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Predhovor …
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Vážení čitatelia,
do nového dvojčísla tohtoročného ESAB News sme sa snažili vybrať zaujímavé aplikácie, informácie a novinky z našej produkcie, ktoré sú spomenuté v jednotlivých
príspevkoch.
Prídavné materiály tvoria významnú časť našej výroby a ich technické prednosti prispievajú k medzinárodnému úspechu spoločnosti Pronar, ktorá používa vo výrobe
drôty AristoRod.
Prídavné materiály na zvárane nehrdzavejúcich ocelí a materiály na opravy a údržby
sú dôležitou produktovou skupinou, ktorej ESAB venuje pozornosť. Prehľad môžete
nájsť na nasledujúcich stránkach tohto čísla.
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Potešiteľná odozva prichádza od našich zákazníkov aj na malé zváracie stroje Buddy a nový menší, ale výkonnejší Origo™ Mig 4004i/5004i.
Vďaka práci našich vývojových pracovníkov môžeme teraz našim zákazníkom
ponúknuť nový Aristo 1000 AC/DC, ktorý je pravdepodobne najlepším zdrojom
na zváranie pod tavivom na svete. V tejto súvislosti je nové a veľmi zaujímavé riešenie zváracieho procesu ICE™, ktoré umožňuje zvýšenie produktivity zvárania pod
tavivom.
V našom výrobnom sortimente majú pevné miesto plazmové rezacie zariadenia.
Súčasnosť plazmovej technológie ESAB dovoľuje zabezpečiť aplikácie od ručného
rezania až po automatické plazmové rezacie centrá.
V krátkej informácii sa vraciame v k súťaži zváračov v meste Detva a k tohtoročnému
Demobus tour 2012 na Slovensku.
Upozorňujeme Vás na rozšírenie sortimentu o plný a rúrkový zvárací drôt na zváranie ocelí vyšších pevností.

ESAB Slovakia s.r.o.

Zaradili sme informáciu o respiračnej jednotke, ktorá je veľmi dôležitým pomocníRybničná 40

kom na ochranu zdravia zváračov pri práci.

P.O. Box 36
Všetkým Vám v mene našej spoločnosti ďakujem za priazeň a spoluprácu v tomto

830 06 BRATISLAVA

roku, prajem kľud a pohodu počas Vianoc, a v roku 2013 veľa zdravia, šťastia a spo-

Telefón:

kojnosti Vám a Vašim blízkym.
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+421 2-44 889 271
Ing. Juraj Matejec, PhD.
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Na návšteve vo ﬁrme
PRONAR Sp. z o.o.
Autori:
Dariusz Wojtaszewski
Produktový manažér prídavných
materiálov, ESAB Polska
spolupracovali:
Robert Lazik
Produktový manažér zváracích
zariadení, ESAB Polska
Piotr Świercz
Vedúci predaja, ESAB Polska

Okoliu mesta Bielsk Podlaski v Podleskom vojvodstve dominujú polia,
lúky a malebné zákruty rieky. V malej
obci Narew by ste veľké priemyselné objekty príliš neočakávali. Pohľad
na výrobné haly a modrú kancelársku
budovu ale všetkých prekvapí. Práve
tu totiž nájdeme ústredie ﬁrmy PRONAR, popredného výrobcu poľnohospodárskych strojov nielen v Poľsku,
ale i na celom svete. Firma bola zalo-

Obr. 1. Koncová časť linky na výrobu poľnohospodárskych traktorov

N

aša návšteva však nesúvisí len
s ďalšou zákazkou, ale ani so zavádzaním nových strojov či tech-

nológií. Tentoraz by sme chceli vyhodnotiť doterajšiu spoluprácu a dohodnúť sa na ďalších
perspektívnych projektoch. Máme schôdzku

žená už pred 23 rokmi a zamestnáva

s pánom Sergiuszom Martyniukom, predse-

zhruba 1 800 ľudí. Spolupracujeme

dom správnej rady spoločnosti PRONAR.

spolu už veľmi dlho, zváranie tu totiž

Hovoríme o ekonomickej situácii, posledných

bolo a naďalej je hlavnou výrobnou

Obr. 2. Farba hotových výrobkov súvisí s ich
určením

úspechoch ﬁrmy a jej veľmi dobrom postavení na trhu. „Pod ťarchou informácií o kríze

komunikácií alebo stavebné, lesné a vojen-

technológiou. Pred výrobnými hala-

veľa ﬁriem spomaľuje, my naopak zrýchľuje-

ské stroje. Ide o jeden z najväčších závodov

mi to hrá všetkými farbami, vidíme tu

me,“ hovorí pán Martyniuk. Z tohto dôvodu

na výrobu kolies na poľnohospodárske stroje

červené i modré traktory, zelené prí-

pozitívne hodnotí zvýšenie kapacity a zníže-

na svete. Vyrábajú sa tu kolesá v rozmeroch

nie nákladov vďaka aplikácii nepomedených

od 12 do 52 palcov. Po úseku nás sprevádza

zváracích drôtov ESAB. Avšak hlavnou brz-

pán Leopold Gajda, vedúci Divízie diskových

kých služieb (foto 1, 2). Hotové stroje

dou rozvoja nie je technika, ale ľudia. Chýba

kolies. „PRONAR poznajú zákazníci na ce-

na nás robia dojem i z bezprostred-

kvaliﬁkovaná pracovná sila, preto sa otvárajú

lom svete tiež vďaka výrobe kolies. V súčas-

nej blízkosti. Očami podvedome pát-

nové pobočky na iných miestach Podleského

nosti nie je problém vyrobiť koleso na osobný

vojvodstva. Zoznam žiadaných odborníkov

automobil. Problém nastáva až pri kolesách

je veľmi dlhý, pretože ﬁrma plánuje vytvoriť

nad 22 palcov. Sme jednou z troch ﬁriem

nesenou farbou je ťažké si ich vôbec

1 000 nových pracovných miest.

na svete, ktoré dokážu z 10 mm plechu vyro-

všimnúť, napriek tomu je možné vidieť

Jedným z najdôležitejších výrobných oddele-

biť koleso s priemerom 50 palcov a šírkou 36

ní v narewskom závode je Divízia diskových

palcov. „Práve uvádzame do prevádzky novú

kolies. Vyrábajú sa tu kolesá, ktoré sa pou-

výrobnú linku,” vysvetľuje nám pán Gajda.

žívajú na pomalobežných vozidlách, medzi

Disky kolies sa spájajú na tupo, a to pomocou

ktoré patria napr. traktory, vozidlá na údržbu

plazmového zvárania (obr. 3). Vzniknuté me-

vesy alebo oranžové vozidlá technic-

rame po zvaroch. Pod starostlivo na-

hladkú lícnu stranu zvarového spoja
bez jediného rozstreku. To sa muselo
zvárať drôtom OK AristoRod™!
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Obr. 3. Automat na plazmové zváranie na úseku výroby diskových kolies

Obr. 5. Drôt OK AristoRod™ 12.50 na zariadení
OrigoMig 5002cw

dziprodukty sú určené na ďalšie tvarovanie.

metrov a ich ukladanie do vonkajšej pamäte,

Práve tu sa začala spolupráca našich ﬁriem.

vzbudzuje oprávnený záujem zamestnancov

V roku 2005 ﬁrma ESAB uviedla do prevád-

(obr. 6).

zky dva automaty typu „seamer“, ktoré bez

Využitie všetkých výhod, ktoré tieto zariadenia

väčšej poruchy pracujú dodnes (obr. 3).
Stroje tu pracujú v dosť ťažkých podmienkach, v dvojzmennej prevádzke, preto sú

poskytujú, by nebolo možné bez zmien použíObr. 4. OrigoMig 5002cw s panelom U82 v novom závode v meste Siemiatycze

spoľahlivosť a dlhá životnosť zváracích zaria-

vaných zváracích materiáloch. Stav, v ktorom
sa podnik pred mnohými rokmi nachádzal,
bol dosť typický – ﬁrma sa snažila realizovať

dení pre tunajšiu výrobu kľúčové. Spočiatku

Mig U5000iw. Rozvoj v oblasti mechanizácie

program úspor vo výrobe. „Vzhľadom na na-

to boli jednoduché poloautomaty so stup-

zváracích prác umožňujú ﬁrme PRONAR zo-

rastajúce technologické problémy spojené

ňovou reguláciou zváracieho napätia. Spolu

stavy Railtrac 1000 FW, čo je dôležité najmä

s rýchlo rastúcou výrobou sme sa v polovici

so zvyšovaním výroby a stupňom náročnosti

z dôvodu nedostatku kvaliﬁkovaných zvára-

roku 2010 stretli so skupinou technológov

vykonávaných prác sa zvýšili i požiadavky

čov na miestnom pracovnom trhu. Zariade-

z ﬁrmy PRONAR, aby sme ich zoznámili

na zváracie materiály a zariadenia. V priebe-

nia Railtrac slúžia predovšetkým na zváranie

s ekonomickými aspektmi a výhodami, ktoré

hu posledných dvoch rokov dodala spoloč-

dlhých konštrukčných nosníkov v prívesoch.

prináša použitie zváracích drôtov radu OK

nosť ESAB do závodov spoločnosti PRONAR

Ďalším príkladom automatizácie je špeciali-

AristoRod™. Rozhodnutie o ich zavedení

viac než 100 zváracích zariadení. Patrili k nim

zované pracovisko na zváranie kolies, ktoré

do výroby na všetkých výrobných úsekoch

predovšetkým poloautomaty s napájacími

je vybavené štyrmi zváracími zariadeniami

sa prijalo na základe výsledkov niekoľkokrát

zdrojmi Origo™ Mig 502cw s analógovo ria-

s panelmi U82.

opakovaných skúšok, vykonávaných pod

denými panelmi M13 a multiprocesové, plne

Na digitálne riadené poloautomaty sa spolie-

dohľadom inštruktorov z ﬁrmy ESAB. Dnešok

digitálne riadené zdroje Origo™ Mig 5002cw

ha pán Igor Iwaniuk, vedúci závodu v meste

dáva zabudnúť na predchádzajúce problémy

s panelmi U82 plus (obr. 4). Zložitejšie úkony,

Siemiatycze, ktorý ich práve uvádza do pre-

s kvalitou zvárania“. Ako zdôrazňuje pán Iwa-

o. i. práce na konštrukčných prototypoch, sa

vádzky. Myslí si, že funkcia automatického

niuk: „Všetci si totiž veľmi rýchlo zvykli na spo-

zverili zariadeniam najvyššej kategórie Aristo-

nastavenia parametrov zvárania „QSet™“,

je, okolo ktorých nenájdete jediný rozstrek“.

ktorou sú štandardne vybavené zariadenia

Odchádzame s dobrým pocitom. Podarilo

v novej výrobnej hale, nájde široké uplatne-

sa nám lepšie spoznať nášho kľúčového zá-

nie, a to obzvlášť pri začínajúcich zváračoch.

kazníka, jeho dynamický rozvoj i ambiciózne

Počas našej návštevy sa uviedol do prevád-

plány do budúcnosti. Iste to prispeje k úspeš-

zky prvý Origo™ Mig 5002cw, samozrejme

nej realizácii ďalších spoločných projektov.

s drôtom OK AristoRod™ 12.50 (obr. 5).

Presvedčili sme sa, že naše produkty sa tu

Všestrannosť ovládacieho panelu U82 plus,

vysoko cenia a že sú obľúbené nielen vďaka

obzvlášť funkcia na zaznamenávanie para-

svojej žltej farbe…

Obr. 7. Je ťažké nájsť stopy po rozstreku
kovu…

Obr. 8. … a tu tiež – to musí byť OK AristoRod™!

Obr. 6. Funkcie panelu U82 vzbudzujú veľký
záujem
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Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele sú skutočne fascinujúce, všestranné a užitočné materiály ktoré ovplyvňujú
náš každodenný život vo viacerých smeroch, ako si väčšina
z nás vie predstaviť. Nehrdzavejúce ocele nachádzajú použitie
v takmer všetkých prostrediach od
vysokých po veľmi nízke teploty,
pri spracovaní potravín aj nápojov, v petrochémii aj plynárenstve,
v chemickom priemysle aj doprave, v architektúre atď. Rast
využívania tejto skupiny materiálov
v posledných desaťročiach predbehol všetky ostatné konštrukčné
materiály a priemerný ročný prírastok sa pohybuje okolo 5%. Ako
narastá

potreba

zabezpečovať

nižšie náklady na krátkodobú

prvom čísle Svetsaren v r. 1936 sa píše

je vysoká produktivita a ich chemické

o aplikácii elektród ESAB OK R3 (18%Cr

zloženie možno ľahšie modiﬁkovať, ako

údržbu, šetriť životné prostredie

10.5%Ni 1.5%Mo). S odstupom je za-

u plných drôtov.

a venovať väčšiu pozornosť nákla-

ujímavé si všimnúť, že mnohé z dnešných

dom na celý životný cyklus, nárast

martenzitických, feritických, austenitických

Vývoj a výskum zváracích

a feriticko-austenitických typov prídavných

prídavných materiálov

materiálov boli dobre zavedené už pred

Výrobcovia prídavných materiálov mu-

piatimi desaťročiami. Histéria zvárania

sia

nehrdzavejúcich ocelí v priemyslovom

ktorí prinášajú nové zliatiny. Pri vývoji

História nehrdzavejúcich ocelí

rozsahu bola ešte v 1950tych rokoch prak-

prídavných materiálov sa ale dosiahol

a ESAB

ticky výhradne vecou histórie ručného

významný pokrok v oblasti zvariteľnosti

História nehrdzavejúcich ocelí siaha skoro

oblúkového zvárania obalenými elektróda-

a riadenia obsahu zvyškových prvkov.

tak ďaleko do minulosti ako hostória oba-

mi.

ESAB vo svojej histórii vždy tesne sledoval

lených elektród – ktoré vynašiel zakladateľ

Tento zvárací proces dominoval ešte

vývoj ocelí. Napríklad materiály na zvára-

ESAB v prvom desaťročí minulého storo-

v 80tych rokoch aj ešte aj dnes predsta-

nie duplexných nehrdzavejúcich ocelí

čia. Nehrdzavejúce ocele objavili nezávi-

vuje významnú metódu zvárania v oblasti

boli v ponuke ESAB už niekoľko desiatok

sle okolo roku 1913 výskumníci v Británii

nehrdzavejúcich ocelí. Plný drôt na MIG

rokov. Vývoju zlepšených prídavných ma-

a v Nemecku.

zváranie sa zaviedol v ponuke prídavných

teriálov sa venovalo veľké úsilie, keď sa

Na základe týchto objavov a vývoja v Spo-

materiálov ESAB v 50tych rokoch a tavivá,

v rokoch 70tych a 80tych vývoj du-

jených Štátoch sa následne vyvinuli sku-

drôty a pásky na zváranie a naváranie

plexných nehrdzavejúcich ocelí znač-

piny martenzitických, feritických a auste-

pod tavivom boli pripravené začiatkom

ne zrýchlil. Nedávno sa zaviedol rad

nitických nehrdzavejúcich ocelí.

1960tych rokov. V posledných desaťro-

prídavných

Už pred osemdesiatimi rokmi tvorili „nere-

čiach sa významnou skupinou prídavných

takzvaných úsporných duplexných nehrd-

zové“ elektródy súčasť ponuky zváracích

materiálov na zváranie nehrdzavejúcich

zavejúcich ocelí s nižším stupňom legova-

prídavných materiálov ESAB. V samom

ocelí stali rúrkové drôty. Ich výhodou

nia. S cieľom optimalizácie zloženia zva-

trhu nehrdzavejúcich ocelí bude
aj v budúcnosti pokračovať.

sledovať

vývoj

výrobcov

materiálov

na

ocelí,

zváranie
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rových kovov a ich vlastností sa podnikol
rozsiahly výskum a vývoj s využitím moderných mikroskopických a analytických
techník, ako ukazuje príklad na ďalšom
obrázku.
Rad materiálov ESAB na zváranie
nehrdzavejúcich ocelí
V ponuke ESAB je široký sortiment materiálov na zváranie nehrdzavejúcich ocelí
všetkými obvyklými zváracími metódami.

všetkých polohách podopiera zvarový

Budúcnosť nehrdzavejúcich

Niektoré dôležité charakteristiky jedno-

kúpeľ. V dôsledku toho sa pri zváraní v po-

ocelí

tlivých výrobkov uvádzame nižšie.

lohách dosahujú také výkony odtavenia,

Predpokladá sa, že používanie nehrdza-

aké nie je možné udržať pri zváraní oba-

vejúcich ocelí bude narastať významným

Obalené elektródy na ručné

lenými elektródami alebo plným drôtom.

tempom. Jestvujúce štandardné typy

oblúkové zváranie

Rad drôtov Shield-Bright X-tra je optima-

budú tvoriť gro spotreby priemyslu, ale

V prípadoch, kde je podstatná pružnosť

lizovaný na vodorovné zváranie zhora

očakáva sa, že budú vznikať vylepšené

a všestrannosť je ručné oblúkové zvára-

a na vodorovné kútové zvary. Jeho pomaly

verzie štandardných typov ako aj nové

nie obalenými elektródami stále tým naj-

tuhnúca, dobre tekutá troska umožňuje

zliatiny. Očakáva sa tiež nárast používa-

lepším riešením. Rad obalených elektród

dosiahnuť vysoké postupové rýchlosti

nia úsporných a lacnejších typov ako sú

ESAB na zváranie nehrdzavejúcich ocelí

zvárania.

úsporné duplexy a feriticko-martenzitické

sa rozdeľuje na základe zloženia obalu na

ocele s 11-13 % Cr. Súčasne ale pokraču-

typy rutilové, bázické a s vysokou výťaž-

Tyčinky na zváranie TIG

je vývoj nových špecializovaných vyso-

nosťou. Všetky obalené elektródy ESAB

Drôty ESAB OK Tigrod sa balia do val-

kolegovaných typov určených do vysoko

na zváranie nehrdzavejúcich ocelí sa ba-

cových

korozívnych prostredí a vysokých teplôt.

lia do vákuových balení VacPac™ .

krytkami, aby sa zabránilo kotúľanie.

