01// 2013

YardFeedery ESAB prinášajú
zváranie rúrkovým drôtom
do všetkých kútov plošiny
Gudrun
Strona 3

Vážení čitatelia.
Práve ste otvorili prvé číslo nového časopisu spoločnosti ESAB s názvom WELDER. Nadväzujeme
na tradíciu predchádzajúceho periodika ESAB NEWS, v ktorom sme Vám prinášali nové informácie
z našej spoločnosti ESAB, rozšírené o aktuálne články a informácie týkajúce sa Slovenska.
V tomto čísle sa môžete dozvedieť ako naša spoločnosť pomohla spoločnostiam Aibel AS a Belleli
Energy CPE svojou technológiou a odbornou spôsobilosťou zvárať časti plošín a tlakové nádoby
pre petrochemický a energetický priemysel.
Urobili sme krátke zastavenie na výstave Schweissen & Schneiden.
Informujeme aj o prezentácii Pipeweld Roadshow, zacielenej na predvedenie hlavných výhod
rôznych procesov a aplikácii pri zváraní rúrovodov, zameranej aj na alternatívne cesty k vyššej
produktivite.
Široký priestor venujeme aj zariadeniam a pomôckam. Zváracie stroje ESAB AristoMig® 4004i
Pulse, sú žiadané na profesionálne zváranie hliníka a nehrdzavejúcich ocelí a samozrejme výborne
zvládajú aj menej náročné aplikácie.
Môžete sa bližšie zoznámiť aj s našimi novými plazmovými rezacími strojmi PowerCut™ 400
a PowerCut™ 700.
Ochrana zdravia zváračov pri práci je jedna z priorít, preto sa snažíme prinášať a predstavovať
prostriedky, ktoré spĺňajú najnáročnejšie kritériá. V tomto čísle Vám prinášame informácie
o novej zváračskej maske ESAB Warrior™ Tech.
Ďalšie informácie o našich výrobkoch môžete získať v elektronickej forme (E-newsletter),
cez našu stránku www.esab-slovakia.sk.
Môžete sa zapojiť aj do novej súťaže a poslať svoj príspevok aj s obrázkom na našu adresu
info@esab-slovakia.sk.
Verím, že Vás náš nový časopis zaujme a prinesie informácie, ktoré Vám budú užitočné vo Vašej
práci, čím sa naplní jeho poslanie.
Ing. Juraj Matejec, PhD.
ESAB Slovakia, s.r.o.
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Øyvind Sætre Aibel

Nórsky výrobca offshore zariadení Aibel AS sa spolieha na procesové riešenia ESAB
pri montáži nadstavby obrovskej plošiny z častí, vyrobených na celom svete.
Výstavba nadstavby plošiny Gudrun postavila Aibel pred úlohu poskladať komponenty
z celého sveta na svojej domácej základni v Haugesunde, Nórsko. Na túto obrovskú
zváračskú úlohu použila spoločnosť novo nakúpené invertory ESAB OrigoTM Mig 4001i
s podávačmi OrigoTM YardFeed 2000 a rúrkový zvárací drôt FILARC PZ6138 na zváranie
vo všetkých polohách.
Gudrun – jedno z hlavných nórskych nálezísk
Ropné a plynové pole Gudrun, objavené v oblasti
Produkčnej licencie 025 v Severnom Mori, je jedným
z hlavných nórskych nálezísk, s odhadovaným obsahom
70 miliónov barelov ropy a 48 miliónov kubických metrov
plynu. Plán na jeho vývoj a využitie sa schválil v júni 2010
a prvá ťažba je plánovaná v prvom kvartáli 2014. Nórska
štátna ropná spoločnosť Statoil použije ﬁxnú plošinu
s 10 000 tonovou nadstavbou a 7 400 tonovou oceľovou
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konštrukciou na ťažbu a čiastočnú stabilizáciu ropy
a plynu. Plošina sa pripojí na jestvujúce zariadenia
susedného poľa Steipner, ktoré tiež prevádzkuje
Statoil, na ďalšie spracovanie. Odtiaľ sa ropa dopravuje do spracovateľského závodu Kårstø na pevnine
na odstránenie vody a piesku, zatiaľ čo plyn,
po odstránení oxidu uhličitého, sa bude exportovať
do Európy systémom Gassled
(www.offshore-technology.com/projects/gudrunﬁeld/).

