruiker getoond. Het principe van het hierboven beschreven proces wordt 
aan de gebruiker geïllustreerd door middel van afbeeldingen. 

 

Afbeelding 2. Weergave van het puls-MMA-proces in de Master 315-gebruikersinterface. 

Toepassingen en voordelen 
De puls-MMA-functie van de Master 315 is geoptimaliseerd voor basiselektroden, maar is geschikt 
voor gebruik met bijna alle soorten elektroden. Dankzij de vrij instelbare frequentie kunnen 
gebruikers deze functie in allerlei lastoepassingen gebruiken. Gebaseerd op lastests die zijn 
uitgevoerd in het laslaboratorium van Kemppi, is pulserend elektrodelassen het beste voor positie- 
(afbeelding 3), hoek- en grondlaaglassen. Bij positielassen helpt het lagere stroomniveau om het 
smeltbad te koelen, wat op zijn beurt de controle over het smeltbad verbetert. Hoeklassen stelt 
gebruikers in staat om een hogere voorloopsnelheid te bereiken of om een lagere gemiddelde 
stroom te gebruiken. Daardoor is er minder warmte-inbreng nodig en ontstaat er minder 
vervorming. Bij grondlaaglassen is het gemakkelijker om een uniform resultaat te produceren. 
Doordat het hogere stroomniveau het smeltbad in beweging brengt, worden sporen van 
handmatige fouten verminderd. Bovendien zorgt het hogere stroomniveau ervoor dat er gladdere 
verbindingen kunnen worden gevormd. 

Naast deze toepassingsspecifieke voordelen heeft pulserend elektrodelassen de volgende 
algemene voordelen in vergelijking met conventioneel elektrodelassen: 

• Het is gemakkelijk om de voorloopsnelheid constant te houden doordat de pulsfrequentie 
het tempo voor het lassen bepaalt. 
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• De hoeveelheid restspatten wordt verminderd. 
• Het lasoppervlak is gladder (bij een hoge pulsfrequentie). 
• De slak komt gemakkelijker los. 

 

  

Afbeelding 3. Met puls-MMA-gelaste hoeklas boven het hoofd (laspositie PD). Basismateriaal is 
constructiestaal S355 van 5 mm en vulmateriaal is basiselektrode van 3,2 mm. Lasstroom is 130 A en 
pulsfrequentie is 1,5 Hz. De hoeveelheid spatten is minimaal gezien de lastoepassing. 

Samenvatting 
Hoewel elektrodelassen wordt beschouwd als een vrij eenvoudig lasproces, kunnen gebruikers het 
proces stroomlijnen of aanpassen om beter te voldoen aan de vereisten van een bepaalde 
lastoepassing. Er zijn echter maar weinig lasapparaten die beschikken over dergelijke functies om 
het elektrodelasproces te verbeteren. Kemppi's nieuwe puls-MMA-functie, ontworpen voor 
gebruiksgemak, voegt aan veel verschillende elektrodelastoepassingen opties toe die het lassen 
een beetje efficiënter, van hogere kwaliteit of gewoon wat eenvoudiger maken. 

De Master 315 is een stijlvol en praktisch elektrodelasapparaat dat tegen 
een stootje kan en goed bestand is tegen de alledaagse praktijk van 
laswerk. Het is lichtgewicht en compact en is gemaakt van robuust 
spuitgegoten kunststof. Het apparaat bevat ook een speciale 
schokabsorberende constructie, waardoor het een betrouwbare partner 
is voor machinewerkplaatsen en bouwplaatsen. 

Dankzij de innovatieve Weld Assist-functie biedt de Master 315 ideale 
lasprestaties en kunnen lasparameters snel worden ingesteld. Dit 
garandeert dat de juiste lasparameters worden ingesteld ongeacht het 
object dat u aan het lassen bent of hoeveel laservaring u hebt. Dit 
ultramoderne elektrodelasapparaat wordt gekenmerkt door een 
betrouwbare boogontsteking en stabiliteit. Bovendien is het geschikt 
voor alle elektrodetypen, waaronder met cellulose beklede elektroden. 
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