Neustále sa zdokonaľujú jestvujúce zvára-

Krytky možno opakovane použiť. Tubusy

cie procesy a vznikajú nové. Napriek

Plné drôty na zváranie MIG

tubusov

so

šesťuholníkovými

sú povliekané polyetylénom a po uzavretí

tomu je pravdepodobné, že v dohľadnej

Na výrobu drôtov na zváranie najčastejšie

krytkami vytvárajú efektívnu bariéru proti

budúcnosti sa na zváranie nehrdza-

používaných typov nehrdzavejúcich ocelí

vlhkosti.

vejúcich ocelí v prevážnej väčšine prípa-

sa používa špeciálna technológia, ktorá

dov budú používať osvedčené procesy

dáva matný povrch drôtu. Drôty vyrábané

Tavivá, drôty a pásky na zváranie/

touto technológiou dávajú zvary lepšej

naváranie pod tavivom

kvality, stabilnejší oblúk a vyššiu produk-

Tavivá ESAB na zváranie pod tavivom sa

tivitu. Väčšina drôtov sa dodáva aj vo

dodávajú v 25 kg papierových vreciach

veľkokapacitnom balení ESAB Marathon

s vnútornou vložkou z PE aby sa znížila

Pac™. Po vyprázdnení sa osemboký sud

možnosť navĺhania z atmosféry alebo vo

sploští aby sa ušetrilo miesto a uľahči-

veľkokapacitnom 1000 kg balení Big Bag.

la recyklácia. Toto balenie je na 100%

Do drsnejších prostredí sa tavivá ESAB

recyklovateľné.

môžu dodávať aj v oceľových sudoch po
25 až 30 kg.

Rúrkové drôty na zváranie

Drôty na zváranie pod tavivom z nehrd-

MIG/MAG

zavejúcich ocelí alebo zliatin Ni sa bežne

Rad rúrkových drôtov ESAB dáva užíva-

dodávajú na 25 kg drôtených cievkach.

teľom jedinečnú príležitosť zvýšiť produk-

Drôty priemerov 1,6 a 2,0 mm sa môžu

tivitu nad hodnoty aké sa dosahujú pri

dodať aj v balení Marathon Pac. V balení

zváraní plným drôtom či obalenými elek-

Marathon Pac je drôt preddeformovaný

tródami, pri vynikajúcej kvalite spojov. Tie

tak, aby po dodaní do zvaru bol rovný.

najprísnejšie štandardy kvality zabezpe-

Pásky na naváranie sa dodávajú v stave

čuje ESAB pomocou systému individuál-

po valcovaní za studena v zvitkoch po

neho testovania zloženia zvarového kovu

25, 50, 100 alebo 200 kg s vnútorným pri-

z každej výrobnej dávky.

emerom 300 mm. Pásky sú hrubé 0,5mm

Rýchlo tuhnúca troska rúrkových drôtov

a možno ich dodať v šírkach 30, 60

Shield-Bright určených na zváranie vo

a 90 mm.

oblúkového zvárania.

7
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Buddy™
- dobrý partner
Autor: Leszek Gajowka,
Regionálny manažér
ESAB POLSKA Sp. z. o. o.

Pri montážach alebo opravách
v ťažkých podmienkach a so zlým
prístupom k miestam, v ktorých
sa vykonávajú zváračské práce,
je nutné použiť odolné, výkonné
a spoľahlivé zariadenie. Aby sme
vyhoveli

týmto

požiadavkám,

rozšírili sme ponuku ﬁrmy ESAB

lášť bol navrhnutý a vyrobený tak,
aby odolal ťažkým prevádzko-

do zváracieho kúpeľa prenikli nečistoty

vým podmienkam ako v teréne,

z netaviacej sa elektródy. Do zariadenia

Buddy™. Ľahké, výkonné a odol-

P

TIG. Funkcia HF zabraňuje tomu, aby

tak i v priemyselných objektoch a die-

je zabudovaný plynový ventil, ktorý ovlá-

né napájacie zdroje na zváranie

lenských prevádzkach. Opláštenie spĺňa

da spúšťanie plynu a zaisťuje jeho nízku

požiadavky pre stupeň krytia IP23S, zaria-

spotrebu. Pri zdrojoch Buddy™ Arc 180

o novú skupinu výrobkov na profesionálne použitie s názvom

metódou MMA alebo TIG (Live

denia sú navyše vybavené ergonomickým

sa oblúk zapaľuje dotykom o zváraný ma-

TIG) sú určené na výrobu oceľo-

držadlom s popruhom, ktorý uľahčuje ich

teriál s funkciou LiveTig, plynový ventil je

vých konštrukcií, prefabrikátov,

prepravu a prenášanie. Zariadenia si za-

zabudovaný do rukoväte TIG horáka (voli-

je možné ich použiť v stavebníc-

chovávajú vysoké technické parametre

teľné príslušenstvo). Buddy™ Tig 160 má

pri napájaní z generátorov a pri používa-

navyše inštalovaný prepínač, ktorý umož-

ní predlžovacích káblov až do dĺžky 50 m

ňuje zariadenie ovládať pri 2/4-taktnom

(vodič 3 × 2,5 mm ).

spínaní. Pomocou zariadenia je možné

tve, poľnohospodárstve i v domácnostiach. Vyznačujú sa veľmi

2

zvárať uhlíkovú i nehrdzavejúcu oceľ.

dobrými zváracími vlastnosťami
a pri ich konštruovaní sa použila

Zváranie obalenou
elektródou (MMA)

Ovládacie panely

Skupina výrobkov Buddy™ má veľmi dob-

Jednoduché a užívateľsky prívetivé ovlá-

Bipolar

ré vlastnosti pri zváraní jednosmerným

dacie panely sú vybavené otočným gom-

Transistor). Vnútorné elektronické

prúdom (DC). Umožňujú zvárať uhlíkové

bíkom na nastavenie zváracieho prúdu.

ocele, nízko- aj vysokolegované ocele

V závislosti od typu zariadenia sú panely

a liatiny. Pri modeloch Buddy™ Arc 180

vybavené tiež prepínačom pracovných re-

pomocou výkonného ventilátora

a Buddy™ Tig 160 sa funkcie Arc Force

žimov MMA/TIG (Buddy™ Arc 180) a pre-

a ich kontrolu zaisťuje zabezpe-

a Hot Start aktivujú automaticky a závisia

pínačom funkcií: 2/4-takt, Lift Arc™ alebo

čovací systém, ktorý ich chráni

od nastaveného zváracieho prúdu v ce-

HF, otočný gombík na reguláciu svahova-

lom jeho rozsahu. So zdrojmi Buddy™

nia pri metóde TIG a dynamiky oblúka Arc

môžete zvárať s väčšinou dostupných elek-

Force pri metóde MMA (Buddy™ Tig 160).

najmodernejšia technológia IGBT
(ang.

Insulated

Gate

systémy sú chladené vzduchom

proti prehriatiu. Tri teplotné snímače inštalované v zariadeniach

tród od priemeru ø 1,6 mm do ø 3,2 mm.

značne predlžujú ich životnosť.
Zváranie TIG
Buddy™ Tig 160 sa vyznačuje veľmi
dobrými zváracími vlastnosťami a stabilným oblúkom aj pri zváraní metódou
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Technické parametre

Buddy™ Arc 145

Napájacie napätie 1f, 50/60Hz, V

230

Poistka pomalá, A

16

Buddy™ Arc 180

Buddy™ Tig 160

Pracovný cyklus, MMA
pri 100 %, A/V,

55/22,2

100/27,2

80/23,2

pri 60 %, A/V,

70/22,8

130/25,2

100/24,0

pri 35 %, A/V

-

180/24,0

-

pri 25 %, A/V

-

-

160/26,4

pri 15 %, A/V,

145/25,8

-

-

-

100/14,0

90/13,6
100/14,0

Pracovný cyklus, TIG
pri 100 %, A/V,
pri 60 %, A/V,

-

130/15,2

pri 30 %, A/V

-

180/17,2

-

pri 25 %, A/V

-

-

160/16,4

63

59,8

58

Napätie naprázdno, Umax,V
Prúdový rozsah, A

10-145

5-180

5-160

Rozmery, mm

280x120X220

310x140x230

310x140x230

Hmotnosť, kg

3,6

6

6

Stupeň krytia IP

23S

Aplikačná trieda

S

9
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Invertorový zdroj Aristo® 1000
AC/DC na zváranie
pod tavivom
Konečne je to tu!
Spracoval:
Jan Chrzanowski
Produktový manažér automatizácie
ESAB POLSKA Sp. z o.o.

Niekoľkoročné obdobie, keď sme
v našej ponuke nemali invertorový zdroj na zváranie pod tavivom
možno konečne uzatvoriť. Hrdo
oznamujeme, že vďaka našej práci počas týchto niekoľkých rokov
môžeme teraz našim zákazníkom
ponúknuť nový Aristo® 1000 AC/
DC, ktorý je pravdepodobne najlepším zdrojom na svete. Zdroj
Aristo® 1000 AC/DC je založený
na jedinečnej technológii, ktorá je
predmetom patentového konania
a ktorá prináša najlepšie zváracie výkony pri súčasne najnižšej
energetickej spotrebe. Výsledkom je zdroj, vďaka ktorému sa

GOST v Rusku, ETL v USA a iné. Všetky ti-

Najzaujímavejšie sú však svetovo jedinečné

eto organizácie nový zdroj Aristo 1000 AC/

funkcie, ktoré sú pri našom novom zdroji

toho za jednu kilowatthodinu zvarí

DC certiﬁkovali.

k dispozícii.

viac.

Aristo® 1000 AC/DC sa navrhol na použitie

®

s digitálnou ovládacou jednotkou PEK a s ro-

Nastavenie striedavého prúdu

risto® 1000 AC/DC existuje iba

A

bustnými podávačmi A2/A6. Dodáva prúd

– Bead Proﬁle Modelling™

v jednej verzii. Rozhodli sme sa

1000 A pri 100 % pracovnom cykle. Trojfázo-

(tvarovanie zvarovej húsenice)

mať iba jeden „medzinárodný“

vé pripojenie rozdeľuje záťaž medzi všetky tri

Funkcia na tvarovanie zvarovej húsenice pri-

stroj, ktorý spĺňa všetky možné štandardy

fázy, zatiaľ čo väčšina bežných striedavých

náša novú súpravu nástrojov na úpravu tva-

platné po celom svete.

zdrojov zaťažuje len dve fázy. Dvojfázová

ru zvarovej húsenice v závislosti od aktuálnej

Ide o globálny invertor, ktorý je možné pripo-

záťaž vyžaduje veľkosť poistiek v rozmedzí

potreby. V nastavení striedavého prúdu sa

jiť k trojfázovému sieťovému zdroju od 380

160 – 200 A, zatiaľ čo pre trojfázovú záťaž sú

môžete pohybovať v rozmedzí od vysokého

do 575 V a s frekvenciou 50 alebo 60 Hz.

potrebné iba 100 A poistky. Preto je pre troj-

jednosmerného prúdu DC + na dosiahnutie

Nemusíte sa tiež starať o získanie súhlasu

fázový zdroj Aristo 1000 AC/DC potrebné

hlbokého prievaru po vysoký jednosmerný

organizácií tretích strán ako sú CE v Európe,

menej nákladné rozvodné zariadenie.

prúd DC – na vysoký výkon odtavenia.

®
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Na dosiahnutie hlbokého prevarenia kore-

je bežne používanú 25 – 30 metrovú dĺžku

vo svojej triede. Obdobné zdroje dostup-

ňovej húsenice, stredne hlboké prevarenie

kábla o viac než dvojnásobok bez toho, aby

né na trhu dosahujú maximálnu účinnosť

druhej húsenice a vyšší výkon odtavenia

došlo k zhoršeniu zváracieho výsledku.

86 %. Niekto môže povedať, že ide o roz-

na výplňovom zvare zabezpečuje Aristo®

Cable Boost™ tiež šetrí energiu, pretože in-

diel iba dvoch percent, ale ak sa to počí-

1000 AC/DC plnú kontrolu nad nastavením

dukčná energia v dlhom zváracom kábli sa

ta pre dvojzmennú prevádzku a 10 rokov

pri zváranie striedavým prúdom. Vďaka ovlá-

znovu využije na zváranie a nebude sa ňou

životnosti stroja, je rozdiel 30- až 40-tisíc

daniu frekvencie striedavého prúdu, rovno-

plytvať v podobe tepla. Výsledkom sú niž-

kWh, čo je možné ľahko previesť na úsporu

váhy a posunutiu nuly môžete optimalizovať

šie prevádzkové náklady a dlhšia životnosť

v peniazoch.

proﬁl prievaru, tepelný príkon, výkon odtave-

elektronických súčiastok.

nia, stabilitu oblúka a premiešanie, aby všet-

Diaľkovo ovládané
Efektívne chladenie

zapínanie/vypínanie

Návrh chladiaceho systému zaisťuje op-

Toto je ďalší prvok, ktorý šetrí energiu. Je-

timálne chladenie stroja, zatiaľ čo všetky

den alebo viac elektrických zdrojov je mož-

citlivé komponenty sa chránia proti prachu

né zapínať alebo vypínať na diaľku. Tento

a znečisteniu. Chladiaci systém je možné

prvok šetrí energiu, pretože zabraňuje tomu,

ľahko vyčistiť pomocou stlačeného vzduchu.

aby stroj bežal, keď sa práve nepoužíva –

DC/AC „automatická“ funkcia

Opätovne použiteľné vzduchové ﬁltre zni-

ide o prirodzenú, ľahko použiteľnú funkciu.

(patentová prihláška v konaní)

žujú množstvo prachu v chladiacom systé-

Šetrí tiež peniaze za inštaláciu, pretože nie

Aristo® 1000 AC/DC, spolu s riadiacou

me. Chladenie podľa potreby znamená, že

je potrebné používať veľké ističe.

jednotkou PEK, vám umožňuje voliť medzi

chladiaci ventilátor beží iba počas zvárania.

ko vyhovovalo vašim konkrétnym potrebám.

jednosmerným a striedavým zváraním iba

Väčší výkon

pomocou stlačenia jedného tlačidla. Toto

Výhody:

Ak je to potrebné, je možné dva zdroje

je možné vykonať počas zvárania a je tak

• Menej prachu vnútri chladiaceho vedenia

Aristo® 1000 AC/DC ľahko zapojiť do syn-

ideálne na zváranie rotačných predmetov.

• Menšia hlučnosť na pracovisku

chronizovaného paralelného režimu na do-

Prečo používať funkciu ako je „automatická“

• Menšia spotreba energie

siahnutie väčšieho zváracieho prúdu.

voľba medzi jednosmerným a striedavým
prúdom? Kedy je najväčšie riziko vzniku

Výhody používania PEK

zváracích chýb? Samozrejme počas zapí-

Ako sme už spomenuli, zdroj Aristo® 1000

nania a vypínania. Pokiaľ je možné elimino-

AC/DC je navrhnutý na použitie s digitálnou

vať zapínanie a vypínanie medzi koreňovými

ovládacou jednotkou PEK. Táto štandardná

húsenicami a výplňovými zvarmi, minimali-

digitálna ovládacia jednotka sa vďaka svo-

zuje sa najväčšie riziko vzniku zváracích

jej ﬂexibilite používa u spoločnosti ESAB

chýb. A ušetríte čas pri prechodoch medzi

na ovládanie všetkých typov mechanizo-

vopred nastavenými parametrami bez toho,

vaných zváracích zariadení, od traktorov

aby ste museli zhášať oblúk.

po stĺpy a výložníky. Flexibilita ovládacích
jednotiek PEK znamená menšiu náročnosť

Cable Boost™ – rozšírený

pri zaškolovaní užívateľov a znižuje množ-

pracovný rozsah

stvo potrebných náhradných dielov.

(žiadosť o patent je v konaní)
Čo je najbežnejšou príčinou znižovania pro-

Modernejšia výbava

duktivity pri zváraní striedavým prúdom?

Použitím Aristo® 1000 AC/DC vidíme tiež

Odpoveď je indukčnosť. Vďaka káblovej

veľkú príležitosť na vylepšenie vybavenia,

indukčnosti nemôžete zo zdroja dostať plný

pretože tento zdroj patrí do tej istej skupiny

prúd 1000 A. Známkou toho je potom nesta-

výrobkov, ako štandardné zdroje pre auto-

bilný zvárací proces. Napätie nie je dosta-

matizáciu. Existujúci zdroj môžete ľahko na-

točné, pretože pokles napätia na zváracích

hradiť zdrojom Aristo® 1000 AC/DC. Káble,

kábloch je príliš vysoký. Potrebujete zvárať pri

konektory a ovládacia jednotka PEK sú rov-

970 A a 35 V… ale aby ste dosiahli stabilný

Energeticky šetrné riešenie

naké. Ovláda sa rovnakým spôsobom, pri-

proces, musíte to znížiť na 850 A a 32 V. Tak-

Pri výrobe zdroja Aristo 1000 AC/DC sa

dalo sa tu iba niekoľko nových užívateľských

že keď to zhrnieme, pri zváraní striedavým

používajú iba najmodernejšie a energetic-

možností, aby sa získala vyššia funkčnosť

prúdom indukčnosť zváracích káblov s väč-

ky najúčinnejšie komponenty. To umožňuje

Aristo® 1000 AC/DC. Investícia do obsluhy

®

šou dĺžkou značne znižuje zváracie napätie.

dosiahnutie 88 % účinnosti pri maximálnom

nie je potrebná, nakoľko ovládacia jednotka

To má negatívny vplyv na výsledok zvárania.

výkone. Iba 12 % vstupnej energie sa pre-

PEK pre Aristo® 1000 AC/DC a štandardné

Cable Boost™ je technológia, ktorá predlžu-

mieňa na teplo. To je hodnota najlepšia

zdroje je zhodná.
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Zváranie, dôležitá metóda
pri opravách a údržbe
Zváranie je najpoužívanejšia me-

Popisy obsahujú detailné údaje odpor-

tóda na spojovanie kovov, ktorá

účaných prídavných materiálov:

sa rozsiahlo využíva vo výrobe.
Je to ale aj dôležitá metóda používaná pri opravách na obnovu
poškodených

a

opotrebených

súčastí a iných predmetov.