Nové zdroje zváracieho prúdu
na zváranie plošiny Gudrun
S príchodom náročného projektu Gudrun sa Aibel
rozhodol urobiť rozsiahlu investíciu do nových zváracích
zdrojov pre závod v Haugesunde. Zvárací manažment
a zvárači spoločne deﬁnovali zoznam svojich želaní
s kľúčovými vlastnosťami odvodenými z ich každodennej
praxe pri výrobe offshore zariadení. Následne pozvali
štyroch dodávateľov, aby predviedli svoje zváracie zdroje,
ktoré najlepšie vyhovujú požiadavkám oddelenia zvárania.
Požiadavky na nové zdroje, ako boli sformulované,
pričom prvý z nich bolo zníženie hmotnosti:
Obr. 1. Invertor ESAB OrigoTM Mig 4001i s podávačom
OrigoTM YardFeed 2000 pri zváraní jednej z palúb plošiny
Gudrun. Čiastočne zostavenú nadstavbu je vidieť v pozadí.

Aibel AS má projektovať a postaviť
nadstavbu plošiny Gudrun
Realizácia plošiny Gudrun spoločnosti Statoil je skutočne
globálna záležitosť. Nosná konštrukcia (postavená
v auguste 2011) a ubikácie sa vyrábali vo Verdal a Stord
v Nórsku, moduly plošiny v Thaisku a plošina pre helikoptéry v Číne.
Nadstavbu okrem obytnej časti plne realizuje Aibel AS,
s dokončením v júli 2013. Návrh pripravila projekčná
kancelária Aibel v Oslo, pričom jednotlivé palubné moduly
sa stavali v závodoch Aibel v Thaisku, Poľsku a Haugesunde v Nórsku. Moduly sa prepravili do Haugesundu,
kde sa teraz nadstavba zostavuje pod strechou v obrovskej
hale Aibel, pred prepravou na pole Gudrun na konečnú
montáž v júli 2013.
Aibel je relatívne nové meno v tomto druhu podnikania,
ale spoločnosť má dlhú históriu v projekcii, nákupe,
výstavbe a odovzdávaní. Jej korene siahajú viac ako pred
storočie, s predchodcami ako Haugesund Mekanisk
Verksted (HMV), Umoe, a ABB. Zamestnáva okolo 5500
pracovníkov v Nórsku aj v zahraničí a vytvára ročný obrat
okolo 8,6 miliárd NOK. Výroba nadstavby plošiny Gudrun
demonštruje jej schopnosť zvládať komplexné medzinárodné projekty v ropnom a plynárenskom priemysle.
Vzťahy medzi spoločnosťami Aibel a ESAB siahajú naspäť
až do obdobia HMV v sedemdesiatych a osemdesiatych
rokoch, keď hľadanie ropy a plynu v Severnom mori
prebiehalo naplno. V tom čase sa v spolupráci s nórskymi
lodenicami vyvinulo niekoľko typov pokročilých prídavných
materiálov na zváranie hrubých prierezov pri offshore
výrobe. Rutilový rúrkový drôt FILARC PZ6138 na zváranie
vo všetkých polohách, ktorý sa doteraz používa, je dobrý
príklad. Dnes ESAB dodáva väčšinu zváracích materiálov,
ktoré spoločnosť používa.

• Oddelený podávač drôtu, čo najľahší, umožňujúci
prenesenie v rukách na pracovisko. Používanie cievok
drôtu s hmotnosťou 5 kg, aby sa znížila celková
hmotnosť. Zváracie káble dĺžky 20 – 25 m na zaistenie
dostatočne veľkého dosahu od zdroja. Euro konektor
na univerzálne pripojenie horáka. Ľahké diaľkové ovládanie, prietokomer a náhradný plynový ventil sú vítané.
• Hmotnosť vlastného zdroja prúdu musí umožňovať
jeho ručné premiestňovanie na dvojkolesovom vozíku.
Zdvíhacie oká na dopravu žeriavom na lešenie.
• Zvárací zdroj musí umožňovať minimálne zváranie
obalenou elektródou a rúrkovým drôtom. Schopnosť
dodávať 300 – 350 A pri DZ 40% a napájaní 230
V na primári s možnosťou zmeny na 380 – 460 V,
50/60 Hz (viacnapäťový zdroj).
• Panel s nastavovaním prúdu a napätia na podávači.
Pamäťové pozície na uloženie zváracích parametrov. Vybavenie synergickými linkami je výhoda,
ale nie nevyhnutnosť. Voľba 2- a 4-taktu. Vypustenie
prebytočného plynu po zatlačení spúšte horáka.
• Ľahký a pohodlný vzduchom chladený 350 A horák
s 3 m hadicovým zväzkom a eurokonektorom.
• Dvojkolesový vozík so závesmi na zvinuté káble.
• Dodávateľ musí mať servisné centrum v Nórsku
na rýchle garančné opravy.

