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prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
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P. Kučík

Použitie vírivých prúdov na testovanie a odhalenie nesprávneho tepelA. Mišura, J. Uríček
ného spracovania v automobilovej
Konkurenčné výhody plazmových
Automatizácia kontrolných NDT pro- výrobe
®
cesov výroby
Skúška štruktúry materiálu pomocou vírivých prúdov zdrojov EX-TRAFIRE
Článok poskytuje prehľad rôznych inšpekčných postupov a to predvýrobných, počas výroby, ako aj hotových
výrobkov, ktoré sú často požadované pre zabezpečenie
kvality hotových výrobkov. V príspevku sú prezentované
rôzne praktické príklady automatizovaných alebo čiasstr. 3
točne automatizovaných inšpekčných...

pomáha nájsť nesprávne tepelné spracovanie v automobilových súčiastkach. Testovacie zariadenia vírivých
prúdov možno použiť na testovanie správneho tepelného spracovania na jednoduchých súčiastkach, ako aj na
zložitých súčastiach v on-line systémoch alebo v laboratóriách
str. 17

Thermacut® plazmové zdroje EX-TRAFIR® majú celý
rad predností a sme na ne náležite hrdí. Navrhnutý
napájací zdroj a horák zaisťujú optimálne výsledky rezania z hľadiska rýchlosti a kvality. Ponúkajú tak optimálny
výkon pre všetky rezacie práce a sú vhodné aj pre priestr. 32
myselné plazmové rezanie a aplikácie.

M. Hnilica, E. Hodúlová

X5 FASTMIG
Povrchové kontroly zvarov – prechod
Návrh simulácie zvárania tupého spoja Dokonale optimalizované riadenie od analógových metód k digitálnym
vyhotoveného z nehrdzavejúcej ocele oblúka pre výnimočnú produktivitu a Prvé nedeštruktívne testovanie zvarov na princípe kapia medi laserovým lúčom
lárneho pôsobenia (PT) sa začalo rozvíjať začiatkom 19.
kvalitu zvárania
Cieľom príspevku je návrh simulácie zvárania tupého
spoja vyhotoveného z nehrdzavejúcej ocele a medi
laserovým lúčom. Koncepcia riešenia daného problému
je založená na neexperimentálnej metóde termomechanickej a napäťovo-deformačnej analýze procesu zvárania laserovým lúčom rôznorodých materiálov, čím je
možné vo veľkej miere predikovať...
str. 8

X5 FastMig je priemyselný viacprocesový zvárací systém, vyrobený a vyvinutý vo Fínsku spoločnosťou
Kemppi v spolupráci s profesionálnymi zváračmi. X5
FastMig je všestranný oblúkový zvárací zdroj, ktorý je
postavený na energeticky efektívnej invertorovej technológii. Spoľahlivé bezskratové zapaľovanie minimalistr. 23
zuje rozstrek a spoľahlivo vytvára...

storočia počas rozmachu železničnej dopravy. Na hľadanie povrchových trhlín sa používali oleje, ktorými sa
potierali povrchy a následne bol na ne nanášaný kriedový prach, do ktorého olej vsiaknutý do dutín a trhlín
vykreslil mapu povrchových kazov. Čoskoro sa do olejových roztokov na zvýraznenie indikácií začalo pridávať
str. 39
farbivo a počiatkom 40. rokov sa...

A. Kramarčík, D. Dřímal, R. Sekerka, P. Koršňák

Využitie modulácie zváracieho prúdu Pulzné zváranie so systémom Fro- Indukčný ohrev: účinná nahráda
pri elektrónovolúčovom zváraní sub- nius TransSteel Pulse
autogénu
tílnych súčiastok pre elektrotechnic- Pulzný režim umožňuje zvládnuť aj ťažko kontrolova- Indukčný ohrev pri nahrievaní kovov postupne nahrádza
teľné prechodové elektrické oblúky zaťažené rozstrek- klasický ohrev autogénom a propánbutánovým plameký priemysel
Elektrónovolúčové zváranie s modulovaným priebehom
zváracieho prúdu poskytuje viaceré výhody. Jedným
z dôvodov použitia modulácie je možnosť ovplyvňovať
prúdenie taveniny v tavnom kúpeli a tým zvyšovať stabilitu paroplynového kanála. Druhým dôvodom je redukcia množstva vneseného tepla...
str. 14

mi. Takto znížená tvorba rozstrekov vedie k zníženiu
potreby dodatočného opracovania až o 70 percent.
Okrem toho dosahuje pulzný elektrický oblúk až o 30
percent vyššie rýchlosti pri zváraní. Tieto výhody ponúkajú aj systémy Fronius TransSteel 3000 compact, Transstr. 30
Steel 4000 a 5000.

ňom. Prechod od plameňa k indukcii je výsledkom
nesporných výhod, ktoré indukčné ohrevy prinášajú.
Oproti autogénu majú výhodu aj čo sa týka bezpečnosti,
spôsobe a možnostiach použitia, lokálnosti ohrevu aj
energetickej účinnosti. Viete, na čo všetko sa indukčný
ohrev používa a aké sú praktické...
str. 42