T

áto príručka prináša prehľad bež-

na opravy a údržbu
• MMA (ručné oblúkové zváranie:
obalené elektródy OK
• Zváranie MIG/MAG:

• Drážkovanie a rezanie

•
•

rúrkové drôty OK Tubrodur
• Zváranie TIG:

Základy zvárania pri opravách
Návody na zváranie
rozdielnych materiálov

plné drôty OK Autrod
• FCAW (zváranie rúrkovým drôtom):

•

Naváranie

•

Ilustrované aplikácie

•

Prídavné materiály
- údaje o výrobkoch

drôty OK Tigrod
•

ných aplikácií zvárania pri opravách a údržbe:

Prehľad aplikácií zvárania

Index aplikácií

Ďalšie informácie o zváraní pri opravách
možno nájsť v príručke ESAB Zváranie pri

Závody ESAB na prídavné materiály

opravách a údržbe.

sú medzinárodne certiﬁkované vrátane

• Obtiažne zvariteľné ocele

systému riadenia kvality certiﬁkovaného

• Zváranie spojov rozdielnych kovov

Rozsah ponuky zváracích prídavných

podľa ISO 9001, schválení výrobcu aj

• Naváranie a tvrdonávary

materiálov ESAB je jedným z najširších

výrobkov vyžadovaných Direktívami EC

• Zváranie liatiny

na trhu. Katalóg zváracích prídavných

o tlakových nádobách a o stavebných vý-

• Zváranie ocelí odolných

materiálov obsahuje podrobné informácie

robkoch a majú tiež programy na ochranu

o všetkých výrobkoch a obsiahle tabuľky

prostredia, práce a bezpečnosti certiﬁko-

uľahčujúce výber potrebného prídavného

vané podľa ISO 14001 a OHSAS 18001.

proti opotrebeniu
• Zváranie hliníka

materiálu. Ďalšie informácie možno nájsť
na lokálnej stránke ESAB v časti Produkty/

Pri zváraní na opravách sa musí zaisťovať

Prídavné materiály.

ochrana zdravia a bezpečnosť proti požiarom. Pracovné podmienky v porovnaní

Katalóg obsahuje okolo 450 typov prídav-

s prostredím normálnej výroby sú často

ných materiálov.

horšie.Informácie o zdravotných a bezpečnostných aspektoch zváracích prídav-

A. Prídavné materiály na zváranie nízkouhlíkových ocelí
B. Prídavné materiály na zváranie nízkolegovaných ocelí

ných materiálov poskytujú bezpečnostné
listy každého výrobku. Tieto listy si možno
vytlačiť z každej lokálnej webovej stránky
ESAB.

C. Prídavné materiály na zváranie nehrdzavejúcich a vysokolegovaných ocelí
D. Prídavné materiály na zváranie hliníkových zliatin
E. Prídavné materiály na zváranie niklových zliatin
F. Prídavné materiály na zváranie zliatin
medi

Elektródy na drážkovanie
a rezanie
Drážkovacie a rezacie elektródy sa bežne
používajú pri opravách na odstraňovanie
chýb vo zvaroch a trhlín pred zváraním,
na prípravu úkosov a otvorov a na rezanie
plechov a tyčí. Drážkovacie elektródy sú

G. Prídavné materiály na zváranie liatin

vhodné na podobné práce na nelegova-

H. Prídavné materiály na zváranie spojov

ných aj nehrdzavejúcich oceliach, na liati-

nerovnakých materiálov

nách, zliatinách hliníka a medi, okrem čistej

I. Prídavné materiály na naváranie

medi. Oblúkové drážkovanie sa zakladá

J. Zvláštne výrobky

na podobnom princípe ako u zváracích
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elektród: oblúk horí medzi koncom elektró-

Nerovnaké materiály

dy a dielcom. Pravda, obal drážkovacích

Pri mnohých aplikáciách býva často po-

elektród so špeciálnym zložením vytvára

trebné zvariť nelegovanú alebo nízkole-

Vo výrobnom sortimente je viacero

mohutný usmernený prúd plynov, ktorý

govanú oceľ s nehrdzavejúcou oceľou,

materiálov s vyšším stupňom lego-

vyfukuje materiál natavený oblúkom preč

ako je napr. S355 a AISI 316. Takéto spo-

vania

z opracovávaného miesta a vytvára tvar

je sa bežne nazývajú heterogénne. So

drážky. Tento efekt sa dá dosiahnuť aj

správne vybranými prídavnými materiálmi

s normálnym zdrojom na ručné oblúkové

sa takéto spoje zvaria ľahko. Vhodné prí-

zváranie. Nie je potrebný stlačený vzduch

davné materiály sú prelegované nehrdza-

a špeciálny držiak elektród ako pri oblú-

vejúce ocele, ktoré aj po premiešaní zva-

kovom drážkovaní uhlíkovou elektródou.

rového kovu s uhlíkovým materiálom dajú

Tieto elektródy totiž vyžadujú veľmi vysoké

austenitický alebo austeniticko – feritický

napätie na oblúku, aby mohli správne pra-

materiál s vysokou pevnosťou aj po tepel-

covať. Oblúkové drážkovanie uhlíkovými

nom ovplyvnení. Pri výbere prídavných

elektródami síce oveľa výkonnejšie odstra-

materiálov možno použiť Schaefﬂerov

ňuje materiál, zato ale vyžaduje špeciálne

diagram na určenie výslednej mikroštruk-

zariadenie a prívod stlačeného vzduchu,

túry spoja.

Prídavné materiály

•

OK 67.45
OK Autrod/Tigrod 16.95
OK Tubrod 14.37
OK Tubrod 15.34
•

OK 67.60
OK Autrod/OK Tigrod 309LSi
Shield-Bright 309L, 309 X-tra
•

OK Autrod/OK Tigrod 309MoL
Shield-Bright 309MoL X-tra

elektróda sa musí nakloniť do uhla približne 10 – 15° k povrchu dielca a hneď je
možné s ňou pohybovať rýchlo dopredu
a dozadu a súčasne vpred v smere drážkovaného defektu. Hlboké drážky sa robia
opakovaným drážkovaním. Zvárať možno
normálne bez ďalšej úpravy vydrážkovaného povrchu, ale na nehrdzavejúcej oceli
je treba vopred odbrúsiť nauhličenú povrchovú vrstvu.

Vysoký obsah Ni
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kolmom na dielec a keď sa oblúk rozhorí,

•

30

5,0 mm, rozsah prúdov je 130 – 180 A pri

tím elektródou držanou v smere zhruba

23%Cr-13%Ni-3%Mo
Prelegované CrNi (AWS 309MoL)
OK 67.70

Používajú sa elektródy priemeru 2,5 –

tróde Ø 4,0 mm. Oblúk sa zapaľuje škrtnu-

23%Cr-13%Ni
Prelegované CrNi (AWS 309L)

čo nebýva vždy bežne k dispozícii.

elektróde Ø 3,2 mm a 170–230 A pri elek-

18%Cr-8%Ni-6%Mn (AWS 307)

2 4

6

M+F

OK Autrod/Tigrod 19.85

Ferrite
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Cr-ekv = %Cr + %Mo + 1,5%Si + 0,5%Nb

Obtiažne zvariteľné ocele
Pri zváraní na opravách alebo pri údržbe

Schaefflerov diagram. (1) nelegovaná oceľ
S355, (2) nehrdzavejúca oceľ AISI 316L, (3)
heterogénny spoj zváraný bez prídavného
materiálu, (A) elektróda OK 48.00 na zváranie
uhlíkových ocelí a (A1) zvarový kov, keď sa
použije na heterogénny spoj, (B) prelegovaná
elektróda OK 67.70 a (B1) jej zvarový kov
v heterogénnom spoji.

je často nutné opravovať časti vyrobené
z obtiažne zvariteľných materiálov. Sú to
napr. materiály s vysokým obsahom uhlíka, zušľachtené a nástrojové ocele, ocele
odolné proti opotrebeniu a pružinové ocele.
Do tejto skupiny sa často zahŕňajú „neznáme“ ocele – pokiaľ typ materiálu resp. jeho
chemické zloženie nepoznáme, mal by sa
preventívne považovať za materiál s obtiažnou zvariteľnosťou. Typické aplikácie sú
hriadele, prevody, rôzne časti strojov atď.
Typickou charakteristikou týchto materiálov
z hľadiska zvariteľnosti je ich sklon vytvárať
tvrdé a krehké štruktúry v teplom ovplyvnenej oblasti (TOO), s následnou náchylnosťou na praskanie pri zváraní. Tomu by, pravda, mohol zabrániť predhrev alebo tepelné
spracovanie po zvarení, ale táto možnosť je
pri mnohých opravách vylúčená.
Bežná a efektívna prax na prevenciu vodíkového praskania (studené praskanie) je
zváranie s prídavným materiálom typu aus-

Drážkovacia elektróda OK 21.03.

tenitickej nehrdzavejúcej ocele alebo zliatin
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Oprava kužeľového ozubeného kolesa.

niklu. Tieto materiály tolerujú vysoký stupeň

Liatiny

premiešania a poskytujú vysoko pevnú

Liatiny sú zliatiny železa s obsahom

austenitickú alebo austeniticko – feritic-

2–5% uhlíka, ďalej kremíka a mangánu.

kú výslednú mikroštruktúru. Navyše, roz-

Niektoré liatiny môžu obsahovať aj ďalšie

pustnosť vodíka v austenite je tak vysoká,

prvky. Najobvyklejšie druhy liatin sú sivá

že sa zabráni, aby škodlivý vodík prešiel

a tvárna liatina. V sivej liatine tvorí uhlík

do teplom ovplyvnenej oblasti (TOO), takže

vo forme graﬁtu vločky, v tvárnej liatine

sa predíde vytváraniu trhlín napriek tvrdej

guľovité útvary. Liatina sa zvára odlíšnym

TOO. Prídavný materiál najčastejšie použí-

spôsobom ako oceľ a väčšina druhov lia-

vaný pri opravách je austeniticko – feritická

tiny sa zvára dosť obtiažne. Liatiny majú

nehrdzavejúca oceľ 29%-9%Ni.

nízku pevnosť v ťahu a tvárnosť, takže sú
značne krehké. Zváracie napätia môžu

Tieto prídavné materiály nachádzajú aj ďal-

preto ľahko spôsobiť vo zvarových spo-

šie zaujímavé aplikácie, ako je odstráňova-

joch popraskanie a ďalšie chyby. TOO

nie zalomenej skrutky pomocou elektródy

v okolí zvarov na liatinách ľahko stvrdne.

alebo oprava poškriabaného piesta hydrau-

Dielce ktoré je treba opraviť sú často na-

lického valca. Na zalomenej skrutke sa na-

siaknuté olejom alebo inak znečistené,

varí nová hlava, pomocou ktorej sa skrutka

pretože liatina je dosť porézna. To naďalej

vyskrutkuje a vyberie. Škriabance na piest-

sťažuje zváranie. Napriek tomu, zváranie

nici hydrauliky sa zavaria a zabrúsia.

je možné a liatinové dielce sa bežne zváraním opravujú.

Oprava hriadeľa
náhonu na ťažkom
vozidle.

Oprava zlomeného
hriadeľa
polonápravy.

Prídavný materiál 29%Cr-9%Ni
(AWS 312)
• Univerzálny prídavný materiál na
zváranie pri opravách
• Zvarový kov toleruje vysoký obsah
nečistôt
• Zvarový kov pripúšťa značný stupeň premiešania
OK 68.82: „zázračná elektróda“
na zváranie pri opravách
OK Autrod 312/OK Tigrod 312

Výfukové potrubie námorného dieselu. Cena
nového dielca 820,- EUR, cena opravy 225,EUR.

18%Cr-8%Ni-6%Mn
• zvarový kov má vysokú pevnosť
(AWS 307)
Oprava prasknutej podpery
transformátora.

OK 67.45
OK Autrod 16.95/OK Tigrod 16.95
OK

Tubrodur

14.71,

aj

bez

ochranného plynu
Vysoký obsah Ni
• Zvarový kov s najvyššou možnou
pevnosťou

Výfukové potrubie. Náhradný diel nebol k dispozícii, oprava bola nevyhnutná.

• Najnižšia praskavosť
OK 92.26
OK Autrod 19.85/OK Tigrod 19.85

Liatina sa normálne zvára ručným oblúkovým zváraním obalenými elektródami
studeným spôsobom. To znamená, že sa
snažíme vnášať do dielca čo najmenej
tepla. To v praxi znamená zvárať krátkymi
húsenicami a zľahka ich prekovať, aby sa
uvoľnili zváracie napätia. Po navarení sa
každá húsenica musí nechať ochladnúť až
na dotykovú teplotu, až potom klásť ďalšiu. V niektorých prípadoch je výhodné

Odstráňovanie zalomenej skrutky.

Piestnica hydraulického valca.

zvárať na medzivrstvu. Znamená to podľa
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normálne vytvrdené a niekedy kalené (teda

hrevu – aký sa vyžaduje pre pevnejšie

kalené a popúšťané). V dôsledku toho, že

typy ocelí v podmienkach konštrukcií –

ocele odolné proti opotrebeniu sú kalitelné,

sa môže vylúčiť použitím austenitických

hrubšie plechy sa pri zváraní musia pred-

prídavných

hrievať aby sa predišlo praskaniu. Nutnosť

zloženie je 18%Cr-8%Ni-6%Mn. Ak sa vy-

predhrievať nezávisí len od hrúbky, ale aj

žaduje vysoká pevnosť, možno použiť níz-

od obsahu vodíka a tepelného príkonu pri

kolegované vysoko pevné materiály, ale

zváraní. Priblížne platí:

na koreňové vrstvy je treba použiť mäkké
spoj odolával opotrebeniu, krycie vrstvy

• zhruba od 20 mm: 75-150 ºC
nením. Pokiaľ sú na dielci trhliny, na ich
konci treba vyvŕtať dierky aby sa zabránilo
ich ďalšiemu šíreniu.
Používajú sa elektródy na báze niklu alebo

Najobvyklejšie

nelegované materiály. Ak je treba, aby

400 HB:
možnosti navariť plochy spoja pred vypl-

materiálov.

(podľa hrúbky)

zvaru sa vytvoria naváracími materiálmi

500 HB:

s vhodnou tvrdosťou, zatiaľ čo výplňové
vrstvy tvoria mäkšie materiály. Tieto ocele

• zhruba od 10 mm: 100-200 ºC

odolné proti opotrebeniu môžu niekedy,

(podľa hrúbky)
Rautaruukki aj SSAB zostavili dobré prí-

napriek ich vysokej odolnosti proti abrá-

ručky o zváraní týchto ocelí.

zii, vyžadovať tvrdý návar aby sa zlepšila

zliatin nikel – železo, pretože ich zvarový

odolnosť povrchu – vo väčšine prípadov

kov je mäkký, pevný a dobre opracovateľ-

Prídavné materiály sa volia prípad

od prí-

iba lokálne. V tomto prípade navarenie

ný. Napätia vo zvaroch treba uvoľniť pre-

padu, podľa vlastností zvarového spoja aké

medzivrstvy s vysokou pevnosťou predí-

kovaním.

sa požadujú. Všeobecne sa na zváranie

de praskaniu základného materiálu alebo

používajú mäkké materiály s vysokou pev-

tvrdého návaru a tiež zabráni odlupovaniu

nosťou, ako je OK 48.00 a zodpovedajúce

návaru. Vhodné na to sú austenitické prí-

drôty. Zvarové spoje sa často umiestňujú

davné materiály ako 18%Cr-8%Ni-6%Mn

Prídavné materiály
na zváranie liatiny
Ni prídavné materiály

do takých miest, kde sa tieto mäkšie prí-

(”AWS 307”) alebo 23%Cr-13%Ni (”AWS

davné materiály môžu použiť.

309L”). Medzi prídavné materiály na naváranie patria aj kaliteľné legované ocele

• Trocha mäkšia ako NiFe zliatina
OK 92.18
Zliatina NiFe
• O niečo pevnejšia ako čistý Ni
• Menej citlivá na znečistenie ako Ni
• Lacnejšia ako Ni
OK 92.58 or OK 92.60
Nicore 55, rúrkový drôt

Ocele odolné proti opotrebeniu
Ocele odolné proti opotrebeniu sa používajú v prípadoch, keď nestačí odolnosť
proti opotrebeniu bežných konštrukčných
ocelí. Medzi typické aplikácie patria konštrukcie, ktoré sú vystavené abrázii zeminou, kameňom alebo štrkom na takých
pracoviskách ako sú kameňolomy a bane,
pri zemných prácach a nakladaní, napr.
pásové dopravníky, korčeky a lyžice bágrov, sklzy, kryty atď. Moderné ocele odolné proti opotrebeniu, ako sú napr. Rautaruukki Raex 400/500 alebo SSAB’s HARDOX
400/500 (čísla označujú povrchovú tvrdosť,
400 alebo 500 HB) sa zvárajú ľahko.
Odolnosť proti opotrebeniu ocele RAEX AR
400 je dva alebo tri razy vyššia a u typu 500
tri až štyri razy vyššia ako konštrukčnej ocele S355. Ocele odolné proti opotrebeniu sú

Obzvlášť pri zváraní veľkých hrúbok ocelí

s vysokým obsahom chrómu a podobné,

odolných proti opotrebeniu, potreba pred-

pozri na str. 9.
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Zváranie hliníka je veľmi bežné. Na zváraPrídavný materiál
• Nižšia pevnosť - nelegovaná oceľ,
mäkká a húževnatá
OK 48.00
OK Autrod 12.51
• Prelegovaná nehrdzavejúca oceľ
18%Cr-8%Ni-6%Mn

nie vo výrobe sa obvykle používajú metódy MIG alebo TIG. Zváranie obalenými
elektródami sa používa zriedka, väčšinou
len na malé opravy a vtedy, keď zváranie
v ochranných atmosférach nemožno použiť alebo potrebné zariadenie nie je k dispozícii.

OK 67.45
OK Autrod 16.95
OK Tubrodur 14.71
• Nízkolegovaná oceľ
zodpovedajúcej pevnosti
OK 75.75
OK AristoRod 13.29
OK Tubrod 14.03 aj 15.09
• Navárací materiál, tvrdosť cca 30

Hliník má teplotu tavenia okolo 600°C. Tepelná vodivosť hliníka je štyri razy vyššia
ako ocele, na zváranie hliníka je teda potrebné relatívne veľmi veľký prívod tepla.
Hrubé materiály si vyžadujú predhriatie.
Koeﬁcient tepelnej rozťažnosti hliníka je
priblížne dvakrát väčší ako ocele, takže
zváracie deformácie sú podobne väčšie.