NORWAY

GUDRUN

DENMARK
UNITED
KINGDOM

Obr. 2. Hore: Graﬁcká predstava plošiny. Dolu: Poloha
ropného a plynového poľa Gudrun.
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Obr.3. Moduly z Thajska prichádzajú do závodu
Aibel v Haugesunde.

Invertor OrigoTM Mig 4001i
s podávačom OrigoTM YardFeed 2000
zvíťazil u Aibelu
Aibel zaradil do overovania štyri zváračky od štyroch
rôznych dodávateľov. Počas dvoch mesiacov ich skúšalo
13 ich najlepších zváračov. Aby sa získal dobrý názor
na ich výkony, tieto stroje sa používali v bežnej výrobe
spolu s jestvujúcimi zváracími zariadeniami a s rovnakými
prídavnými materiálmi.
Jeden zo strojov od iného dodávateľa bol už skoro
vylúčený z testovania. Prejavilo sa na ňom nestabilné
odtavovanie rúrkového drôtu, čo sa považovalo za potenciálnu príčinu zváracích defektov. Vyžadovalo sa veľmi
presné nastavenie parametrov, ale ani tak sa nepodarilo
tento nedostatok vyriešiť. Jednou črtou tohto stroja,
ktorú zvárači naozaj nemali radi, bol spínač na dverách
podávača drôtu, ktorý sa musel zapnúť aby sa umožnilo
zváranie.

chybových hlásení generovaných strojom Origo Mig 4001i
s podávačom Origo YardFeed 2000, ako udávali zvárači.
Chybové hlásenia znamenajú nižší zaťažovateľ a stratu
produktivity. Toto, spolu s nutnosťou dva razy opraviť
a vymeniť displej na paneli zváracieho zdroja číslo tri, bolo
jedným z hlavných dôvodov konečnej voľby zariadenia
ESAB, ktoré pracovalo bez akýchkoľvek problémov. Ďalší
rozhodujúci faktor bola nižšia hmotnosť podávača Origo
YardFeed 2000, ktorý vážil 11,3 kg proti 13,6 kg podávača
dodávateľa číslo tri. Tiež okolo 5 kg cievky drôtu tam bolo
viac miesta, takže sa ľahšie vymieňala. Schopnosť voľby
troch rôznych nastavení parametrov zo zváracieho horáka
bola ďalšia oceňovaná charakteristika, ktorá umožnila
stroju ESAB vyhrať.

Skutočný ťahúň vysokovýkonnej
výroby
Zariadenie, ktoré pozostáva zo zváracieho zdroja Origo
Mig 4001i s hmotnosťou 40 kg a podávača Origo YardFeed 2000 s hmotnosťou 11 kg možno zaradiť do kategórie ľahkých. U vodou chladenej verzie Origo Mig 4001iw
sa hmotnosť zvýši o 14 kg a ďalších 19 kg je chladivo.
Zariadenie je ale robustné a ako si to odvetvia ako
stavba lodí a offshore konštrukcie vyžadujú – trvanlivé
a spoľahlivé. Aibel objednal celkove 10 verzií vzduchom
chladených a 20 vodou chladených s panelmi M23
na podávači drôtu.

Iný stroj nemal na podávači požadovaný displej zváracieho napätia, ktorý potrebovali zvárači na nastavenie
zváracích parametrov. Dodávateľ dostal požiadavku
na zmenu, ale nedokázal ju vyriešiť. Stroj mal pritom inak
dobré zváracie vlastnosti.
Skutočná súťaž vznikla medzi ESAB a dodávateľom
mnohých MMA/FCAW zváracích strojov, ktoré sa v tej
dobe v závode používali. Dotyčný dodávateľ mal medzi
zváračmi spoločnosti Aibel veľmi dobrú povesť, zatiaľ čo
ESAB skôr uznávali za jeho zariadenia na automatizované
zváranie TIG, pod tavivom a rezanie plazmou a výborné
zváracie prídavné materiály. Šance boli vyrovnané, takže
rozhodnúť sa muselo na základe zrovnania konštrukcie
a výkonov strojov.
Origo Mig 4001i s podávačom Origo YardFeed 2000
od ESAB a zváračka číslo tri sú porovnateľné zariadenia,
obidve sú vhodné na náročnú výrobu offshore konštrukcií.
Obidve obsahujú invertorovú technológiu so spínaním
na primári, oddelené podávače drôtu a majú dobré zváracie vlastnosti. Rozdiely sú malé, ale stačili na to, aby Aibel
rozhodol v prospech ESAB. Najdôležitejší bol menší počet
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Obr. 4. Panel M23 je základným panelom ESAB
na zváranie procesmi ROZ, FCAW a MIG/MAG.

