1.2. Zváracie príslušenstvo pre roboty

Zváračská zostava SKS: ilustrácia systému
 Zváračské zostavy SKS majú modulový systém.
Zostava obsahuje:
• Kontrolór parametrov zvárania (1A) s programovým
vybavením PC (1B),
• Zdroj prúdu LSQ (2),
• Interface (3),
• Podávač PF5 (4),
• Vedenie zváracieho horáka (5),
• Hromadné vedenie (6),
• Riadiace vedenie plug & play SPW (7),
• Ako aj systém zváracieho horáka (8 a 9).

Línia zváracích horákov SKS typu MIG/MAG (GMAW), ako aj Plazma/TIG
Zváračská zostava SKS – Nastaviteľné zváračské zariadenie pre
široký okruh využitia

Automatizácia a robotika

Power JointTM Zváračská zostava pre zástavbu v ramene robota
Proces: MIG/MAG (GMAW)
Materiál: Fe, CrNi, Al, CuSi
Priemer drôtu: 0.8-1.6 mm
Max. prúd: 420 A – v cykle 60% / 40%, chladený plynom

Power ClutchTM Zváračská zostava s jednotlivým hromadným vedením na ramene robota
Proces: MIG/MAG (GMAW)
Materiál: Fe, CrNi, Al, CuSi
Priemer drôtu: 0.8-1.6 mm
Max. prúd: 420 A – v cykle 60% / 40%, chladený plynom

MicroMigTM Zváračská zostava zabezpečujúca veľké prenikanie, pri znížených teplotných
parametroch, zváranie bez rozstrekov
Proces: microMIGTM (GMAW, Pulse, MIG brazing)
Materiál: Fe, CrNi, Al, CuSi
Priemer drôtu: 0.8-1.6 mm
Max. prúd: 420 A – v cykle 60% / 40%, chladený plynom

Dual Wire SelectTM Zváračská zostava, dvojitý drôt, umožňujúci automatickú výmenu druhu
drôtu
Proces: MIG/MAG (GMAW)
Materiál: Fe, CrNi, Al
Priemer drôtu: 0.8-1.6 mm
Max. prúd: 420 A – v cykle 60% / 40%, chladený plynom

Dual WireTM Zváračská zostava na zváranie s vysokou rýchlosťou, pri vysokých parametroch
Proces: MIG/MAG (GMAW)
Materiál: Fe, CrNi, Al
Priemer drôtu: 0.8-1.6 mm
Max. prúd: 840 A – v cykle 60% / 40%, chladený vodou

Plasma TIGTM Zváračská zostava – TIG, ako aj plazma
Proces: Plazma a TIG
Materiál: Fe, CrNi, CuSi
Priemer drôtu: 0.8-1.0 mm
Max. prúd: 350 A – v cykle 60% / 40%, chladený vodou

II-10

1. Automatizácia a robotizácia výrobných procesov

© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené

ISO 9001

Komponenty zváračskej zostavy SKS – univerzálne a modulové
DCT Zdroj prúdu LSQ 3 a LSQ 5
 LSQ 3 a 5 zabezpečujú optimálny elektrický oblúk, ako aj unikátne
prispôsobenie sa k rôznym procesom zvárania.
Direct Control Technology (DCT) umožňuje 10 násobne rýchlejšiu reguláciu
rýchlosti v porovnaní s konvencionálnou invertorovou technológiou. Má to
vplyv na dokonalú kontrolu činnosti, ako aj kratší čas reakcie. Charakteristika
zvárania je zlepšená.
LSQ 3: 340 A – v cykle 60% /40°C
LSQ 5: 420 A - v cykle 60% /40°C

Kontrolór procesu zvárania Q4 | Q6pw | Q8pw/t | Q84
 Kontrolór procesu zvárania SKS kalkuluje optimálne parametre pre každý
proces zvárania. Treba uviesť iba základné údaje ako: materiál, typ drôtu,
rýchlosť podávania drôtu, ako aj typ plynu

Podávač PF5
 Neveľké rozmery, ako aj malá hmotnosť rozhodne zlepšujú výkonnosť
v porovnaní s konvenčnými podávačmi. Moderný motor, prevod, ako
aj technika kontroly, umožňuje dokonalú činnosť v spojení s vysokou
precíznosťou.

Doska interface
 UNI5: integrácia s ľubovoľným priemyselným robotom pri použití jedného
modulu
Protokol komunikácie FB5: Dokonalá integrácia komponentov SKS pomocou
jedného protokolu.