- 35 HRC
OK 83.28
OK Autrod 13.89
OK Tubrodur 15.43
• Navárací materiál, tvrdosť cca 50
- 60 HRC
OK 83.65
OK Autrod 13.91
OK Tubrodur 15.50

Prídavné materiály na hliník
Zliatina typu AlSi12

Dobrú koróznu odolnosť hliníka zabezpe-

• Používa sa na odliatky

čuje extrémne tenká vrstva oxidov s tep-

OK 96.50

lotou tavenia vyše 2000°C, ktorá sa tvorí

OK Autrod/OK Tigrod 4047

na jeho povrchu. Táto vrstva sa musí pred
zváraním odstrániť napr. pomocou nere-

Zliatina typu AlSi5

zovej kefy a jej opätovnému vytvoreniu

• Na zváranie zliatin AlMgSi

počas zvárania treba zabrániť. Pri zváraní

OK Autrod/OK Tigrod 4043

MIG a TIG túto vrstvu oxidov rozruší oblúk
a inertný ochranný plyn (argón) bráni jej

Zliatina typu AlMg5

Hliník

opätovnému vzniku. Pri zváraní obalenými

• Na zváranie zliatin AlMg3,

Vďaka svojej nízkej hmotnosti a vysokej

elektródami túto oxidickú vrstvu rozpustí

AlMg5 a AlMgSi

vodivosti, dobrej odolnosti proti korózii

troska z obalu elektród a súčasne chráni

OK Autrod/OK Tigrod 5356

a zvaritelnosti sa hliník široko používa

zvaový kúpeľ.

na mnohé priemyselné aplikácie od stav-

venom hliníku. Keď materiál rýchlo stuhne,

by lodí cez dopravné zariadenia, baliace

Čistenie oblasti zvaru je dôležité, nakoľko

časť rozpustených plynov nestačí uniknúť

materiály a elektrotechniku až po letecký

hliník je vysoko náchylný na vytváranie

zo zvarového kovu a vytvára póry.

priemysel. Hliník je ľahký kov, ktorého mer-

pórov pri zváraní. Porozitu spsôsobuje

ná hmotnosť je menej ako tretina ocele.

veľmi vysoká rozpustnosť vodíka v rozta-

Mnohé z hliníkových zliatin sú pomerne dosť náchylné na horúce praskliny, to
znamená, že zvar ľahko popraská počas
tuhnutia zvarového kovu. Na to, aby vo
zvarovom kúpeli nevzniklo zloženie náchylné na praskanie je veľmi dôležitý správny
výber zváracích prídavných materiálov.
Okrem čistého hliník a sa používajú mnohé ďalšie hliníkové zliatiny, ako AlMn, AlMg,
AlSi a AlMgSi. V tabuľke na strane 11 sú
prídavné materiály, odporúčané na zváranie rôznych typov hliníkových zliatin.
Prídavné materiály sa volia podľa typu zliatiny zváraného dielca. Zliatiny AlMg majú
vysokú odolnosť proti korózii v morskej
vode. Časo sa o nich hovorí ako o hliníkoch do morskej vody a používajú sa pri
stavbe člnov a lodí.
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Naváranie a návary
Opotrebenie zariadení v rôznych odvetviach priemyslu spôsobuje rozsiahle
náklady, nakoľko opotrebené materiály
a zariadenia sa musia opravovať. Bežne používaná metóda na opravu opotrebených dielcov a na predlžovanie ich
životnosti je naváranie. Naváranie je tiež
vhodné na zvyšovanie životnosti nových
častí, keď sa použije ešte pred ich prvým
uvedením do prevádzky. Návarom sa často hovorí aj tvrdonávary, hoci sama tvrdosť
nie je vždy z hľadiska odolnosti proti opotrebeniu žiadúca. Termín tvrdonávar sa
týka návaru aký vzniká použitím tvrdých
prídavných materiálov odolných proti opotrebeniu. V závislosti od aplikácie sa ale
na naváranie používajú aj mäkšie a korózii
odolávajúce prídavné materiály.
V praxi jestvujú rôzne formy opotrebenia
a to treba prednostne uvážiť pri voľbe prídavných materiálov. Spôsoby opotrebenia
možno rozdeliť na nasledovné kategórie:
abrázia, opotrebenie kov-kov, opotrebenie rázové, korózne a vysokoteplotné.
Skôr, ako sa pristúpi k výberu prídavného

materiálu, je treba určiť podmienky, za kto-

Rázové opotrebenie vzniká, keď na kovo-

rých opotrebenie nastáva.

vý povrch pôsobia rázy, ktoré spôsobujú
lokálne deformácie a praskanie, ako napr.

Abrazívne opotrebenie nastáva, keď sa

pri drvení kameňa. Rozsah opotrebenia

po povrchu kovu kĺžu tvrdé častice a odie-

závisí od pevnosti a tvrdosti kovu. Mangá-

rajú z neho kov. Zvýšenie tvrdosti povrchu

nové ocele sú vhodné a obvykle používa-

zvyčajne zníži opotrebenie v tomto prí-

né materiály v tomto prípade vďaka svojej

pade. Medzi vhodné prídavné materiály

schopnosti spevňovať sa pri defomácii. Pri-

patria ocele s vysokým obsahom uhlíka,

tom povrchová tvrdosť rastie a kov v hĺbke

ktoré dávajú tvrdý zvarový kov, teda taký,

prierezu zostáva húževnatý.

ktorý vytvrdne po navarení. Najbežnejšie legujúce prvky sú chróm, molybdén,

Korózia („hrdzavenie“) má veľa foriem.

volfrám a vanád. Uhlík vytvára s týmito le-

Môže nastávať lokálne alebo zasiahnuť

gúrami karbidy, ktorých tvrdosť môže byť

celý povrch. Pri korózii sa odoberá mate-

až 3000 HV.

riál z povrchu. Možno jej zabrániť použitím
návarov niektorými typmi nehrdzavejúcich

Opotrebenie kov-kov nastáva pri vzá-

ocelí, ktoré obsahujú dostatočné množstvo

jomnom relatívnom pohybe rotačnom ale-

chrómu a v mnohých prípadoch aj nikel

bo lineárnom dvoch kovových povrchov.

a molybdén.

Vysoká sila, ktorou sa na seba kovové
povrchy pritláčajú, spôsobuje vznik lo-

Pri vysokých teplotách sa znižuje tvrdosť

kálnych „mikrozvarov“ (zadieranie). Keď

povrchu a povrch sa oxiduje. Vysoký ob-

pohyb pokračuje, lokálne spojenia sa po-

sah chrómu zabráňuje oxidácii povrchu.

rušujú na strane menej pevného materiá-

Obsah chrómu a niektorých iných prvkov

lu a tak vzniká opotrebenie povrchu. Proti

bráni znižovaniu tvrdosti.

tomuto typu opotrebenia je vhodné použiť

Na naváranie je k dispozícii široký sorti-

prídavné materiály na báze nízkolegova-

ment naváracích prídavných materiálov

ných ocelí.

s rôznym chemickým zložením, vlastnos-
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Trhliny, napr. OK 84.78

Trhliny, napr. OK 84.78

Bez trhlín
napr. OK 67.45
napr. OK 84.78

Priečne trhliny tvrdého návaru.

ťami a mikroštruktúrami a nie je vždy jednoduché vybrať zo všetkých návarových

Prídavné materiály

Nástroje a tvrdé návary

materiálov to najvhodnejšie na daný účel.

Rozsah tvrdosti: 30–35 HRC

• Nástrojová oceľ na prácu za tepla

Nejestvuje žiaden univerzálny návarový

• „Mäkké“ návarové materiály

• Nástroje na prácu pri vysokých

materiál, prídavné materiály sa volia prí-

• Dobrá opracovateľnosť

teplotách, atď.

pad od prípadu na základe podmienok

• Opotrebenie kov-kov: klzné povr-

OK 85.58

a požiadaviek.

chy, hriadele, kladky, kolesá, prevody atď.

Rýchlorezná oceľ

Pri výbere prídavných materiálov treba

OK 83.28

• Rezné nástroje a hrany

zobrať do úvahy aj to, či má byť návar

OK Tubrodur 15.43, tiež Ø 1.2 mm

• Nástroje na opracovanie dreva

schopný trieskového opracovania. Z hľa-

a bez ochranného plynu

diska opracovateľnosti je hraničnou hod-

OK Autrod 13.89, Ø 1.0 a 1.2 mm

notou tvrdosť priblížne 40 HRC. Vysokový-

OK 85.65
Naváracie materiály na ochranu

konné obrábacie stroje a špeciálne rezné

Rozsah tvrdosti: 50–60 HRC

proti korózii

nástroje môžu byť schopné opracovať ná-

• Univerzálne naváracie materiály

• Nehrdzavejúca oceľ s 13%Cr

vary aj s o niečo vyššou tvrdosťou.

• Odolávajú abrázii aj rázom

OK 84.42

• Zemné stroje, poľnohospodárske

PZ6166

Pri naváranie je často potrebné použiť

a lesnícke stroje podávacie skrut-

predhrev, či už preto, aby sa predišlo

ky atď.

Naváranie Mn ocelí

praskaniu zakaleného základného mate-

OK 83.50, vhodná tiež na zvára-

• Zlepšenie odolnosti povrchov proti

riálu čo môže viesť k oddeľovaniu vrstvy

nie malými transformátormi

opotrebeniu

návaru, alebo aby sa predišlo popraska-

OK 83.65, výborné operatívne

OK 84.58 a 84.78

niu návaru. Potreba predhrievania sa

vlastnosti

OK Tubrodur 15.52 a 14.70

uvádza na príslušných materiálových lis-

OK 84.58, slušná odolnosť proti

toch v katalógoch prídavných materiálov.

korózii

Mn ocele na naváranie

Nebezpečie praskania možno znížiť na-

OK Tubrodur 15.50, tiež Ø 1.2 mm

• Materiály s vysokým obsahom Mn

varením vysoko pevnej austenitickej me-

OK Tubrodur 15.52, tiež bez och-

13%Mn: OK 86.08

dzivrstvy na povrch dielca pred vlastným

ranného plynu

13%Mn-3%Ni: OK 86.28,

tvrdonávarom. Vhodné typy materiálov sú

OK Autrod 13.91, Ø 1.0 a 1.2 mm

uvedené v predchádzajúcej časti „Obtiažne zvariteľné ocele“.

OK Tubrodur 15.60
- Ni zlepšuje ťahovú pevnosť zva-

Rozsah tvrdosti: 60–65 HRC

rového kovu

• “Chrómová liatina”

14%Mn-18%Cr: OK 86.30,

• Vysoká odolnosť proti abrázii zrni-

OK Tubrodur 15.65

tým materiálom atď.
• Nízka rázová húževnatosť
• Podávace skrutky, vetráky, korčeky atď.
OK 84.78, dobre ovládateľná elektróda s vysokou výťažnosťou
OK Tubrodur 14.70, tiež bez ochranného plynu

- legovanie Cr zlepšuje odolnosť
proti korózii a proti opalu
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Prídavné materiály odporúčané
pre rôzne základné materiály
Základný materiál

Obalené
elektródy

Zváranie
MIG/MAG

Zváranie MAG
Zváranie MAG
rúrkovým drôtom rúrkovým drôtom

Zváranie
TIG

OK

OK AristoRod, OK
Autrod

OK Tubrod
(S kov. práškom)

OK Tubrod
(Rutilový)

OK Tigrod

14.12

15.14

12.64

12.51
14.12
12.64
14.02
(12.50, 12.63)* 14.04
(12.63)*
*) -40 oC

15.14
15.14
15.11, (15.17)*
15.11, (15.17)*

12.64
12.64
13.28
13.28
*) -40 oC

12.51
14.12
12.64
14.02
(12.50, 12.63)* 14.04
(12.63)*
*) -40 oC

15.14
15.14
15.11, (15.17)*
15.11, (15.17)*

12.64
13.28
13.28
13.28
*) -40 oC

14.01
14.01
14.01

PZ6112, 15.17
PZ6112, 15.17
PZ6112, 15.17

13.26
13.26
13.26

14.02
14.02
14.03
14.03
14.03
Coreweld 89

15.17
15.11
Dual Shield 55
Dual Shield 62
15.09

13.28
13.13
13.29
13.29
13.29

15.14
Dual Shield MoL
Dual Shield CrMo1
Dual Shield CrMo2

12.64
13.09
13.12
13.22
13.38

15.14

12.64

15.09

13.29

Nelegované konštrukčné ocele (EN 10025-2)
S235xxx, S275xxx, S355xxx
48.00
12.50,
Normalizované jemnozrnné konštrukčné ocele (EN 10025-3)
S275N, S355N, S420N
48.00
12.50,
S460N
55.00
12.63,
S275NL, S355NL, S420NL
48.08, 55.00 13.28,
S460NL
48.08, 55.00 13.28,
Termomechanicky spracované jemnozrnné ocele (EN 10025-4)
S275M, S355M, S420M
48.00
S460M
55.00
S275ML, S355ML, S420ML
48.08, 55.00
S460ML
48.08, 55.00
Ocele odolné proti poveternosti (EN 10025-5)
S235J0W, S235J2W
S355J0WP (esim. COR-TEN A)
S355J0W, S355J2W (esim. COR-TEN B)
Zušľachtené konštrukčné ocele (EN 10025-6)
S460Q, S460QL
S500Q, S500QL
S550Q, S550QL
S620Q, S620QL
S690Q, S690QL
S890Q, S890QL
Ultrapevné konštrukčné ocele (Rautaruukki)
Optim 900 QC
Optim 960 QC
Optim 1100 QC

73.08
73.08
73.08

12.50,
12.63,
13.28,
13.28,

12.51

13.26
13.26
13.26

48.08, 55.00 12.63, 12.64
74.78
55
74.78
55
75.75
69
75.75
69
75.78
89
75.78
75.78 *)
75.78 *)

89
Coreweld 89
89 *)
Coreweld 89 *)
89 *)
Coreweld 89 *)
*) Materiály s mierne nižšou pevnosťou
Žiarupevné nelegované a legované ocele: plechy (EN 10028-2) a rúrky (EN 10216-2)
P235GH...P355GH
48.00
12.50, 12.51
14.12
16Mo3
74.46
13.09
14.02
13CrMo4-5
76.18
13.12
10CrMo9-10
76.28
13.22
X10CrMoVNb9-1
76.98
13.38
Ocele odolné proti opotrebeniu
napr. Hardox 400...600 a Raex AR 400...500
Ak sa nepožaduje zodpovedajúca pevnosť/tvrdosť:
nelegované prídavné materiály s vysokou pevnosťou
48.00
12.50, 12.51
14.12
Rovnaká tvrdosť: vhodné návarové materiály
na krycie vrstvy
83.50
13.91
15.52
Rovnaká pevnosť: nízkolegované prídavné materiály
75.75
69
14.03
Austenitické nehrdzavejúce ocele
Ocele 18Cr-8Ni
1.4404 (304L), 1.4307 (304L), 1.4301 (304) atď.
61.30
308LSi
15.30
1.4541 (321), 1.4550 (347)
61.30, 61.81 308LSi, 347
15.30
Ocele 18Cr-12Ni-3Mo (“odolávajúce kyselinám”)
1.4404 a 1.4432 (316L), 1.4401 a 1.4436 (316) atď.
63.30
316LSi
15.31
Špeciálne vysokolegované ocele
1.4438 (317L)
64.30
317L
1.4539 (napr. Outokumpu 904L)
69.33
385
1.4547 (napr. Outokumpu 254SMO)
92.45
19.82
1.4652 (napr. Outokumpu 654SMO)
92.59
19.81

Shield-Bright
308L, 308L X-tra
308L, 308L X-tra
Shield-Bright
316L, 316L X-tra

308LSi
308LSi, 347
316LSi
317L
385
19.82
19.81
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Základný materiál

Obalené
elektródy

Zváranie
MIG/MAG

Zváranie MAG
Zváranie MAG
rúrkovým drôtom rúrkovým drôtom

Zváranie
TIG

OK

OK AristoRod,
OK Autrod

OK Tubrod
(S kov. práškom)

OK Tubrod
(Rutilový)

OK Tigrod

2307
2209
2509

15.37

14.27
14.28

Austeniticko-feritické nehrdzavejúce ocele (duplexné)
1.4162 (napr. Outokumpu LDX2101)
67.56
1.4462 (napr. Outokumpu 2205)
67.50
1.4410 (napr. Outokumpu 2507)
68.53
Hliník a zliatiny hliníka
1050A (Al99,5), 1070A (Al99,7), 1200 (Al99,0)
4045 (AlSi10)
5019 (AlMg5), 5086 (AlMg4), 5754 (AlMg3)
5083 (AlMg4,5Mn0,7)
6060 (AlMgSi), 6061 (AlMg1SiCu)
6063 (AlMg0,7Si), 6082 (AlSi1MgMn)
7021 (AlZn5,5Mg1,5Si), 7029 (AlZn4,4Mg1Si)
Liatina
Rôzne druhy liatiny
92.18, 92.58
Heterogénne spoje (spoje uhlíkových a nehrdzavejúcich ocelí)
Nelegovaná alebo nízkolegovaná/austenitická nehrdzavejúca oceľ
Pracovná teplota menej ako 300°C, bez žíhania
67.60, 67.70
Pracovná teplota viac ako 300°C a/alebo žíhanie
92.26
Opravy zváraním
Obtiažne zvariteľné a “neznáme” ocele
68.82, 67.45
vysoko kaliteľné ocele atď.
92.26

2307
2209
2509

1070
4043, 4047
5356
5183
4043, 5356
4043, 5356
5356

1070
4043, 4047
5356
5183
4043, 5356
4043, 5356
5356
Nicore 55
Shield-Bright
309L, 309L X-tra

309LSi, 309MoL
19.85
312, 16.95
19.85

15.34

309LSi,309MoL
19.85

OK Tubrodur 14.71 312, 16.95
19.85

V prípade mnohých základných materiálov sú možné aj iné alternatívy, konzultujte s pracovníkmi ESAB.