MA23 je najzákladnejší panel. Umožňuje zváranie obalenou elektródou a rúrkovým drôtom, pri zváraní MIG/MAG
krátkym aj sprchovým oblúkom. To sú hlavné technológie
používané pri zváraní veľkých offshore konštrukcií. Panel
zabezpečuje charakteristiku s konštantným prúdom (CC)
aj konštantným napätím (CV), má digitálny V/A meter,
prepínač 2- a 4-taktu, spojité nastavovanie indukčnosti
a tri pamäťové pozície na uloženie zváracích parametrov.
Vyhovuje väčšine požiadaviek, ktoré mal Aibel na zváracie procesy a funkčné vybavenie. Panel MA23 nie je

vybavený pokročilejšími funkciami, ako je pulzácia, Q-set
a synergické linky, ktoré nie sú ani potrebné pri tomto
type zvárania veľkých hrúbok. Je ale vždy možnosť tieto
stroje v budúcnosti vybaviť vyšším typom panelu P24,
napr. na zváranie nehrdzavejúcich ocelí a niklových zliatin.
Panel je namontovaný na podávači Origo YardFeed
2000, takže zvárač nastavuje všetko potrebné na svojom
pracovisku. Diaľkové ovládanie oblúka je na objednávku
k dispozícii, ale Aibel rozhodol, že nie je potrebné. ESAB
dodáva spojovacie káble v dĺžkach 10 až 50 m, ktoré
umožňujú zodpovedajúci pracovný dosah (plus ešte kábel
horáku) okolo zváracieho zdroja. Pravda, dlhšie káble
znamenajú väčšiu záťaž, ktorú musí zvárač nosiť. Keďže
nízka hmotnosť bola hlavnou požiadavkou, Aibel zvolil
najkratšiu dĺžku 10 m aj za cenu obmedzeného pracovného dosahu.

Obr. 5. Rutilový rúrkový drôt FILARC PZ6138SR
na zváranie vo všetkých polohách.

Rúrkový drôt FILARC PZ6138 sa stále
dobre uplatňuje
Hoci bol uvedený na trh už v 80-tych rokoch, rúrkový drôt
FILARC PZ6138 na zváranie vo všetkých polohách je
stále štandardom pri výrobe offshore konštrukcií. Kombinuje niekoľko unikátnych vlastností. Medzi inými, nórsky
offshore priemysel požadoval rúrkový drôt s nízkym
obsahom vodíka a výbornými operatívnymi vlastnosťami
na produktívne zváranie ocelí pre nízke teploty. Výsledok
bol v tých časoch senzáciou.
Pri zváraní v ochrannom plyne Ar/CO2 má jeho troska
na báze rutilu vlastnosti, ktoré sa predtým nevídali.
PZ6138 horí mäkkým oblúkom bez rozstreku, pracuje
vždy v oblasti sprchového prenosu s dobrým prievarom
a dobrým zmáčaním hrán úkosu. Je extrémne „priateľský
ku zváračovi“, takže mu uľahčuje výrobu kvalitných zvarov. Dostupnosť rutilových drôtov na zváranie vo všetkých
polohách, ako je PZ6138, pomohla priemyslu offshore
konštrukcií v boji s typickými defektmi polohových zvarov
ako sú neprievary a troskové inklúzie.
Ďalší aspekt, ktorý offshore priemysel veľmi potreboval,
bola veľmi vysoká produktivita drôtu PZ6138 pri ručnom
zváraní v polohách – až trojnásobne vyššia ako pri
bežne používaných obalených elektródach. Toto, spolu
s výbornými mechanickými vlastnosťami pri nízkych
teplotách CVN (-60°C) a CTOD (-15°C) a zvarovom
kove s nízkym obsahom vodíka v celom rozsahu parametrov už skoro posunulo tento rúrkový drôt na miesto
najpopulárnejšieho prídavného materiálu pri offshore
výrobe v Severnom Mori. V súčasnej dobe sa tento drôt
široko používa aj v nových oblastiach offshore výroby
na Strednom a Ďalekom Východe a v Brazílii. Neskôr sa
zaviedli ďalšie drôty založené na PZ6138 s označením
PZ6138 SR (stress relieving – zníženie napätí) a PZ6138S
SR (zváranie v CO2 + zníženie napätí).