Káble a doplnky
 Káble horáka SKS sú veľmi elastické a nevyžadujú si dodatočné chladenie. Kábel SPW-Bus určuje jeden štandardný kábel v systéme. Pôvodne konfigurované
montážne zostavy a horáky sú dostupné pre všetky bežné priemyselné roboty čím uľahčujú rýchlu a bezpečnú montáž komponentov SKS.
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• Q4 bol navrhnutý na integráciu so zdrojom prúdu za účelom optimalizácie
nákladov
• Q6pw je solídnym riešením v aplikáciách, kde sa nevyžaduje archivácia
procesov.
• Q8pw/t je navrhnutý na kontrolu zvárania typu MIG/MAG s archiváciou
procesu zvárania jednotlivých detailov.
• Q84 je kontrolór s dotykovým panelom, ako aj vizualizáciou procesu
zvárania. Umožňuje kontrolu max. 4 zváračských zariadení.
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Horáky, ako aj exploatačné materiály SKS
 Horáky SKS sú dostupné s rôznymi dĺžkami, ako aj uhlami ohnutia. S inovačným
systémom blokády bodákového spoja, sa horáky SKS môžu rýchlo vymeniť. Toto
riešenie je aj veľmi precízne, presnosť TCP predstavuje ±0.2 mm.

Prúdová spojka Power Lock
 Prúdová spojka pre ťažké aplikácie má závit uľahčujúci rýchlu a bezpečnú inštaláciu plynovej
hubice.

Automatizácia a robotika

Prúdová koncovka (špička) Power Lock
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 Štíhla konštrukcia umožňuje vysokú opakovateľnosť TCP.
• Zlepšenie prenikania tepla predlžuje životnosť
• Lepší prechod prúdu, vysoká kvalita elektrického oblúku

Plynová hubica SKS
 Štandardná plynová hubica so závitom.
Fľaškový alebo kužeľovitý tvar kvôli dosiahnutiu zlepšenej výkonnosti.

Pancier na drôt SKS
 Nové polymérové panciere SKS zvyšujú výkonnosť podávania drôtu zo sudu
• Dobré vedenie drôtu znižuje zaťaženie motora
• Minimalizované trenie znižuje množstvo špiny prenikajúcej do podávača drôtu, ako
aj horáka
• Ľahká konštrukcia, ako aj vysoká stabilita umožňujú ľahkú inštaláciu.

1. Automatizácia a robotizácia výrobných procesov
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Systém horákov ROBO STANDARD
Technická špecifikácia
ROBO 241D

ROBO 455D

ROBO 650

Chladenie

kvapalinou

kvapalinou

kvapalinou

Zaťažiteľnosť pri 100% prac. cykle

320 A CO2

450 A CO2

Ústie horáku/dĺžka kábel.zväzku
Katalógové číslo u výrobcu

650 A CO2

0° / 3m

22° / 3m

45° / 3m

0° / 3m

22° / 3m

45° / 3m

0° / 3m

22° / 3m

45° / 3m

945.0087

945.0088

945.0089

943.0247

943.0248

943.0249

944.0083

944.0084

944.0085

Iné dĺžky horákov podľa dohody

Systém horákov ABIROB® A ECO
Technická špecifikácia
ABIROB A 360

ABIROB A 500

Chladenie

vzduchom

vzduchom

Zaťažiteľnosť pri 100% prac. cykle

360 A CO2

500 A CO2

Horák
Katalógové číslo u výrobcu

0°

22°

35°

45°

0°

22°

35°

45°

980.1023

980.1024

980.1025

980.1026

980.1012

980.1013

980.1014

980.1015

Zväzok vedenia ECO L=3,15m

980.1098

Automatizácia a robotika

Iné dĺžky horákov podľa dohody

Systém horákov ABIROB® W
Technická špecifikácia
ABIROB W 500
Chladenie
Zaťažiteľnosť pri 100% prac. cykle
Horák
Katalógové číslo u výrobcu

ABIROB W 300

kvapalinou

kvapalinou

500 A mix M21

300 A mix M21

0°

22°

35°

45°

22°

45°

782.0080.1

782.0076.1

782.0077.1

782.0078.1

782.0014

782.0015

Zväzok vedenia W5WH Euro L=3,15

782.1024.1

Iné dĺžky horákov podľa dohody

Systém horákov ROBO WH
Technická špecifikácia
ROBO WH 242D

ROBO WH W500

ROBO WH 652D TS

Chladenie

kvapalinou

kvapalinou

kvapalinou

Zaťažiteľnosť pri 100% prac. cykle

320 A CO2

550 A CO2

Horák
Katalógové číslo u výrobcu

650 A CO2

0°

22°

45°

0°

22°

45°

0°

22°

45°

962.1314

962.1315

962.1316

962.1550

962.1549

962.1532

962.1353

962.1365

962.1366

Zväzok vedenia L=3,15m

965.2008

Iné dĺžky horákov podľa dohody
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Bezpečnostná spojka CAT 2
Typ