Voľba prídavných materiálov
na naváranie, porovnanie vlastností
Tvrdosť

Kaliteľné nízkolegované ocele

20 HRC (-> 45) *

30-50 HR

50-60 HRC

55-60 HRC

OK 86.08*

OK 83.27

OK 83.50

OK 83.53

OK 83.28

OK 83.65

OK 84.84

OK 86.28*

OK 83.29

OK 84.58

OK Tubrodur 15.80

OK 86.30*

OK 83.30

OK Tubrodur 15.52

OK Tubrodur 15.81

OK Tubrodur 15.60*

OK Autrod 13.89

OK Autrod 13.90

OK Tubrodur 15.82

OK Tubrodur 15.65*

OK Tubrodur 15.43

OK Autrod 13.91

Žiaruvzdornosť a korózna odolnosť

Mangánové ocele

Nízka

Vysoká

Nízka

OK Tubrodur 15.40
OK Tubrodur 15.42
Chrómové liatiny

Nehrdzavejúce Cr ocele
OK 84.42

OK Tubrodur 15.73

OK 84.78

OK 84.52

OK 84.80
OK Tubrodur 14.70

Austenitické CrNi ocele

Austenitické CrNiMn ocele Feriticko-austenitické CrNi ocele

Nástrojové ocele

OK 67.70

OK 67.42*

OK 68.81*

OK 85.58

OK Autrod 309LSi

OK 67.45*

OK 68.82*

OK 85.65

OK 67.52*

OK Autrod 312

OK Tubrodur 15.84

OK Autrod 16.95*
OK Tubrodur 14.71*
Ni zliatiny

Co zliatiny (stelity)
OK 92.35* Stellite 6

OK Autrod 19.85*

(”Hastelloy C”)

Stellite 12

Stellite 1
Vysoká

OK 92.26*
(”Inconel 600”)

* Materiál sa spevňuje pri deformácii

Nízka

Vysoká
Odolnosť proti rázom
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Technické údaje zváracích materiálov
Elektróda na oblúkové drážkovanie a rezanie
Špeciálna obalená elektróda OK 21.03 na drážkovanie

Obtiažne zvariteľné ocele a heterogénne spoje
Prídavný materiál

C (%)

Si (%)

Mn (%)

Cr (%)

Ni (%)

Iné (%)

OK elektródy
67.45

0.1

0.5

6.0

18.5

8.5

67.60

0.03

0.7

0.9

24.0

13.0

67.70

0.03

0.7

0.9

23.0

13.0

68.82

0.12

1.0

0.9

29.0

9.0

92.26

0.02

1.0

6.6

15.8

> 67

309LSi

0.02

0.8

1.8

24.0

13.0

309MoL

0.02

0.5

1.6

22.0

15.0

312

0.10

0.5

1.7

29.0

9.5

16.95

0.1

1.0

6.5

18.5

8.5

19.85

0.05

0.5

3.0

20.0

> 67

0.1

0.1

5.5

19.0

9.0

C (%)

Si (%)

Mn (%)

Cr (%)

Ni (%)

83.28

0.1

0.5

0.7

3.2

83.50

0.4

0.5

1.0

6.0

83.65

0.8

4.0

0.5

2.0

58-63

84.42

0.12

0.5

0.5

13.0

49-55

84.58

0.7

0.6

0.7

10.0

53-59

84.78

4.5

0.8

1.5

33

85.58

0.35

1.1

1.0

1.8

W: 8, Co: 2

42-50

85.65

0.9

1.5

1.3

4.5

Mo: 7.5, W: 1.8

59-61

13.89

0.7

0.4

2.0

1.0

Ti: 0.2

50-60

13.91

0.45

3.0

0.8

9.0

14.70

3.5

0.4

0.9

22.0

Mo: 3.5, V: 0.4

48-59

15.43

0.14

0.5

1.1

1.0

Mo: 0.5, Ni: 2.2

30-40

15.50

0.7

0.8

0.8

5.5

Mo: 1.0

55-62

15.52

0.4

0.3

1.2

5.0

Mo: 1.2, Al: 0.6

50-57

0.03

0.7

1.2

13

Ni: 4.5, Mo: 0.5

30-40

Mo: 2.8
Nb: 1.7

OK Autrod/Tigrod
Mo: 2.8

Nb: 2.5

OK Tubrodur
14.71

Materiály na naváranie
Prídavný materiál

Tvrdosť1) (HRC)

OK elektródy
28-32
Ni: 0.6

50-60

59-63

OK Autrod
50-60

OK Tubrodur

Rúrkový drôt
PZ 6166

1) Tvrdosť navareného kovu

Materiály na zváranie liatiny
Prídavný materiál

C (%)

Zváracie materiály na hliníkové zliatiny
Si (%)

Mn (%)

Ni (%)

Fe (%)

OK elektródy

Prídavný materiál

Si, Mg (%)

Al (%)

Si: 12

zvyšok

4047

Si: 12

zvyšok

4043

Si: 5

zvyšok

5356

Mg: 5

zvyšok

OK elektródy

92.18

0.9

0.9

0.6

> 92

3.5

96.50

92.58

1.5

0.7

0.8

51

46

OK Autrod/Tigrod

2.0

3.0

1.0

51

46

Rúrkový drôt
Nicore 55
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Menší ale výkonnejší:
Nový Origo™ Mig 4004i/5004i
Autor: Leszek Gajowka,
Regionálny manažér
ESAB POLSKA Sp. z. o. o.

Vysoko účinná invertorová technológia spolu s energeticky úspornou chladiacou sústavou minimalizujú negatívne vplyvy na životné
prostredie. Nové, zdokonalené zariadenie bolo skonštruované v súlade s normou IEC-EN974, ktorá
stanovuje požiadavky na štandardné zváracie zariadenie. Zdroj
sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou, ergonomickým riešením
a jednoduchým ovládaním.
Najvyššia akosť Premium
Výnimočný pomer medzi výkonom a hmotnosťou umožňuje aplikáciu v mnohých
priemyselných odvetviach. Moderný, kompaktný a všestranný zdroj Origo™ Mig
je nielen výkonný, ale tiež veľmi odolný.
Je možné ho používať nielen v lodeniciach,

noduchý prístup k miestu výkonu zváracích

ťažkom priemysle či na vrtných plošinách,

prác bez ohľadu na použité zváracie ma-

ale i v domácich podmienkach. Nech už

teriály.

sa používa kdekoľvek, dobré meno spoločnosti ESAB zaručuje tomuto výrobku maxi-

Neustála inovácia

málnu spoľahlivosť a dlhú životnosť.

Tretia generácia invertorových zdrojov sa
vyznačuje predovšetkým vysokým účinní-

Zvýšený výkon

kom, ktorého hodnota sa blíži k 1,0 a rov-

Inovatívne riešenia použité v novom zdroji

nako aj vysokou účinnosťou pri splnení

Origo™ Mig zvyšujú výkon a šetria váš čas.

aktuálne platných požiadaviek stanove-

Ide najmä o rýchlospojky, vysoko spoľahli-

ných normou EN 61000-3-12, ktorá ob-

vú podávaciu zostavu s jednoduchou vý-

medzuje hodnoty harmonických prúdov

menou kladiek, inteligentný displej, syner-

dodávaných späť do verejnej napájacej

gické línie, pamäť alebo funkcie QSet™

siete.

a LiveTig™. Ľahšia a odolnejšia konštrukcia, ktorá zaberá o 80 % menej priestoru

Modulová chladiaca sústava Cool 1 inten-

než tyristorové zariadenia a úzky, ľahko

zívne chladí zvárací horák a ešte viac zlep-

ovládateľný vozík, zaisťujú jeho univerzálne

šuje účinnosť celého zariadenia. Chladiaca

použitie. Kompaktná a ergonomická kon-

jednotka je vybavená tlakovým snímačom

štrukcia zaisťuje maximálnu mobilitu a jed-

na kontrolu chladiaceho média.

Použitie
• Vysoko výkonné zváranie metódou
MIG/MAG
• Zváranie metódou MMA vrátane
drážkovania uhlíkovou elektródou
• Možnosť zvárania metódou TIG
(panel A44)
• Typické priemyselné odvetvia:
- Ťažký a banský priemysel
- Výroba železničných a cestných
vozidiel
- Konštrukcie veterných elektrární
- Renovácie a opravy
- Energetický priemysel
- Zváračské školy
- Montáž konštrukcií v teréne
- Zváranie ťažkých oceľových konštrukcií
- Stavba lodí
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Vlastnosti
• Intenzívny pracovný cyklus

priemysle, zhotovovaní ľahkých konštruk-

vanej a vysoko legovanej (nehrdzavejú-

cií, MIG spájkovaní galvanicky pokovova-

cej) oceli.

ných materiálov či pri stehovaní.

– pre akúkoľvek prácu
• Úzka modulová konštrukcia
– univerzálne použitie
• Synergia
– optimalizácia zváracích parametrov
(MA24)
• Funkcia QSet™

Drážkovanie elektrickým oblúkom
Synergické linky

Vysoko účinný proces opráv zvarových

Synergické linky umožňujú optimalizo-

spojov s použitím uhlíkových elektród

vať napäťové a prúdové parametre ako

a stlačeného vzduchu nájde uplatnenie

v oblasti sprchového, tak i v oblasti skra-

v zlievarňach, oceliarňach, lodeniciach

tového prenosu v závislosti od voľby typu

rovnako ako pri výrobe ťažkých konštruk-

a priemeru prídavného materiálu, ktorý je

cií z nelegovanej i nízkolegovanej ocele.

vhodný pre daný ochranný plyn a druh

– inteligentný systém nastavenia

zváraného materiálu. Zváracie parametre

Podávače drôtu

parametrov krátkeho oblúka

sa volia plne automaticky, a to vrátane dy-

Podávacie jednotky zo série Origo™ Feed

(MA24)

namiky oblúka.

3004/4804 sú vybavené štvorkladkovým
mechanizmom na podávanie drôtu s prie-

• Kryty ovládacích panelov
– zvýšená odolnosť proti nárazu
• Ergonómia
– intuitívne užívateľské menu
• Funkcia Standby
– systém na úsporu energie
• ELP
– automatické spustenie chladiacej
jednotky
• Mobilný vozík
– jednoduchá preprava
• Spolupráca s generátorom
– práca v teréne
• Široký rozsah napájacieho napätia
380 – 440 V +/-10 %
• Funkcia Creep-start™
(pomalý štart)
– plná kontrola zapálenia oblúka
(MA24)
• Drážkovanie elektrickým oblúkom
– opravy zvarových spojov

Funkcie
QSetTM – inteligentná optimalizácia
zváracích parametrov
QSetTM umožňuje automatické nastavenie zváracích parametrov v celej oblasti
zvárania krátkym oblúkom, a to pomocou
jediného otočného gombíka bez ohľadu na druh použitého ochranného plynu
a typ či priemer prídavného zváracieho
materiálu.
Systém dynamicky kontroluje hodnotu napätia v závislosti od zváracej polohy a dĺžky výstupu drôtu. Táto funkcia nachádza
uplatnenie predovšetkým pri zváraní tenkých plechov (do 4 mm) v automobilovom

LiveTig™

merom od 0,6 do 2,4 mm, dvoma ovládací-

Panel A44 je možné použiť rovnako

mi panelmi MA23 alebo MA24 a vonkajším

na zváranie metódou TIG jednosmerným

konektorom na pripojenie diaľkového ovlá-

prúdom DC s bezpečným zapálením ob-

dania zváracích parametrov. Voliteľne je

lúka LiveTig™ a s použitím netaviacej sa

možné do podávača inštalovať rýchlospoj-

elektródy. Metóda TIG je určená na všetky

ky na pripojenie bowdenu, určené pre veľ-

montážne práce na uhlíkovej, nízko lego-

kokapacitné balenie typu MarathonPac™.
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Dostupné ovládacie panely:

Technická dáta
Origo™ Mig

4004i

5004i

Parametre napájania
Napájacie napätie 3ph 50/60 Hz, V 380 - 440

380 - 440

+/- 10 %

+/- 10 %

Napájací kábel, Ø mm

4x6

4x6

Poistka pomalá, A

25

35

pri 100%, A/V,

300/32

300/32

pri 80%, A/V,

-

400/36

pri 60% , A/V,

400/36

500/40

MIG/MAG

20 - 400

20 - 500

MMA

16 - 400

16 - 500

TIG

4 - 400

4 - 500

Napätie naprázdno, V

55

55

Napätie naprázdno – VRD, V

< 35

< 35

Príkon naprázdno, W

40

40

Účinnosť pri max. prúde, %

87

87

Účinník

0.94

0.94

2

Pracovný cyklus, MIG/MAG

Prúdový rozsah, A

Rozmery d. x š. x v., mm

610 x 250 x 445 610 x 250 x 445

s chladiacou jedn. d. x š. x v., mm

610 x 250 x 675 610 x 250 x 675

Hmotnosť, kg

46

Panely v zariadení Origo™ Mig 4004i/5004i A44
•
•
•
•
•
•
•
•

Metódy zvárania: MMA, MIG, MAG, TIG
Typy elektród: bázické, rutilové, celulózové
VRD: redukcia napätia naprázdno pre MMA
Systém ovládania - miestne, diaľkové
LED displej
Individuálne programy (1, 2)
Hot start, Arc Force
Plynulá regulácia dynamiky oblúka (indukčnosti)
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s chladiacou jedn. a kvapalinou, kg 62

62

Pracovná teplota, °C

od -10 do +40

od -10 do +40

Stupeň krytia

IP23

IP23

Aplikačná trieda

S

S

Izolačná trieda

H

H

Vyhlásenie o zhode

CE

CE

Zhoda s: IEC-EN974-1, IEC-EN974-2, IEC-EN974-5, IEC-EN974-10
Technické údaje, chladiaca jednotka COOL 1
Napájacie napätie (zo zdroja el. prúdu), VDC

24

Max. prietok, l/min.

2,0

Objem nádrže, l

4,5

Chladiaca kapacita, kW

1,3

Panely v podávači Origo™ Feed 3004 a 4804 - MA 23/24

Max. dosiahnutý tlak, bar

4,5

Max. výška výtlaku, m

7

Hmotnosť/s kvapalinou, kg

12 / 16,5

Rozmery d × š × v, mm

610 × 256 × 256

Technické údaje, Origo™ Feed

3004/4804

Napájacie napätie, ACV

42

Kapacita cievky, kg

15 / 18 (30**)

Najbežnejšie priemery cievok, mm

300 / 300 (440**)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rýchlosť podávania drôtu, m/min.

0,8 - 25,0

Rozmery d × š × v, mm

690 × 275 × 420

Hmotnosť, kg

15 / 19

Priemery drôtov:
Fe – nízkouhlíková oceľ

0,6-1,6 / 0,6-2,4

Ss – vysokolegovaná oceľ

0,6-1,6 / 0,6-2,4

Al – hliník

1,0-1,6 / 1,0-2,4

Rúrkový drôt

0,8-1,6 / 0,8-2,4

Metódy zvárania: MIG/MAG, MMA
Funkcie MIG/MAG - synergické línie, QSet, ručné ovládanie
Creep start (pomalý štart), vyplnenie kráteru
2/4 takt
Systém ovládania - miestne, diaľkové
VRD: redukcia napätia naprázdno pre MMA
Regulácia napätia oblúka (nastavenie parametrov QSet)
LED displej
Regulácia rýchlosti podávania prídavného materiálu (v man. režime)
Individuálne zváracie programy (1, 2, 3)
Plynulá regulácia dynamiky oblúka (indukčnosti)
Test plynu, zavádzania drôtu

Informácie potrebné pri objednávaní
Zdroje:
Origo™ Mig 4004i, A44
Origo™ Mig 4004i
Origo™ Mig 5004i
Podávače drôtu
Chladenie
Origo™ Feed 3004, MA23
Origo™ Feed 4804, MA23
Origo™ Feed 3004, MA24
Origo™ Feed 4804, MA24

katalógové č.
0465 152 880
0465 154 880
0465 155 880
vzduchom
0460 526 887
0460 526 987
0460 526 889
0460 526 989

kvapalinou
0460 526 897
0460 526 997
0460 526 899
0460 526 999
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Plazmové rezacie zariadenia ESAB
- moderné a univerzálne stroje
Autor: Ing. Tomáš Zmydlený, Ph.D.
ESAB VAMBERK, s. r. o.
Produktový manažér - páliace systémy

ESAB CUTTING SYSTEMS GmbH
je moderná, dynamická globálna
spoločnosť a svetový líder vo výrobe plazmových a kyslíkových
rezacích strojov. Korene rezacích
strojov ESAB sú v spolupráci pána
Kjellberga a spoločnosti EBERLE
v Nemecku od roku 1938. Neustálym zdokonaľovaním kyslíkových, plazmových a laserových
rezacích procesov určujeme vý-

Schéma plazmy m3

voj v odbore tepelného delenia
oderná informačná doba je
založená na rýchlosti, produk-

prídavným plynom, vodná clona pre

tivite a vysokej kvalite. Preto sa

plazmový lúč, prípadne vzduchová clo-

tepelného rezania a vďaka nim

M

ako napr. fokusácia plazmového lúča

stále viac priemyselných aplikácií aj pri re-

na pri práci horáka pod vodnou hladinou,

využíva prednosti tejto technoló-

zaní sústreďuje na technológie s vysokou

dvojitá fokusácia plazmového oblúka

produktivitou práce ako napríklad plazma

známa ako plazma s vysokou hustotou

a/alebo laser.

oblúka. Vývoj sprevádzaný veľkou sériou

kovov. Naše inovácie majú dôležitý vplyv na celosvetový úspech

gie stále väčší počet užívateľov.
Všetky rezacie stroje a CNC ria-

patentov pokračoval tiež v oblasti vzdu-

diaca technika spoločnosti ESAB

55 rokov aplikácie

chových a malých ručných plazmových

sú veľmi presné a vysoko produk-

plazmy u ESAB

zariadení v 80-tych rokoch min. storočia.

Možnosť aplikácie plazmy na zváranie

Rozšírenie invertorových zdrojov umož-

a rezanie sa objavila v 50-tych rokoch 20.

nilo miniaturizáciu ručných plazmových

riadení je jasnou známkou toho,

storočia. Pôvodným zadaním bolo zdoko-

zdrojov.