Obr. 6. Pohľad na zváranie jedného zo skriňových
uzlov plošiny Gudrun. Ľahký podávač drôtu Origo
YardFeeder 2000 s 5 kg cievku rúrkového drôtu sa
ľahko odnesie v rukách na miesto zvárania.

Obr. 6 ukazuje konkrétne zváranie jedného zo skriňových
uzlov s rutilovým rúrkovým drôtom PZ6138 na zváranie vo
všetkých polohách. Ľahký podávač drôtu Origo YardFeeder 2000 sa vyniesol na miesto zvárania a umiestnil
v dosahu zvárača. Zváracie parametre sa nastavujú
a dolaďujú na paneli MA 23 na podávači.

POPISOVANÉ VÝROBKY


Viacprocesový zvárací invertor OrigoTM Mig
4001i, určený na zváranie konštrukčných
aj nehrdzavejúcich ocelí s digitálnym
podávačom drôtu OrigoTM YardFeed 2000
s pracovným dosahom do 50 m.



Rúrkový drôt FILARC PZ6138 na zváranie
vo všetkých polohách. Osvedčený v offshore sektore a pri výrobe iných náročných
konštrukcií, ako sú tlakové nádoby a pod.
Rázová húževnatosť až do -60 °C, skúšaný
na CTOD pri -10 °C.
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ESAB Aristo 1000, zvárací zdroj AC/DC spolu s traktorom ESAB A2-Multitrac
sa používa na výplňové vrstvy vnútorných obvodových spojov a na obnovu plátovania
v oblasti spoja.

Belleli bol založený v r. 1997 v Mantove, Taliansko.
Je lídrom na trhu energetického priemyslu, chemických
a petrochemických zariadení, odsoľovania a stavby
skladovacích nádrží v Európe a na Strednom Východe.
Belleli Energy sa delí na dve samostatné jednotky, Belleli
Energy Critical Process Equipment (CPE) so základňou
v Mantove a Belleli Energy (EPC) so základňou v Dubaji.
Dve spoločnosti Belleli Energy v Itálii zamestnávajú 450
pracovníkov. Špecializujú sa na výrobu veľkých zariadení
(Belleli Energy EPC) a na výrobu náročných technologických komponentov pre energetický, chemický a petrochemický priemysel (Belleli Energy CPE). Rovnako ako
závod v Mantove (patrí Belleli Energy CPE), výrobná
základňa zahŕňa závody v Jebel Ali a Hamriyah v arabských Emirátoch a niekoľko výrobných závodov v rôznych
krajinách Stredného Východu (Emiráty, Katar, Saudská
Arábia a ďalších).
Belleli Energy EPC sa špecializuje na projektovanie, výrobu, montáž a údržbu závodov a systémov na odsoľovanie,
petrochémiu, energetiku, skladovanie a spracovanie palív.
Belleli Energy EPC projektuje a vyrába veľké tlakové
nádoby pre petrochémiu a energetiku (reaktory, kolóny,
výmeníky, separátory a pod.). Belleli Energy EPC je dnes
svetovým lídrom vo výrobe špeciálnych a pokročilých
komponentov raﬁnérií a petrochemických zariadení,
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medzi iným aj zariadení na výrobu močoviny a syntézu
čpavku
Deväťdesiat percent výroby je určenej na zahraničné
trhy, kde sa nachádza väčšina dôležitých inžinierskych
spoločností a vedúcich investorov vo svete v sektoroch petrochémie, odsoľovacích zariadení a energetiky.
„Naše hlavné trhy sú v skutočnosti mimoeurópske krajiny
ako Rusko, Turecko, Kórea a Brazília,“ hovorí Michele
Musti, EWE, Belleli Energy CPE. „V sektore zariadení
na výrobu močoviny sme tiež nedávno dostali objednávky
z rozvojových krajín ako je Bangladéš.“
Interné projekčné, inžinierske a výrobné kapacity
umožňujú spoločnosti Belleli Energy CPE spracovať
ucelené materiály, procesy a výrobky, od surovín
až po hotové produkty. Spoločnosť vyrába niektoré
z najväčších spracovateľských zariadení aké existujú
na svete a prepravuje ich loďami zo svojej výrobne.
Závod v Mantove je najväčší závod v Európe na výrobu
hrubostenných reaktorov a výmenníkov tepla. Najnovší
príklad týchto schopností bola dodávka dvoch reaktorov,
každého s hmotnosťou 1656 t a dĺžkou 56 m, do raﬁnérie
Lukoil Neftochim v Bulharsku.