Sila spojenia
v osi X, Y

Sila spojenia
v osi Z

Katalógové číslo
u výrobcu

CAT2 (S) kpl. 1)

S

46 N

475

780.2131

CAT2 (M) kpl. 1)

M

80 N

535

780.2100

CAT2 (L) kpl. 1)

L

85 N

925

780.2121

CAT2 (LL) kpl. 1)

LL

130 N

1325

780.2118

CAT2 (XL) kpl. 1)

XL

150 N

1540

780.2132

Typ spojenia

1) V zostave kompletu je vstupný trakt špirálový (kat. č. výrobcu 780.0201) a horák pevný
(kat. č. výrobcu 780.0202)

Odsekávačka drôtu DAV

Automatizácia a robotika

Opis
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Katalógové číslo
u výrobcu

Odsekávačka drôtu DAV kpl.

839.0020

Výmenná pohyblivá čepeľ

839.0024

Výmenná pevná čepeľ

839.0026

Aditívna zostava
Obsahujúca riadiaci ventil 5/2, konektor,
pneumatická hadica (1 m) a tlmič

839.0035

Čistička BRS
Katalógové číslo
u výrobcu

Opis
Čistička BRS CC kpl
obsahujúca odsekávačku drôtu DAV, ostrekovač dýzy antirozprskovacou
kvapalinou TMS-VI, statív

831.0490

Čistička horákov BRS CC kpl bez DAV
obsahujúca ostrekovač dýzy antirozprskovacou kvapalinou TMS-VI, statív

831.0550

Čistička BRS LC
bez doplnkových nástrojov a statí

831.0300

Čistiaca stanica BRS CCi kompl.
(nanášanie antirozprskávacej tekutiny na hubicu centrálne
- cez os frézy) vrátane zariadenia na odstrihnutie drôtu DAV, stojan

831.0670

Čistiaca stanica BRS LCi kompl.
(nanášanie antirozprskávacej tekutiny na hubicu centrálne
- cez os frézy) so stojanom

831.0690

Kryt a ochrana frézy pre stanicu xCi

831.0689

Čistiace stanice sú dodávané bez frézky a uchytávacej prizmy. Zodpovedajúcu
frézku a prizmu treba objednať k zodpovedajúcemu zváraciemu horáku.
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Zváracie horáky Tregasskis

Čistička horákov JetStream
 TBi JetStream umožňuje plne automatické, dôkladné a rýchle čistenie takmer všetkých typov hláv zváracích horákov.
Tak ako hubice na prednej hrane, vnútornej aj vonkajšej strane, tak aj kontaktné špičky a držiak špičky budú v jednom
okamžiku zbavené nečistôt a rozstreku vznikajúceho pri zváraní. Týmto sa zamedzí tvorbe rozstrekových mostov
a v hubici sa tak môže vytvoriť optimálne ochranné prúdenie plynu bez vírenia. Zvlášť pre tandemové zváracie horáky
neexistovalo doteraz žiadne porovnateľné riešenie a preto museli byť pravidelne dočisťované ručne. Tieto mimoriadne
dobré výsledky umožňuje zvolený princíp fungovania prístroja. Hlava horáku je urobená na princípe otryskávania
pieskom s použitím vhodného granulátu. Tryskacie hubice vstrekujú abrazívne častice do hlavy horáku tak, že sú
zasiahnuté všetky jeho plochy.
Tento typ čističky je vhodný pre čistenie predovšetkým špeciálnych zváracích horákov, napr. so skrátenou plynovou
hubicou, alebo pri zváraní pozinkovaných plechov, pri zváraní dielov so zlou dostupnosťou zváracieho horáku, kedy
zvárací oblúk nemusí optimálne horieť a rozstrek zváraného kovu je tak väčší.

Teraz je možné automatizovane čistiť aj zdvojené
zváracie horáky MIG/MAG.
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 Zváracie horáky Trregasskis na robotizované použitie.
• Tough Gun – káble vedené zvonku ramena robota;
• Tough Gun ThruArm zabudované v ramene robota;
• Kompletné zostavy pre roboty Motoman, Fanux, OTC, ABB a iné;
• Maximálny prúd zvárania pre horáky chladené plynom 500 A v ochrane
CO2 a 350 A v ochrane argónovej zmesi.

II-15

