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R. Hyža, M. Kováčik

Sučasné možnosti ultrazvukovej
techniky sond s fázovanou sústavou
meničov
M. Hroš, A. Kramarčík, D. Dřímal

Zváranie tenkostenného heterogénneho spoja Al a Sn bronzu elektrónovým lúčom
Zváranie elektrónovým lúčom prináša množstvo výhod
a umožňuje zvárať široké spektrum kovových materiálov. Okrem ochranného účinku vákua to je aj vysoká
koncentrácia energie a možnosť jej precízneho riadenia
str. 3
a dávkovania.

Ultrazvuková technika skúšania materiálov využívajúca
sondy s fázovanou sústavou meničov známa pod
názvom Phased Array (PA) sa s úspechom používa na
skúšanie zvarov už asi 15 rokov. Za svoj úspech vďačí
možnosti zobraziť v reálnom čase, t. j. už počas skúšania, defekty (necelistvosti) v priereze prezvučovaného
materiálu. Výpovedná schopnosť skúšania technikou
Phased Array je preto omnoho vyššia ako pri klasickej
ultrazvukovej technike zobrazujúcej echo defektu iba
str. 20
v jedinom smere danom uhlom klasickej...

AutoGuide Plus – spoľahlivé vedenie
horáka ako kompletné riešenie
Stačí stlačiť tlačidlo Štart a úloha zvárania sa vykoná
presne – bez drahých robotov ... AutoGuide Plus zaručuje úspešné čiastočne automatizované zváranie. Toto
automatické vedenie horáka s optickým senzorom hľadania zvarovej medzery a navádzaním horáka zaisťuje,
str. 32
či zvárací horák zvára tam, kde...

P. Polák, M. Kasenčák, V. Piussi, M. Hroš

New QIROX Micro Cell. Řešení „Rea- Nová kľúčová technológia ponúka
Vplyv štrbinovej korózie na životnosť dy to weld“ pro automatické svařo- množstvo výhod – Lorch predstavuje
oceľových konštrukcií
vání malých dílců
Cobota ako najnovšieho zvárača v tíme
Vznik a vývoj expanznej štrbinovej korózie výrazne
ovplyvňuje životnosť vonkajších oceľových konštrukcií.
Ide o narastajúci rizikový faktor straty stability dôsledkom ukončenia životnosti. Ak má korózne médium prístup medzi dve susediace plochy, korózne splodiny
postupne zväčšujú svoj objem. Problém sa bežne rieši
až potom, keď je chyba viditeľná voľným okom, čo býva
často už veľmi neskoro...
str. 10

Micro Cell QIROX nabízí optimální přechod k automatizovanému svařování a to s minimálním rizikem a maximální návratností investic. Micro Cell QIROX nevyžaduje
mnoho místa a je okamžitě připravená svařovat. Je proto schopna se rychle a ﬂexibilně integrovat do jakékoliv
výroby a zaručuje její rychlý start. Od svařovacího robota
přes řídicí jednotku a zdroj svařování až po bezpečnostní technologii – vše od jednoho výrobce.
str. 28

Zvárací balíček spoločnosti Lorch Cobot predstavuje
rýchlu a efektívnu automatizáciu zváracích procesov
Spolupracujúci roboti, tzv. Cobots, sa ľahko používajú,
umožňujú rýchle a ﬂexibilné použitie a predstavujú výnimočnú možnosť pre malé a stredné ﬁrmy vďaka ich
vynikajúcemu pomeru cena/výkon. Celkom nový „zvárací balíček Lorch Cobot“ teraz umožňuje spoločnostiam využívať úplne nový potenciál, pokiaľ... str. 36

R. Sekerka, F. Kolenič, P. Koršňák, R. Darovec,
D. Dřímal

Všetko z jednej ruky
Equotip Live – nový spôsob merania
Modulácia zváracieho prúdu pri elek- Príbeh zákazníka
tvrdosti v teréne
trónovolúčovom zváraní hliníkových Spoločnosť Fronius International GmbH navštívila sta- Firma PROCEQ je známa najmä vďaka prenosným
zliatin
vebný podnik s dlhodobou tradíciou, spoločnosť Huter tvrdomerom. Vývoj dynamickej metódy Leeb umožnil
Príspevok prezentuje spôsob obvodového riešenia pulzácie zváracieho prúdu, ktorý je primárne určený pre
náročné aplikácie elektrónovolúčového zvárania hliníkových zliatin vyrobených metódou tlakového liatia. Prijatá koncepcia hardvérového zapojenia je založená na
integrácii dvoch samostatných obvodov...
str. 14

und Söhne v Innsbrucku. Obzvlášť dobré meno tu má
obchodná jednotka kovovýroby: Len v samotnej zámočníckej dielni je zamestnaných 60 pracovníkov, ktorí
majú k dispozícii 10 pevne nainštalovaných zváracích
staníc a ďalších mobilných zváracích systémov. Vo všetkých zváracích procesoch sa Huter spolieha... str. 30

znížiť rozmery a hmotnosť prístrojov pri zachovaní dobrej presnosti merania, čo pomohlo zvýšiť efektivitu kontroly. Tento koncept sa snažili zachovať aj pri novom
modelovom rade Equotip® Live. Charakteristická je
hlavne absenciou zobrazovacej jednotky, ktorú nahradili
zariadenia využívajúce iOS.
str. 43