Zváranie striedavým a jednosmerným
prúdom

Kvalita a ﬂexibilita
zvárania

„Vyrábame hlavne hrubostenné oceľové nádoby (do hrúbky steny 325 mm), ako hydrokrakovacie a hydrogenačné
reaktory pre raﬁnérie,“ hovorí Musti. „Ďalej vyrábame
vysokotlakové výmenníky a zariadenia na výrobu
močoviny. Sme certiﬁkovaní aj pre jadrovú energetiku,
ale v tejto oblasti sú aplikácie zriedkavejšie, nakoľko trh
sa zmenšuje.“

„Zvolili sme nový zvárací zdroj ESAB, lebo môže zvárať
jednosmerným aj striedavým prúdom,“ hovorí Musti.
To nám umožňuje vyrábať spojovacie zvary striedavým
prúdom ako aj obnoviť plátovanie z vnútornej strany
jednosmerným prúdom, na čo boli predtým potrebné dve
zváracie zariadenia. Teraz, keď máme zvárať reaktory,
kde pre problém s prístupom používame vnútorný traktor,
to isté jedno zariadenie je natoľko ﬂexibilné, že môžeme
zvárať spojovacie zvary striedavým prúdom a vykonať
obnovu plátovania jednosmerným prúdom. Navyše,
kvalita a presnosť zvarov je vynikajúca.

Zatiaľ čo rúrové telesá menších hrúbok (do 150 mm)
sa skružujú a zvárajú pozdĺžne, telesá s veľkou hrúbkou
sa vyrábajú z kovaných krúžkov, ktoré sa spájajú
obvodovými zvarmi. „Kované polotovary sú drahšie,
ale vyžadujú si nižšiu prácnosť, nakoľko odpadajú
pozdĺžne zvary,“ vysvetľuje Musti. „V posledných rokoch
hrúbky výrazne narastali, takže výkovky predstavujú
jediné technologicky možné riešenie. Kvôli korozívnemu
prostrediu sú valcové telesá znútra chránené plátovaním.
Na naváranie sa používa elektrotroskový proces, zatiaľ
čo na obnovu plátovania v oblasti spojov sa používa
naváranie pod tavivom.“
Tento typ výroby si vyžaduje niekoľko operácií:
po obvodovom zváraní kovaných krúžkov s veľkou
hrúbkou steny z vonkajšej strany zváraním pod tavivom
do úzkej medzery s veľkým počtom vrstiev je potrebné
dokončiť vybrúsením a podložením zvarov z vnútornej
strany a potom obnoviť plátovanie v oblasti spoja.
To sa robí rôznymi technológiami, vysvetľuje Musti:
„Podloženie zváraním spoja z materiálu 2,25Cr 1Mo 0,25V
sa musí robiť striedavým prúdom s obdĺžnikovým priebehom, zatiaľ čo obnova plátovania na vnútornej strane
vyžaduje použitie jednosmerného prúdu.“
Predtým sa na tieto dve operácie vykonávané zváracím
traktorom museli použiť dva zváracie zdroje, ktoré sa
v priebehu výroby vymieňali. To bolo náročné na čas.
Najlepšie riešenie tohto problému je použiť jeden zdroj,
schopný jednoduchým prepnutím vypínača (najlepšie
bez prerušenia zvárania) prejsť zo striedavého na jednosmerný prúd, ako to umožňuje nové Aristo 1000 AC/DC
od ESAB.
V skutočnosti zdroj Aristo 1000 AC/DC dovoľuje operátorovi po stlačení jedného tlačidla na paneli PEK prepnúť
z jednosmerného na striedavý prúd bez toho, aby zhasol
zvárací oblúk. Napríklad pri výrobe obvodového zvaru,
prvá vrstva sa zvyčajne robí jednosmerným prúdom,
aby sa dosiahol najlepší prievar. Vďaka funkcii prepínania za chodu, nie je po vyvarení prvej vrstvy potrebné
prerušiť zváranie, naopak je možné pokračovať po prepnutí procesu na striedavý prúd, následkom čoho sa
významne zvýši produktivita. Navyše sa vďaka eliminácii
sekvencie stop/štart drasticky zníži riziko vzniku defektov
vo zvare. Použitím riadenia PLC je možné naprogramovať
celý cyklus od prvej až po poslednú vrstvu a zvárať bez
prerušenia.