že výskum a vývoj sú v spoloč-

naliť technológiu zvárania netaviacou sa

nosti ESAB na poprednom mies-

elektródou (TIG). Prvý patent na plazmový

Súčasnosť plazmovej

horák dostal Robert M. Gage v roku 1957,

technológie ESAB

ide o patent číslo 2 806 124 na novú tech-

Požiadavky dnešných zákazníkov sa dajú

pracujú desiatky rokov a priná-

nológiu vysokotlakového elektrického obl-

rozdeliť na dve základné skupiny. Pre

šajú zákazníkom vysokú návrat-

úka vrátane zariadenia.

prvú veľkú skupinu je tu potreba ručné-

tívne. Vysoká kvalita našich za-

te. Zariadenia ESAB spoľahlivo

ho, prípadne ručne/strojového rezania.

nosť investícií.
Od 60-tych rokov min. storočia sa kon-

Zákazníci, obzvlášť v oblastiach renová-

centrovaný

využíva

cií a opráv, požadujú rýchle rezanie, ale

nielen na zváranie, ale predovšetkým

tiež drážkovanie pri nízkych nákladoch.

na rezanie uhlíkových ocelí, ale tiež ne-

Nielen pre nich potom ponúkame 50, 70,

hrdzavejúcich ocelí a hliníkových zliatin.

90 ampérové ručné invertorové zdroje Po-

ESAB stál od začiatku pri zrode nových

werCUT a 100 A zdroj ESP 101. Všetky

technológií, ktoré sa používajú dodnes,

tieto zdroje pracujú buď s ručným horá-

plazmový

oblúk
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kom PT-38 alebo strojným horákom PT-37.

horák PT-36. Oddelením oboch častí sa

Na strojné aplikácie sú vhodné zdroje

uľahčuje obsluha chladiacej jednotky,

Powercut 1600 a ESP 101, pričom druhý

navyše je možné ju umiestniť samostatne

menovaný má výkon 100 A pri 100 % za-

a lepšie využiť priestor pri páliacom stroji.

ťažovateli.
Moderný plazmový
Druhá skupina zákazníkov má predo-

horák PT-36

všetkým vyššie požiadavky na presnosť

Na strojné aplikácie sa vyvinul horák PT-

a kvalitu rezania a ďalej tiež na popisy

36 s univerzálnym rozsahom. Základom

a označenie výpalkov, prípadne požadujú

je robustné telo horáka, ktorý pracu-

prípravu zvarových hrán. Týmto a tiež ďal-

je v rozsahu rezacieho prúdu od 30 do

ším požiadavkám zodpovedá strojný sys-

720 A. Prevedené na hrúbku materiálu je

tém m3, ktorý predstavíme v ďalšom.

to od 1 do 160 mm. Vysoká univerzálno-

Automatická plynová konzola

sť nie je vykúpená veľkým počtom spoESAB m3

trebných dielov, práve naopak. Na veľký

Uvedením radu plazmových zariadení m3

rozsah aplikácií je možné využiť minimum

sa na trh nielen že dostal nový systém ale

spotrebných dielov. Súčasne horák pon-

spoločne s výkonnými rezacími strojmi pri-

úka možnosti rezania veľmi tenkých ma-

šiel doslova nový rozmer v plazmovom re-

teriálov od 2 do 8 mm vo vysokej kvalite

zaní. Presné zariadenia m3 režú uhlíkové

pomocou mikrohubíc, prípadne rezanie

ocele v rozsahu hrúbok od 1 do 160 mm,

stredných hrúbok od 10 do 40 mm vo vy-

hliník jeho zliatiny od x do Y a nehrdzavej-

sokorýchlostných režimoch. Na špeciálne

úce ocele od Y do X.

aplikácie je možné využiť zostavu horáka
určenú na rezanie materiálov z nehrd-

Zdroj prúdu, automatická

zavejúcej ocele až do hrúbky 160 mm.

plynová konzola

Vďaka automatickej plynovej konzole je

Základom plazmovej zostavy m3 sú vý-

možné všetkými zostavami horáka ako

konné zdroje so 100 % zaťažovateľom pri

rezať, tak označovať. Označovanie nevy-

200, 360, 450, 600 a 720 A, ktoré prevy-

žaduje žiadnu výmenu spotrebných die-

šujú konkurenčné zdroje v počte pracov-

lov na horáku. Ako jediný horák na trhu je

ných režimov. Rozsah rezacích prúdov je

PT-36 schopný pracovať vo všetkých plaz-

väčší ako pri ďalších na trhu dostupných

mových režimoch. Zvládne totiž rezanie

zdrojoch.

na vzduchu aj pod vodou, kolmé i úkoso-

Rezanie úkosov plazmou

vé rezy až do uhla 45°. Navyše je možné
Všetky zdroje m3 sú vybavené iba auto-

horák využiť na rezanie nehrdzavejúcich

matickou plynovou konzolou. Od manu-

ocelí s vodnou injektážou do plazmy.

álnych konzol sme upustili, pretože pre
takú presnú plazmu nedokáže obsluha

Prehľad možností využitia PT-36:

dostatočne presne nastaviť a sledovať

• Suché kolmé a úkosové rezanie

tlaky a prietoky plynov. Digitálne riadenie

• Označovanie

ACON dokáže on-line zobraziť tlak a prie-

• Rezanie pod vodou

tok plynov do riadiaceho systému. Vysoká

• Vodou injektovaná plazma

VBA Wrist priestorové rezanie

rýchlosť prepínania medzi jednotlivými
plynmi spoločne s patentovaným štar-

Záver

tom oblúka v dusíku patria medzi výhody

Plazma je univerzálny nástroj, ktorý

a zariadenie m3 odlišujú od konkurencie.

umožňuje rezanie vodivých kovových

Medzi pracovnými režimami je tak mož-

materiálov. Je možné rezať nielen uhlíko-

né prepínať veľmi rýchlo a automaticky.

vej ocele, ale tiež nehrdzavejúce ocele

Vďaka plynovej konzole s presným mera-

a zliatiny hliníka. Navyše je možné plaz-

ním prietoku plynov je možné označovať

mou rezať ako kolmé rezy, tak aj úkosové

a rezať v jednom pracovnom cykle.

na prípravu zvarových hrán. Na rezanie
vysokopevných a legovaných ocelí veľ-

Nevyhnutnou súčasťou zdroja je externá

kých hrúbok prakticky neexistuje k plaz-

jednotka vodného chladenia CC11 pre

me alternatíva.

Automatické plazmové centurm Autorex
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Súťaž Detviansky zvar
Autor: Juraj Matejec,
ESAB Slovakia, s.r.o.

Náš dlhoročný partner distribútor
Zvarmat Brezno stál pri zrode prvého ročníka súťaže Detviansky
zvar, ktorého garantom bola spoločnosť PPS Group Detva. Cieľom
podujatia bolo zorganizovať súťaž
profesionálnych zváračov zváraním v ochrannej atmosfére aktívneho plynu (MAG) alebo inertného
plynu (MIG). Do súťaže sa zapojili podniky, ktoré vyslali svojich
najlepších

zváračov.

Motivácia

súťažiacich bola vysoká, keďže
okrem prestížneho titulu majster
Detvianskeho zvaru, výhercu ča-

S

úťaž sa konala v areáli zimného
štadióna na Detve. Náš distribútor Zvarmat Brezno v spolupráci

s pracovníkmi PPS Group Detva pripravili
štyri zváračské boxy, v každom boli zváracie stroje ESAB Origo™ Mig 4004iw s poda-

kal nový automobil CITROEN C1.

vačmi drôtu Origo™ Feed 3004w s panelmi

Popri domácich súťažiacich, ktorí

MA24 a zváračské samozatmievacie kukly

sa prebojovali z podnikového kola

OrigoTech 9-13. Každého zvárača z 20 ﬁnalistov chránila zváračská kombinéza ESAB

PPS Group Detva, súťažili zvárači

a ergonomické rukavice ESAB MIG.

zo slovenských podnikov. Tatra-

Úlohou zváračov bolo zvariť logo spoloč-

vagónku Poprad zastupovali aj tra-

nosti PPS Group Detva. Okrem kútových
zvarov museli zvárači pri zváraní loga

Hodnotiaca komisia kládla dôraz na počet

zvládnuť aj obťažnejšie polohy ako polo-

chýb. Zvary sa skúmali vizuálnou kontro-

dov v Poľsku a Srbsku, čím súťaž

ha nad hlavou (PH), stúpačku a obvodový

lou aj pomocou ultrazvuku, na induko-

získala medzinárodný charakter.

zvar.

vanie vnútorných chýb. Pochopiteľným

ja zvárači z ich sesterských závo-

kritériom bolo množstvo chýb, preto sa
všetci snažili, aby ich urobili čo najmenej.
Okrem zručnosti profesionálnych zváračov k dosiahnutiu kvalitných zvarov pomáhali zváracie stroje ESAB a zvárací drôt so
špičkovými operatívnymi vlastnosťami OK
AristoRod 12.50.
Výsledky urobili najväčšiu radosť domácim súťažiacim. Po vyhodnotení ﬁnálneho
kola sa zo zisku titulu tešil domáci súťažiaci Ján Vajs. Na ďalších miestach v poradí skončili Peter Rumanko, Tomáš Golian
a Peter Melich, taktiež zástupcovia PPS
Group Detva. Druhú cenu, zvárací stroj
Buddy ARC 180 venovala do súťaže spoločnosť Zvarmat Brezno.Na slávnostnom
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vyhlásení výsledkov súťaže si všetci súťa-

Zvárači skúšali stroje priamo na zvárač-

žiaci aj zúčastnení zaslúžili veľký potlesk.

skom pracovisku v interiéri Demobusu.

Potešiteľnou skutočnosťou je, že o zvárač-

Prvý ročník súťaže a jej výsledky potešili

skú profesiu má záujem mladá generácia,

aj generálneho riaditeľa PPS Group Detva

ktorá sa v súťaži nielenže nestratila, ale jej

Pavla Šimkoviča, ktorý plánuje pokračovať

zástupcovia siahli na najvyššie méty.

aj v budúcnosti v podpore podujatia.

Sprievodnou

seminár,

Poďakovanie patrí nášmu distribútorovi

na ktorom sa zúčastnili pozvaní hostia.

Zvarmat Brezno, ktorý organizačne aj ma-

akciou

bol

aj

Celkovo odzneli štyri príspevky, dva z nich

teriálne prispel k úspešnej príprave a prie-

boli zo spoločnosti ESAB Slovakia. O no-

V rámci celej akcie si mohli všetci ná-

behu súťaže a zabezpečil, aby zvárači

vých trendoch vo výrobe a použití prídav-

vštevníci prezrieť Demobus, ktorý dôstoj-

mohli súťažiť v rovnakých podmienkach

ných materiálov na zváranie vo svojom

ne reprezentoval značku ESAB. Odbornú

s použitím moderného vyspelého zvárač-

príspevku informoval Juraj Matejec, no-

verejnosť a hlavne zváračov zaujali vysta-

ského vybavenia.

vinky z oblasti zváracích strojov prezento-

vené zváracie stroje a príslušenstvo, ktoré

Juraj Matejec

val Daniel Cmarko.

sú predpokladom ich úspechu v práci.

ESAB Slovakia
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Respiračné jednotky a osobná
ochrana zamestnancov pri práci
Autor: Leszek Gajowka,
Regionálny manažér
ESAB POLSKA Sp. z. o. o.
Pracovné prostredie
Modernosť, funkčnosť a kvalita technických prostriedkov, ktorými pracovisko
pre danú činnosť disponuje, majú značný
vplyv na dosiahnutie požadovanej kvality
a výkonu zváracieho procesu. Je však potrebné mať na pamäti, že najdôležitejším
faktorom na získanie vysokej kvality a výkonu zváracieho procesu je kvaliﬁkovaná
pracovná sila a organizácia práce. Možno teda povedať, že na tom, ako vnímame a organizujeme pracovné prostredie
nášho kolektívu, závisí aj konečný výsledok našej činnosti.
Kvalita prevedenia
zváracích prác
Za väčšinou nedokonalostí zvarových spojov vzniknutých pri zhotovovaní oceľových

kým vznikajúce pri zváraní legovaných

konštrukcií stojí ľudský faktor. Bohužiaľ,

ocelí a hliníka. Ochranný systém ľudského

týka sa to predovšetkým zváračov. Pracov-

organizmu, riasinkový epitel ústnej dutiny,

ná pohoda má rozhodujúci vplyv na psy-

nosa a priedušiek v 99 % zabráni tomu,

chofyzickú kondíciu zvárača rovnako ako

aby do pľúc prenikli čiastočky veľkosti

na jeho koncentráciu pri jednotlivých čin-

do 0,5 μm. Zvárací dym však obsahuje či-

nostiach vykonávaných v priebehu zvára-

astočky s rozmermi < 0,5 μm, ktoré môžu

cieho procesu.

preniknúť priamo do pľúc.

Nedostatočná eliminácia faktorov nega-

V tejto súvislosti právne predpisy v zápa-

tívne ovplyvňujúcich pracovné prostredie

doeurópskych krajinách (Francúzsko, Ho-

typu: dym a prach, zlá viditeľnosť zvárané-

landsko) vyžadujú, aby boli vo zváracích

ho detailu, príliš vysoká teplota, nevhodný
pracovný odev - to všetko nielenže ohrozuje zdravie zvárača, ale môže byť tiež príčinou typických chýb zvarov, napr. inklúzií,
pórovitosti či studených spojov.

Ľudská
dýchacia

Podľa výskumov Medzinárodnej agentúry
pre výskum rakoviny (IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON
CANCER) sú zváracie dymy trikrát nebezpečnejšie ako cigaretový dym, predovšet-

ky PAPR (poháňané ﬁltračné jednotky).

sústava
je schopná oddeliť:
• čiastočky od 10 do 2 μm v horných
cestách dýchacích, tzn. v nosovej

Ľudské zdravie

helmách používané tzv. respiračné jednot-

dutine a hltane
• čiastočky od 2 do 0,5 μm v prie-

Zdá sa, že v blízkej budúcnosti začnú
príslušné predpisy platiť aj v krajinách
strednej Európy. To nemení nič na skutočnosti, že aj aktuálne platné predpisy túto
oblasť nejakým spôsobom upravujú.

duškách
• čiastočky menšie než 0,5 μm
môžu preniknúť až priamo do pľúc

Právne predpisy
Je potrebné si uvedomiť, že sa treba riadiť
v súlade s platnými predpismi:
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Zákon

bezpečnosti

Robustná konštrukcia Aristo™Air s hmotnosťou len 1 kg umožňuje pohodlné prevádzkova-

a ochrane zdravia pri práci a o zmene

č.

124/2006

o

nie aj v náročných pracovných podmienkach. Vďaka použitej lítium-iontovej batérii (Li-Ion)

a doplnení niektorých zákonov

možno zariadenie používať nepretržite 7-8 hodín pri menovitom prietoku 210 l/min alebo 11-

Zamestnávateľ je povinný vytvárať bez-

12 hodín pri prietoku 175 l/min. Všetky ovládacie prvky použité na dotykovom ovládacom

pečné a zdravie neohrozujúce pracovné

paneli sú chránené proti znečisteniu špeciálnou membránou a sú umiestnené naplocho

prostredie a pracovné podmienky vhod-

v jednej rovine, aby zvárača ochránili pred náhodným vypnutím alebo poškodením zaria-

nou organizáciou bezpečnosti a ochrany

denia.

zdravia pri práci a prijímaním opatrení
na predchádzanie rizikám.
Ak nie je možné riziká odstrániť alebo
dostatočne obmedziť prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami v oblasti
organizácie práce, je zamestnávateľ po-

Aristo™Air PAPR je dodávaný ako systém pripravený na použitie. Dodávka zahŕňa ﬁltračnú

vinný poskytnúť zamestnancom osobné

jednotku so vzduchovou hadicou s krytom na napojenie na kuklu, inteligentnú nabíjačku, ﬁlter

ochranné pracovné prostriedky.

P3 spolu s predﬁltrom určeným na ﬁltráciu hrubých prachových častíc a opasok. Upozorňujeme, že kukla musí byť objednaná ako „pripravená na montáž“ do respiračnej jednotky.

Z toho vyplýva, že na pracoviskách,
na ktorých dochádza k zváraniu legovanej
ocele a hliníka, budú zamestnanci vyba-

Informácie potrebné pri objednávaní:

vení osobnými ochrannými prostriedkami

Aristo® Air – komplet

vrátane respiračných jednotiek.
Aristo® Tech čierna
V súčasnej dobe má ESAB vo svojej po-

do respiračnej jednotky

nuke systémy novej generácie Aristo™ Air

0700 000 356

PAPR, ktoré spolupracujú s kuklami Aristo™

Aristo® Tech biela

Tech, New™Tech a Origo™Air, ktoré spolu-

do respiračnej jednotky

pracujú s kuklami Origo™Tech.

0700 000 357
Aristo® Tech žltá

Aristo™ Air PAPR sa v kombinácii s Aris-

do respiračnej jednotky

to™Tech

0700 000 358

vyznačuje

veľmi

vysokým

stupňom ochrany pred splodinami a nečistotami vznikajúcimi pri zváraní, drážkovaní alebo brúsení. Zostava je navrh-

Aristo® Tech čierna

nutá a skonštruovaná s využitím najnovšej

s vnútorným ochranným štítom

technológie PCB Board, ktorá umožňuje

0700 000 359

zváračovi

Aristo® Tech biela

nastaviť

prúdenie

vzduchu

od 170 do 210 l/min v závislosti od pro-

s vnútorným ochranným štítom

stredia a druhu aplikácie. Kapacitu prie-

0700 000 360

toku vzduchu zobrazujú LED diódy, ktoré

Aristo® Tech žltá

sú podobne ako indikátor kapacity batérie

s vnútorným ochranným štítom

umiestnené na hornej strane zariadenia.

0700 000 361

Prístroj je vybavený audiovizuálnou kontrolou zaneseného ﬁltra a alarmom vybitej
batérie, čo výrazne zvyšuje jeho prevádz-

Aristo® Tech čierna

kovú bezpečnosť.

s helmou do respiračnej jednotky
0700 000 362
Aristo® Tech biela
s helmou do respiračnej jednotky
0700 000 367
Aristo® Tech žltá
s helmou do respiračnej jednotky

Hmotnosť iba 1 kg

0700 000 368
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Nové materiály na zváranie
vysokopevnostnej ocele
Autor: Dr. Ing. Dariusz Wojtaszewski

Typickou oblasťou použitia vysokopevnost-

šia úroveň rozstreku, menej emisií prachu

– produktový manažér pre prídavné

nej ocele sú samohybné žeriavy a rôzne

a dymu, a predovšetkým väčšia stabilita

zváracie materiály,

druhy pracovných strojov alebo ich súčastí,

oblúka, najmä pri väčšej rýchlosti podáva-

ESAB POLSKA Sp. z. o. o.

banské zariadenia, kontajnery, pojazdové

nia. Keď je možné pomocou týchto drôtov

kolesá atď., pričom sa tento zoznam neu-

zvýšiť produktivitu a znížiť celkové náklady

Moderné typy ocele prekonávajú

stále rozširuje (obr.1).

na zváranie, je jasné, že sa produkty z radu

stále nové rekordy v pevnosti.

Pri väčšine aplikáciách musí byť táto oceľ

OK AristoRod™ právom nachádzajú v cent-

Ešte pred 20 rokmi sa oceľ S355

spájaná do väčších celkov pomocou zvára-

re záujmu inžinierov aj výrobcov. Nové drôty

cích procesov. Preto bolo nutné vypracovať

OK AristoRod 89 sú vyrábané výhradne po-

považovala za vysokopevnostnú

a pripraviť nové vhodné postupy a zváracie

mocou tejto osvedčenej technológie, ktorá

a v súčasnej dobe je štandardom

materiály, a to predovšetkým pre najrozšíre-

našim zákazníkom umožňuje naplno využí-

pre plechy valcované za tepla.

nejšiu zváraciu metódu MAG. Tepelné pro-

vať ich dokonalé vlastnosti.

cesy súvisiace so zváraním však majú vplyv

Drôty OK Aristorod 89 vlastnia označenie

Dnes je možné používať oceľ, ktorej

na štruktúru termomechanicky spracováva-

CE a certiﬁkácie DB, GL a TUV. Klasiﬁkácia

pevnosť už prekročila 1000 MPa,

nej ocele a môžu viesť k výraznému zhor-

drôtu, jeho chemické zloženie ako aj typic-

za veľmi rozšírené možno pritom

šeniu jej vlastností v tepelne spracovávanej

ké mechanické vlastnosti zvarového kovu

považovať druhy ocele v rozmedzí

oblasti. Preto je veľmi dôležité dodržiavať

sú uvedené v tabuľke 2. Na makrofotograﬁi

osvedčené postupy a zabezpečiť, aby bol

(obr. 2) je zobrazený ilustračný prierez spo-

zvárací proces vedený správne a v plnej

ja plechov z ocele WELDOX 900 s hrúbkou

vysokopevnostnú oceľ používajú

miere monitorovaný.

15 mm, ktorý bol vytvorený pomocou drôtu

čoraz častejšie, otvára táto oceľ

Spoločnosť ESAB vypracovala postupy zvá-

OK AristoRod 89. Na ďalšom obrázku (obr.

úplne nové možnosti.

rania pre vysokopevnostnú oceľ a začala

3) je vidieť kútový zvar prevedený na plechu

výrobu nevyhnutných prídavných materiá-

s hrúbkou 12 mm v ochrannej atmosfére

690-890 MPa. Konštruktérom, ktorí

H

lov v podobe plných a rúrkových drôtov.
OK AristoRod 89

WFs = 8 m/min. Všetky vykonané skúšky

kú efektivitu nákladov. Náklady na oceľ na-

Drôty OK AristoRod 89 vyrábané pomo-

a vypracované postupy zvárania svedčia

rastajú v menšom rozsahu ako jej pevnosť

cou technológie ASC (Advanced Surface

o vysokej kvalite drôtu OK AristoRod 89,

a vďaka tomu ju možno používať vo viac

Characteristics) predstavujú najnovší po-

ktorá bola potvrdená aj v priemyselnej pra-

namáhaných konštrukciách. Výhody mož-

čin v oblasti nepomedených drôtov MAG.

xi. OK AristoRod 89 je odvážnym počinom,

no vidieť aj na vplyve na životné prostre-

Rovnako ako ostatné drôty z radu OK Aristo

ktorý rozširuje rad plných drôtov pre vyso-

die. Znížené zaťaženie strojov umožňuje

Rod™, ktoré boli na trh uvedené už skôr,

kopevnostnú oceľ vyrábaných ﬁrmou ESAB

obmedziť spotrebu paliva aj emisie škodli-

si aj tento výrobok zachováva najvyššiu

(obr.1).

vých plynov. Výrobcovia môžu ďalej ušetriť

kvalitu zvarov a vysoký zvárací výkon, či

na nákladoch na prepravu a veľkosti pries-

už ide o ručné, strojné alebo robotizova-

torov na skladovanie plechov a hotových

né zváranie. O výhodách drôtov z radu

súčastí. Tabuľka 1 zobrazuje oblasti úspor

OK AristoRod™ sme na stránkach nášho

pri zhotovení konštrukcie s rovnakou nos-

magazínu písali už mnohokrát. Pripomeň-

nosťou s použitím vysokopevnostnej ocele

me si tu len krátko ich unikátne vlastnosti:

a alternatívne v porovnaní s oceľou S355.

žiadny odlupujúci sa medený povlak, men-

oci môžu byť takéto konštrukcie
soké úžitkové vlastnosti aj vyso-

Parameter
Hrúbka plechu
Doba rezania laserom
Objem spoja na V
Hmotnosť konštrukcie

Oceľ Re 355 MPa
15 mm
100%
100%
100%

z plynov Ar/8%CO2, a to pri dodržiavaní nasledujúcich parametrov: I = 260 A, U = 26,5 V,

oveľa ľahšie, zachovávajú si vy-

Re 700 MPa
6 mm
40%
16%
44%

Tabuľka 1. Porovnanie konštrukcií zhotovených z rôznych druhov ocele

Re 960 MPa
4 mm
27%
7%
30%

Klasiﬁkácia drôtu a zvarového kovu
EN ISO 16834-A: G 89 4 M Mn4Ni2CrMo
SFA/AWS A5.28: ER120S-G
Typické chemické zloženie drôtu (%)
C
Si
0,08 0,8

Mn
1,8

Cr
0,4

Ni
2,2

Mo Cu
0,5 0,12

Typické mechanické vlastnosti zvarového kovu (ochranný plyn M21)
Rp0,2
(MPa)
920

Rm
(MPa)
1000

A4-A5
(%)
18

KV
(J)
60 (-40°C)

Tabuľka 2. Klasiﬁkácia a vlastnosti drôtu OK
AristoRod 89
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Obr. 1. Plné drôty ESAB na zváranie vysokopevnostných ocelí

Coreweld 89

14175), pričom zvarový kov dosahuje svo-

Coreweld 89 je novým typom rúrkového

je najlepšie vlastnosti v zmesi obsahujúcej

drôtu s kovovou náplňou, ktorý je určený

od 5 do 15 % CO2. Klasiﬁkácia drôtu je spolu

na zváranie vysokopevnostnej ocele, a to

s chemickým zložením a typickými mecha-

predovšetkým pre polohy PA a PB. Vyzna-

nickými vlastnosťami zvarového kovu uve-

čuje sa všetkými vlastnosťami typickými pre

dená v tabuľke 3. Výsledok zvárania rúrko-

drôty tejto kategórie vyrábané ﬁrmou ESAB.

vým drôtom Coreweld 89 zobrazuje obr. 3.

Ide predovšetkým o stabilný sprchový pre-

Kútový zvar na plechu s hrúbkou 12 mm bol

nos s nízkou úrovňou rozstreku. Vytvára do-

vytvorený v ochrannej atmosfére zo zmesi

statočne široký oblúk znižujúci riziko vzniku

plynov Ar + 8% CO2 pri dodržaní nasleduj-

neprievaru, ktorý sa niekedy vyskytuje pri

úcich parametrov: I = 260 A, U = 26 V, WFs

menej zručných zváračoch pri zváraní pl-

= 9 m/min.

nými drôty a umožňuje spájať plechy aj pri

Všetky doplňujúce informácie týkajúce sa

väčšej vzdialenosti hrán. Použitím rúrkové-

nových typov drôtov Vám spolu s technolo-

ho drôtu možno dosiahnuť optimalizáciu vý-

gickým poradenstvom poskytnú zástupco-

konu aj zníženie nákladov na zváranie.

via ﬁrmy ESAB SLOVAKIA, s.r.o.

Obr. 3. Rameno žeriava zhotovené z vysokopevnostnej ocele

Obr. 4. Tupé spoje, oceľ Weldox 900,
OK AristoRod 89 1,2 mm

Veľmi dôležitým aspektom pri zváraní vysokopevnostných ocelí je obsah difúzneho

Klasiﬁkácia drôtu a zvarového kovu

vodíka vo zvarovom kove. Tieto ocele sú náchylné ku vzniku tzv. trhlín za studena, čiže

EN ISO 18276-A: T 89 4 Z MM 3 H5
SFA/AWS A5.28: E120C-G H4

vodíkovej krehkosti. Riziku vzniku takýchto

Typické chem. zloženie drôtu (%), M20, DC+

trhlín je možné predísť použitím prídavných
materiálov s veľmi nízkym obsahom vodíka,
starostlivým odstránením vlhkosti z oblasti zvaru a odstránením nečistôt z okrajov
spájaných komponentov. Aj preto Coreweld
89 spĺňa vysoké požiadavky pre triedy H4
(AWS) a H5 (EN ISO), ktoré stanovujú najvyšší prípustný obsah difúzneho vodíka vo
zvarovom kove. Aby bolo možné drôty skla-

C
0,08

Si
0,8

Mn
1,8

Cr
0,4

Ni
2,2

Mo
0,5

Typické mechanické vlastnosti zvarového kovu (ochranný plyn M21)
Rp0,2
(MPa)

Rm
(MPa)

A4-A5
(%)

KV
(J)

931

993

19

64 (-60°C)

Tabuľka 3. Klasiﬁkácia a vlastnosti rúrkového
drôtu Coreweld 89

Obr. 5. Kútové zvary, oceľ Weldox 900, ochranný plyn Ar/8%CO2: Coreweld 89 (vzorka č. 3),
OK AristoRod 89 (vzorka č. 4)

Upravil: Ing. Jiří Martinec,
Produktový manažér pre prídavné
zváracie materiály, ESAB VAMBERK, s.r.o.

dovať veľmi dlhú dobu, a to aj v nepriaznivých podmienkach, bez toho aby to nejakým spôsobom ovplyvnilo vyššie uvedené
vlastnosti, cievky majú dodatočný obal z hliníkovej fólie VacPac. Coreweld 89 je jedným
z prvých rúrkových drôtov na svete určených na zváranie vysokopevnostnej ocele,
ktorým ﬁrma ESAB rozširuje svoju ponuku
produktov v tejto kategórii (obr. 2).
Coreweld

89

je

určený

na

použitie

v ochrannej atmosfére zo zmesi plynov
Ar/5-25% CO2 (M20 a M21 podľa EN ISO

Obr. 2. Rúrkové drôty ESAB pre vysokopevnostnú oceľ
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Zvýšenie produktivity zvárania
pod tavivom pomocou
ICE™ procesu
Hannes Raudsepp M.Sc., IWE

nymi oblasťami použitia. Väčšina z týchto

drôtu pomocou ICE™ technológie stabili-

Vedúci inžinier ICE

riešení pridáva studený drôt do procesu

zujú. ICE™ činí proces odolnejším a menej

ESAB globálna automatizácia

z boku šikmo k jednému horúcemu drôtu.

citlivým na zmeny oblúku a výletu drôtu,

S týmto druhom riešenia sú spojené mno-

pretože bod tavenia studeného drôtu sa

Zváranie dvojdrôtom až do súčas-

hé problémy, z ktorých najväčší je stabilita

vždy prispôsobí dvom oblúkom. Zvýšenie

nosti bolo, čo sa týka porovnania

procesu. Ak sa napríklad zmení výlet drôtu,

stability procesu prináša jednoduchšiu

alebo keď je oblúk nestabilný, zmení sa bod

adaptáciu procesu pre rôzne typy spojov.

tavenia studeného drôtu. To spôsobuje, že

Stabilná zváracia metóda ICE™ umožňuje,

šou jednozdrojovou SAW metódou.

zvárací proces je veľmi citlivý na akékoľvek

aby bol proces nastavený na vyššie para-

Zváranie dvojdrôtom sa uskutočňuje

zmeny, ktoré ovplyvnia oblúk. V prevád-

metre a vyššie zváracie rýchlosti než bežný

pomocou dvoch drôtov pripojených

zkovom prostredí vyžadujú tieto riešenia

SAW, čo prináša nové výhody postupu.

výkonu odtavenia, najproduktívnej-

k tomu istému napájaciemu zdroju

s pridávaním studeného drôtu z boku veľmi
kontrolované podmienky k tomu, aby fun-

ICE™ - proﬁl zvarovej húsenice

s rovnakou polaritou. Prostredníc-

govali. Skúsenosti ukázali, že tieto riešenia

a mechanické vlastnosti

tvom ICE™ umožňuje ESAB zvýše-

nie sú dostatočne rezistentné na to, aby ich

Pri porovnaní s dvojdrôtovým zváraním

nie výkonu odtavenia až o 50 % v po-

bolo možné považovať ako východisko pre

s použitím rovnakých aktívnych paramet-

drvivú väčšinu aplikácií.

rov, a ak je percento podávania studeného

rovnaní s dvojdrôtovým a o 100 %

drôtu 10-100 % rýchlosti podávania hor-

v porovnaní s jednodrôtovým zvá-

ICE™ - Stabilita procesu

úceho drôtu [cwfr], proﬁl prevarenia zvaro-

raním.Technológia ICE™, ktorej pa-

Integrácia studeného drôtu do rovnakej

vej húsenice sa pri použití rôzneho množ-

kontaktnej čeľuste a jeho umiestnenie pa-

stva studeného drôtu nezmení.

ralelne s horúcimi drôtmi pridá procesu

Pretože aktívne parametre sú pri pridáva-

je ďalším krokom vo vývoji SAW

na stabilite a odolnosti. Oblúky a kúpeľ ta-

ní studeného drôtu nezmenené, zostáva

s tretím, elektricky odizolovaným

veniny sa v dôsledku pridania studeného

charakteristika zvaru tiež rovnaká. To zna-

tenty sú vo schvaľovacom konaní,

mená nezmenený prievar a šírku zvaru

studeným drôtom, ktorý sa pridáva

v porovnaní s bežným dvojdrôtovým SAW.

paralelne medzi dva horúce drôty

Výška zvarovej húsenice alebo prevýšenie

v rovnakom kontaktnom zariadení.

sa zvyšuje pri zachovaní rovnomerného

Rýchlosť podávania studeného drô-

rozloženia kovu vo zvare. Zvýšenie vyžaro-

tu je riadená nezávisle od horúcich

vacieho uhla oblúku znižuje dvojitý ohrev

drôtov

pomocou

v mieste zvárania a zlepšené mechanické

integrovaného

softvérového riešenia v ovládacej

Obrázok 1 ICE™ - použitie zváracieho horáka

vlastnosti vďaka menšej veľkosti zŕn.
Pri zváraní s rovnakým tepelným príkonom

jednotke ESAB PEK. Studený drôt

ICE™ - výhody procesu:

sú mechanické vlastnosti v spojoch zvára-

sa taví nadbytočnou energiou vypro-

• Zvýšený výkon odtavenia

ných pomocou ICE™ na rovnakej úrovni

• Vyššia zváracia rýchlosť

ako pri bežných SAW. Použitím metódy

dukovanou dvoma oblúkmi.
Úvod
Zváranie pod tavivom s pridávaním studeného drôtu nie je nová metóda na zvýšenie
produktivity. V súčasnosti existujú mnohé
rôzne technické riešenia na podávanie studeného drôtu s rôznym výkonom a s rôz-

• Vysoký výkon odtavenia v oblasti
koreňa zvaru ™
• Nižšia spotreba taviva
• Kontrola plochého zakončenia zvaru ™
• Menej deformácií pri zníženom
tepelnom príkone
• Energetické úspory
Obrázok 2 ICE™ 3x2,5 mm, 800 A, 35 V, 50 % cwfr
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ICE™ môžu byť pri úprave proﬁlu prevarenia mechanické vlastnosti zlepšené.
ICE™ - Vyšší výkon odtavenia
so zachovaným tepelným
príkonom
Pri SAW, aj pri iných zváracích metódach,
je produktivita limitovaná tepelným príkonom. Tepelný príkon, ktorý základný materiál znesie, vždy stanoví hornú hranicu produktivity. Pri metóde ICE™ nie je potrebné

JEDEN NAPÁJACÍ ZDROJ
Jednodrôtový 4 mm
Dvojdrôtový 2*2,5 mm
ICE (cwfr 70 %) 3*2,5 mm

DVA NAPÁJACIE ZDROJE
Tandemové usporiadanie 4 mm
+ jeden drôt 4 mm
Tandemové usporiadanie 4 mm
– dva drôty 2*2,5 mm
Tandemové usporiadanie 2*2,5 mm
+ dva dráty 2*2,5 mm
Tandemové usporiadanie 4 mm
+ ICETM 3*2,5 mm

meniť celkový tepelný príkon v procese,
aby došlo k zvýšeniu miery odtavenia alebo na využitie iných výhod ICE™. ICE™

Výkon odtavenia kg/h
Tabuľka 1 Tabuľka porovnania výkonov odtavenia

využíva nadbytočnú energiu z procesu
na odtavenie väčšieho množstva drôtu

ICE™ - Vyššia zváracia rýchlosť

ňovej vrstve s výkonom odtavenia väčším

a na zvýšenie miery odtavenia.

Stabilizačný účinok ICE™ umožňuje zvý-

ako 25 kg/hod bez toho, aby bolo potrebné

ICE™ a tepelný príkon? Tepelný príkon

šenie zváracej rýchlosti pri zachovaní te-

odstrániť stehovací zvar alebo podložné

zostáva nezmenený, aj keď je pridané rôz-

pelného príkonu. Alebo zvýšenie zváracej

vrstvy.

ne množstvo studeného drôtu. Spôsob,

rýchlosti a zníženie tepelného príkonu.