Belleli Energy CPE si cení aj iné charakteristiky nového
zdroja ESAB: „Okrem ﬂexibility je tento stroj veľmi
moderný a dobre riešený,“ hovorí Musti. „Navyše,
my sme už používali iné zváracie zariadenia a materiály
od ESAB, takže bolo len prirodzené, že sme použili
aj zdroj Aristo 1000 AC/DC.“
V budúcnosti môže byť zaujímavé použiť tento systém
aj s manipulátormi, pri aplikáciách, kde sa teraz používajú
dva oddelené zdroje. Tiež možnosť predlžovania
káblov založená na patentovanej technológii ESAB
„Cable Boost“, ktorú Aristo 1000 AC/DC ponúka, bude
užitočná pri výrobe veľmi dlhých reaktorov a všeobecne
v situáciách, kde nie je možné dopraviť zdroj do blízkosti
zóny, kde sa zvára. Napríklad na automatizovaných
zariadeniach sa často musia používať veľmi dlhé zváracie
káble. Obzvlášť pri striedavom prúde hodnota induktancie
vyplývajúca z dĺžky káblov spôsobuje vážne úbytky napätia a problémy s deformáciou obdĺžnikového priebehu
prúdu, ktoré môžu ohroziť stabilitu nastavených zváracích
parametrov. Technológia „Cable Boost“ rieši tento problém akumuláciou energie a jej uvoľňovaním na obnovu
nastavených úrovní.

Obr. 1. Hore: Makrovýbrus zvaru na základnom
materiáli SA 182 F22 V, hrúbka 325 mm, zhotoveného AC/AC tandemovým zváraním pod tavivom.
Dolu: Zdroj ESAB Aristo 1000 AC/DC s traktorom ESAB
A2-Multitrac pri zváraní výplňových vrstiev vnútorných
obvodových spojov.
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Prísľuby sa splnili
„Pri našej výrobe je kvalita základom, pretože hotový reaktor nemôže obsahovať žiadne defekty: je nemysliteľné
opravovať chyby na vnútorných vrstvách na hrúbke
325 mm,“ uzatvára Musti. „Zariadenia ESAB, a menovite
nový zdroj Aristo 1000 AC/DC vždy perfektne spĺňali tieto
požiadavky na kvalitu a používajú sa hlavne na zváranie
uhlíkových ocelí pod tavivom. Nový zdroj Aristo 1000
AC/DC a príslušný riadiaci systém perfektne plnia svoje
prísľuby.
Zariadenia sa prevzali zhruba pred šiestimi mesiacmi
a teraz sa používajú na veľkých reaktoroch. V lodeniciach
Belleli Energy CPE vybavených žeriavmi s nosnosťou
900 t, už čaká loď na ďalší náklad.

POPISOVANÉ VÝROBKY


Invertorový zdroj Aristo 1000 AC/DC;
AC/DC na výkonné zváranie pod tavivom.



OK Autrod 12.32 je mangánom legovaný
drôt a OK Flux 10.62 je vysoko bázické
tavivo. Táto kombinácia sa používa
na mnohovrstvové zváranie hrubých
prierezov vysoko pevných ocelí pre nízke
teploty a môže sa použiť aj na zváranie
do úzkej medzery.

Účasť ESAB na SCHWEISSEN
& SCHNEIDEN
ESAB sa zúčastnil na 18. Medzinárodnom veľtrhu
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN, ktorý sa konal
na výstavisku Messe Essen medzi 16. a 21. septembrom
2013.
Podujatie trvalo celý týždeň a prinieslo prehľad
najnovšieho vývoja a trendov vo svete technológií
na výrobu spojov.
Veľtrh v roku 2009 pôsobivo demonštroval unikátnu
pozíciu SCHWEISSEN & SCHNEIDEN ako svetového
veľtrhu číslo 1 v tejto oblasti. Žiadne ďalšie podujatie priemyslu zvárania a rezania nie je možné k nemu prirovnať,
z hľadiska kvality ani veľkosti. Veľtrh v roku 2009
navštívilo vyše 52 000 návštevníkov z rôznych odvetví
priemyslu. Vyše 41% boli zahraniční návštevníci z krajín
mimo Nemecka. Len v Essene môžu zákazníci vidieť,
dotknúť sa a vyskúšať konkurujúce si výrobky.
ESAB je komplexný dodávateľ, ktorý vyrába prídavné
materiály a zariadenia na prakticky každý zvárací proces
a aplikáciu. Poháňaný inováciou a nekompromisnými
štandardmi, ESAB nepretržite hľadá nové a zlepšené
spôsoby ako slúžiť zákazníkom.
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Ďalšie informácie o účasti ESAB na veľtrhu
nájdete na www.esab-slovakia.sk.