S využitím ICE™ pri tandemovom usporia-

akým je kalkulovaný tepelný príkon, neberie

Pri bežných typoch aplikácií a spojov

daní s jedným drôtom môže ESAB modiﬁ-

do úvahy množstvo pridaného studeného

môže byť zváracia rýchlosť zvýšená až

kovať proﬁl prevarenia do geometrie spoja

drôtu.

nad 1000 mm/min pri zachovaní tepel-

v koreni. Proces ICE™ zmení proﬁl zvaro-

Vzorec na výpočet tepelného príkonu:

ného príkonu a stability procesu. ICE™

vej húsenice a zmení smer kryštalizačného

je v súčasnosti k dispozícii pre zváraciu

frontu tuhnutia, čo umožňuje riadenie proﬁ-

rýchlosť až do 2000 mm/min.

lu prevarenia novým spôsobom.
Pri tandemovom usporiadaní môže byť vy-

Výskum a testovanie ukázalo, že sa náš

soký výkon odtavenia v oblasti koreňa zva-

pohľad na tepelný príkon pri pridaní stude-

ru použitý pri jednovrstvových aplikáciách,

ného drôtu do procesu nezmení. Od pred-

aj pri prvej vrstve hrubého materiálu. Vrch-

chádzajúceho názoru, že studený drôt

ný povrch zvaru tvorí dutý hladký povrch

„ochladzuje“ zvar alebo vytvára „tepelnú

s výborným uvoľňovaním trosky pri použití

žumpu“ sa upustilo.

tavív s vysokou i s nízkou bázicitou.

Pri porovnávaní ICE™ s jednodrôtovým
zváraním môže byť výkon odtavenia zvýšený až o 100 %, a až o 50 % v porovnaní

Obrázok 3 Kútový zvar, veľkosť zvaru 5 mm,
zváracia rýchlosť 2000 mm/min. Výkon odtavenia 24 kg/hod, tepelný príkon 1,19 kJ/mm.

s dvojdrôtovým zváraním s rovnakým tepelným príkonom. Najvyšší výkon odtavenia, ktorý môže ICE vyprodukovať pri pripojení k jednému zdroju napájania, je 34 kg/
hod. Tabuľka 1 ukazuje hranice výkonu odObrázok 5 Vysoký výkon odtavenia v oblasti koreňa zvaru. Odtavovací výkon 30,2 kg/hod. Hrúbka materiálu 25 mm, tepelný príkon 3 kJ/mm.

tavenia (žltá) pre rôzne nastavenia a bežne používané výkony odtavenia (zelená).
Tieto zelené oblasti môžu byť považované
za komfortné zóny pre daný proces. Táto
tabuľka je založená na použití podobného
tepelného príkonu v danom procese.
Je možné uviesť, že procesom ICE™ pripo-

Obrázok 4 Jednostranné zváranie materiálu s
hrúbkou 10 mm, zváracia rýchlosť 1400 mm/
min. Výkon odtavenia 23,9 kg/hod, tepelný
príkon 2,03 kJ/mm.

jeným k jednému zdroju napájania možno

ICE™ - High Deposition Root™

odtaviť viac ako tandemovým procesom

(vysoký výkon odtavenia v oblasti

s jedným drôtom. Ak dnes máte tandemo-

koreňa zvaru)

vý systém a zmeníte druhú hlavu na ICE,

Stabilizačný účinok procesu ICE™ umož-

môžete váš výkon odtavenia zdvojnásobiť.

ňuje vysoko produktívne zváranie v kore-

Obrázok 6 Vysoký výkon odtavenia v oblasti
koreňa zvaru (25 kg/hod). Použité tavivo OK
Flux 10.72.
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ICE™ - Nižšia spotreba taviva

S ICE™ je dosiahnutie plochého zakonče-

40 mm). Pre porovnanie bolo použité tande-

Produktívnejšie zváranie metódou ICE™

nia jednoduché pomocou jemného dolade-

mové usporiadanie zváracích drôtov (1x4 mm

a dokončenie práce s menej vrstvami zna-

nia množstva studeného drôtu pri zváraní.

+ 1x4 mm studený) oproti štandardnému

mená, že spotreba taviva môže byť výrazne

tandemovému usporiadaniu (2x4 mm).

znížená. Stabilita procesu tiež napomáha
nižšej spotrebe taviva, pretože sa odtavuje

Prehľad výhod:

menej taviva na kg odtavovaného drôtu.

• Zvýšený výkon odtavenia o 150 %

Pri tandemovom usporiadaní s ICE™ ako

• Priemerný výkon odtavenia 30 kg/h

tandemovou hlavou sa v porovnaní s tan-

• Zváracia rýchlosť 1000 mm/min

demovým usporiadaním s dvojdrôtom
spotreba taviva zníži približne o 20 % pri
zachovaní tepelného príkonu na rovnakej

• Znížená spotreba taviva o viac ako 20%
Obrázok 9 Priaznivá geometria zvarového
spoja (prevýšenie 0,5 mm).

úrovni. Pri porovnaní tandemového zosta-

ICE™ - Menej deformácií

venia ICE™ k jednému drôtu môže byť toto

pri zníženom tepelnom príkone

zníženie až o 45 %. Popri zvýšení zváracej

Zvýšený výkon odtavenia spolu so sta-

rýchlosti sa tiež zníži spotreba taviva, ale

bilizačnými účinkami umožňuje rýchlej-

toto sa líši prípad od prípadu.

šie zváranie s nižším tepelným príkonom

Uvoľňovanie trosky s ICE™ je prvotried-

v porovnaní s dvojdrôtovými a jednodrôto-

ne a v porovnaní s bežným SAW vytvára

vými systémami zvárania.

hladší povrch, a to nezávisle od bazicity

Nastavením ICE™ na rovnakú úroveň pro-

taviva.

duktivity a vyššiu rýchlosť zvárania bude

• O 50 % menej použitej energie
• 7 % úspora drôtu získaná z 1 mm
prevýšenia vďaka Flat Cap Controll.

tepelný príkon nižší. Znížený tepelný príkon spôsobí menšie deformácie, čo je
veľkou výhodou pri zváraní tenkých materiálov a základného materiálu citlivého
na vysoký tepelný príkon.

Obrázok 10 Materiál S355NL (40 mm) zváraný tandemovým usporiadaním 4 mm, DCEP
3*2,5 mm ICE™, striedavý prúd. Tepelný príkon 3,3 kJ/mm.

ICE™ umožňuje vysokú produktivitu zváObrázok 7 Troska taviva OK Flux 10.72.

Obrázok 8 Vzhľad povrchu zvaru

ICE™ - Energetická úspora

rania do úzkej medzery zvarového spoja,

ICE™ využíva nadbytočné teplo, ktoré je

kde sú náročné požiadavky na mechanic-

v procese k dispozícii, na odtavenie väč-

ké vlastnosti.

šieho množstva drôtu. To znamená, že sa

Proces ICE™ je možné použiť na zváranie

zníži spotreba energie, a tým energetické

úzkych spojov, kde zvárané plochy zvie-

náklady.

rajú uhol len 8°. Výkon odtavenia môže

Zvárací proces ICE™ môže znížiť spotrebu

byť až 30 kg/hod s tepelným príkonom do

energie a náklady až o 33 % v porovnaní

3 kJ/mm. Tým sú splnené podmienky pre

s dvojdrôtovým zváraním. Pri porovnaní

garanciu vlastností zvarového spoja až

jednodrôtového zvárania a ICE™ v tande-

do teploty -60 °C.

ICE™ - Flat Cap Control™

movom usporiadaní (jednodrôtový jedno-

(kontrola plochého zakončenia zvaru)

smerný prúd + ICE striedavý prúd) môže

ICE™ - prehľad výhod

Plochá krycia húsenica nie je nič nové.

byť zníženie energie o 50 %.

V technickej praxi nebýva ľahké implemen-

Dosiahnutie plochého konca s ICE je však

tovať novú technológiu a zároveň objektívne

oveľa jednoduchšie než s konvenčnými

ICE™ - drôty a tavivá

vyhodnotiť dosiahnuté prínosy. Spoločnosť

zváracími metódami. Pretože studený drôt

Metóda ICE™ bola navrhnutá s použitím

ESAB vychádza v ústrety užívateľom ponu-

nie je aktívny parameter, môže byť podá-

ESAB drôtov a tavív. Kombinácia drôtov

kou návštevy kvaliﬁkovaných odborníkov,

vanie pri zváraní prispôsobené pri nezme-

a tavív používaných s ICE™ sú bežne

ktorí sú na túto novú technológiu riadne

není energie v procese. Inými slovami,

ponúkané ESAB produkty pre každé od-

zaškolení. Pracovníci sú schopní na mieste

za stáleho dodržovania rozsahu platnosti

vetvie a aplikáciu. Aby bol ICE™ užitočný,

posúdiť vhodnosť aplikácie vrátane vplyvu

vo WPS.

nie sú potrebné žiadne nezvyčajné kombi-

na rýchlosť a produktivitu celého procesu.

Ako to funguje? Ak ste vykonali vyplnenie

nácie drôtov a tavív.

Technológia ICE™ s použitím prídavných

zvaru tesne pod úrovňou základného ma-

materiálov ESAB poskytuje najproduktívnej-

teriálu, musíte tam položiť dodatočnú vrst-

ICE™- Významné celkové prínosy

šie riešenie zvárania pod tavivom od jedné-

vu. Túto dodatočnú vrstvu však treba obrú-

Prínosy sú evidentné napríklad pri porovnaní

ho dodávateľa.

siť z dôvodu rizika preplnenia a nesplnenia

konkrétneho zvarového spoja (obojstranný

Upravil: Ing. Ondřej Sovák,

požiadaviek na zakončenie.

X-zvar, základný materiál S355NL, hrúbka

Produktový manažér pre automatizáciu
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ESAB a životné prostredie
Spoločnosť ESAB má vedúce postavenie na trhu v oblasti zvárania.
Starostlivosť o životné prostredie považuje za podstatnú časť svojej činnosti. Vzhľadom na to, že v našom
odbore dochádza ku vzniku škodlivín, a to tak pri výrobnom procese,
ako aj pri používaní našich výrobkov,
usilujeme sa o ich elimináciu a čo
najmenší negatívny dopad na životné prostredie. Prečo? Pretože
životné prostredie je dôležité pre
nás, naše deti aj pre prírodu samotnú. Neustále sa snažíme zlepšovať
starostlivosť o životné prostredie
a bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci tým, že sa snažíme chrániť prírodné zdroje, zabraňovať znečišťovaniu a vytvárať bezpečné pracovné prostredie a výrobky.

N

aše zariadenia a výrobky sú
v súlade s platnými smernicami
CE a štandardmi EN. Snažíme

sa minimalizovať dopad v oblasti EHS, a to

• Výroba a všetky procesy využívajú len

• Nový koncept logistiky v Európe. Skutoč-

od ťažby surovín až po skončenie životnosti

obnoviteľnú energiu a vodné systémy

nosť, že centrálny sklad zváracích prídav-

s uzatvorenou cirkuláciou.

ných materiálov je umiestený v Semtíne pri

výrobkov. Našich pracovníkov vzdeláveme
tak, aby prispievali k plneniu našich záväz-

• Všetok odpad ktorý vyprodukujeme sa

Pardubiciach predstavuje úžasný prínos

kov v oblasti EHS a riadili sa touto politikou.

znova využíva, recykluje alebo používa

pre životné prostredie vo Vamberku a jeho

Požadujeme aj od našich zmluvných part-

ako surovina v iných procesoch.

okolí. V podstate celá produkcia závodu vo

• Objemy nebezpečných dymov, ktoré

Vamberku sa teraz prepravuje po železnici.

ločností dodržiavanie rovnakých zásad, aké

vznikajú pri zváraní, sa podstatne znižujú

• Spoločnosť ESAB VAMBERK, s.r.o. získa-

sme si stanovili aj my.

použitím vhodných zváracích materiálov

la za svoju účasť v systéme združeného

A aké je to v praxi?

a efektívnych odsávacích systémov.

plnenie povinností spätného odberu a vy-

nerov, dodávateľov a poradenských spo-

• Zváracia troska a ostatné odpadové pro-

užitie odpadov z obalov, ktorý zaisťuje au-

Výrobný proces:

dukty vznikajúce pri zváraní sa recyklujú

torizovaná obalová spoločnosť EKO-KOM,

• Zváracie zariadenia sa konštruujú tak,

alebo používajú ako surovina pre iné pro-

a.s. Osvedčenie o úspore emisií za rok

cesy.

2010. Prispela tak ku zlepšeniu životného

aby boli vhodné na modernizáciu a ná-

prostredia a zníženiu „uhlíkovej stopy“.

sledné opätovné použitie.
• Suroviny a komponenty sa vyrábajú z re-

Naše úspechy
• ESAB Group je držiteľoem certiﬁkátu

Každé zlepšenie, každý krok, ktorý urobí-

• Nebezpečné zlúčeniny, ktoré nie sú ne-

DNV BUSINESS ASSURANCE ISO 9001,

me, nás približuje k cielu – zníženiu dopa-

zbytnými časťami našich výrobkov, sa

14001 a OHSAS 18001, platného na ce-

dov na životné prostredie a udržaniu trvalo

eliminujú.

lom svete.

udržateľného rozvoja.

cyklovateľných materiálov.
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ESAB Demobus Tour 2012
na Slovensku
Po úspešnom zváračskom podujatí a súťaži Detviansky zvar, ktorá
sa uskutočnila 2.6.2012 v meste
Detva pokračovala v dňoch 4.6. –
8.6.2012 prezentácia spoločnosti
ESAB prostredníctvom ESAB Demobusu v ďalších piatich slovenských mestách v spolupráci s našimi partnermi.

o štandardné zváracie stroje a ochranné
pomôcky. Všetci záujemcovia sa kontaktovali priamo na nášho partnera M5-trade,
ktorý bol garantom dňa.
Sedemdňový pracovný pobyt na Slovensku sme ukončili v areáli SES Tlmače v spolupráci s M5-trade. Pracovníci SES Tlmače
sa oboznámili s najnovším sortimentom
a zavŕšili sme aj celoslovenskú premiéru
zváracieho stroja Origo™Mig 4004i, zváračskej kukly Aristo™Tech v kombinácii

U

ž tradične bol veľmi dobre za-

areáli prejavili záujem o možnosti mecha-

s respiračnou jednotkou Aristo™Air v naj-

bezpečený program v Brezne

nizácie a automatizácie svojich ručných

vyššej triede ochrany s ﬁltrom P3.

4.6.2012, kde náš partner Zvar-

zváracích procesov. Odpoludnia sa De-

Všetkým návštevníkom ďakujem za náv-

mat Brezno pripravil pre svojich zákazní-

mobus otvoril zákazníkom spoločnosti BB

števu a záujem o naše technické produk-

kov v areáli svojej spoločnosti prezentáciu

Trade v ich popradskom areáli.

ty a teším sa na stretnutie aj v roku 2013,

sortimentu. Zváračskí pracovníci z okoli-

Prvýkrát vo svojej histórii sa Demobus

ktoré je naplánované na 20. kalendárny

tých podnikov sa zaujímali o zváracie stro-

predstavil na severe Slovenska, v Námes-

týždeň ako súčasť prezentácie v stredoe-

je a možnosti mechanizácie zvárania. Štu-

tove na brehu Oravskej priehrady. Pod-

urópskom regióne.

denti s technickým zameraním, ktorí prišli

nikatelia zo severnej Oravy mali záujem

aj so svojimi profesormi, si mohli vyskúšať
svoje zváračské zručnosti. Všetci ocenili
starostlivo a na profesionálnej úrovni pripravené originálne štýlové občerstvenie
s miestnymi špecialitami.
V utorok 5.6.2012 mali Košičania a zváračský pracovníci z okolia možnosť navštíviť Demobus vo vstupnom areáli US
Steel Košice. Východné Slovensko bolo
v programe zastúpené aj návštevou Popradu 6.6.2012. V dopoludňajších hodinách pracovníci Tatravagónky vo svojom

Juraj Matejec
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ESAB získala spoločnosť
Colfax Corporation
Autor: Global Marketing, ESAB AB

S účinnosťou od piatku, 13. januára 2012, spoločnosť Charter International plc, majiteľa ESAB, kúpila spoločnosť Colfax Corporation.

C

olfax Corporation, so sídlom vo
Fultone, Mariland, je viacodvetvová priemyselná výrobná spo-

globálnym lídrom zváračského priemys-

komerčným aj štátnym zákazníkom pod

ločnosť zapísaná na burze New York Stock

lu, pričom túto pozíciu získal budovaním

značkami Howden, Colfax Fluid Handling

Exchange (NYSE). Charter International

pevných vzťahov so svojimi zákazníkmi

a ESAB. Colfax verí, že jeho značky sú

plc sídlila v Írsku a bola matkou dvoch

a vytvorením značky ktorej dôveruje celý

medzi najuznávanejšími na všetkých tr-

vedúcich ﬁriem: ESAB, svetovéhho lídra

svet.“

hoch, ktoré obsluhuje. Akcie Colfax sa ob-

v oblasti výrobkov na zváranie a Howden,

ESAB zamestnáva vyše 8,500 pracovní-

chodujú na NYSE pod označením „CFX.“

popredného výrobcu výkonných zariadení

kov na celom svete a je jedným z vedú-

na manipuláciu so vzduchom a plynmi.

cich výrobcov v globálnom zváračskom

O spoločnosti ESAB

„Veľmi nás vzrušuje budúci potenciál

priemysle. ESAB má predajné a podpor-

ESAB je jedným z najväčších a najskú-

a rastúce možnosti, ktoré táto akvizícia pri-

né jednotky vo vyše 80 krajinách a 26 vý-

senejších svetových výrobcov zváracích

nesie pre ESAB,“ povedal Clay Kiefaber,

robných závodov na 4 kontinentoch.

a rezacích zariadení a zváracích prídav-

CEO Colfax. „Colfax Corporation je ved-

ných materiálov s históriou, ktorá siaha až

úca výrobná spoločnosť s osvedčeným

O spoločnosti Colfax Corporation

k roku 1904. Uznávaný ako technický líder

operačným systémom – Colfax Business

Colfax Corporation je viacodvetvová glo-

odvetvia, ESAB sa sústreďuje na poskyto-

System – a výrazne sa sústreďuje na po-

bálna výrobná a inžinierska spoločnosť,

vanie nákladovo prijateľných riešení pre

treby zákazníkov a vývoj silných značiek.

ktorá dodáva výrobky a služby v oblasti

svojich zákazníkov.

Toto perfektne platí aj na ESAB, ktorý je

technológií na dodávku plynov a kvapalín

ESAB DEMOBUS
Vážení obchodní partneri,
ďakujeme Vám za účasť na prezentácii výrobkov ﬁrmy ESAB,
s ktorými ste sa oboznámili
v ESAB DEMOBUSE v dňoch
2. - 8. 6. 2012.
Zároveň Vás pozývame a tešíme
sa na Vás aj budúci rok. Prezentácia našich výrobkov sa uskutoční
v termíne 13. - 17. 5. 2013.
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