• Techniky výplňových vrstiev, plné aj rúrkové drôty,
vlastná ochrana
• Predvádzanie automatického zvárania
Počas nedávnych predvádzaní sa v každom regióne
uskutočnili 2 jednodňové akcie a na podujatiach
sa zúčastnilo viac ako 140 hostí v Škótsku, Belgicku
a v Poľsku, kde jedno predvádzanie sa urobilo pre
účastníkov z Čiech a zo Slovenska. Ďalšia zastávka bude
Dubaj.
Jednodňová akcia ESAB, Pipeweld Roadshow (zváranie
rúr), bola zacielená na predvedenie hlavných výhod
rôznych procesov a aplikácií pri výstavbe rúrovodov.
Akcia s pracovníkmi ESAB nedávno navštívila Veľkú
Britániu, Belgicko a Poľsko ako časť cesty po celom
svete.
Rad výrobkov ESAB Pipeweld podporuje našich partnerov a inšpiruje ich k úvahám o alternatívnych cestách
k vyššej produktivite. Účastníci demonštrovali, že sortiment ESAB ponúka výborné operatívne aj mechanické
vlastnosti. Na podujatí sa kombinovali teoretické
prezentácie s predvádzaním zameraným na:
• Zváranie koreňov celulózovými elektródami
• Technika „hot pass“

Počas predvádzaní ESAB vysvetľuje, že moderné riešenie
automatického zvárania rúrovodov môže vychádzať
z nasledujúceho:
• Celulózové elektródy v prvých dvoch vrstvách (rýchlosť
a kvalita)
• Bázická elektróda v tretej vrstve (základ pre ďalšie vrstvy)
• Výplň a krycia vrstva rúrkovým drôtom
ESAB ponúka kompletné riešenia na zváranie rúr a v posledných rokoch vyvinul unikátne produkty, ktoré spĺňajú
nároky priemyslu pri zváraní rúrovodov.
Všetky detaily o našom rade výrobkov Pipeweld
a budúcich akciách nájdete na našej stránke
www.esab-slovakia.sk

Bezpečnostné okuliare ESAB na ochranu pri zváraní sú známe tým, že kombinujú najvyššie štandardy ochrany očí s najvyšším
komfortom užívateľa. Všetky okuliare ESAB používajú polykarbonáty na ochranu proti UV a IR žiareniu ako aj viditeľnému
svetlu. Táto kombinácia sa opäť zachováva aj v novom rade okuliarov Origo.
Náhrada za úspešný rad ESAB Pro, vysoko odolné okuliare radu Origo spĺňajú požiadavky normy EN 166 a sú v optickej
triede 1, teda žiadne skreslenie a perfektná čírosť. K dispozícii je niekoľko verzií – číre, žlté, dymové a s ﬁltrom
UV/IR odtieňa 5, všetky v najvyššej optickej triede a so špeciálnym tvrdým povrchom zorníkov, odolným proti
poškriabaniu. Zorník s tvrdým povrchom predlžuje životnosť pri používaní a vynikajúcu viditeľnosť.
Sú ľahké, s hmotnosťou iba 24 g. Ich konštrukcia s usporiadanimím do bokov poskytuje komfort ako
aj ochranu z rôznych uhlov. Sú vybavené šnúrkou okolo krku
a podložkami na nos, ktoré sa nekĺžu.

NOVÉ

Viac informácií nájdete na www.esab-slovakia.sk
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Zvárací zdroj Aristo Mig 4004i Pulse, určený na vysoko
produktívne a kvalitné aplikácie zvárania, je členom
najvyššieho radu zváracích zariadení ESAB,
označovaných názvom Aristo. Vďaka funkcii pulzácia je
vhodný na pokročilé zváranie hliníka a nehrdzavejúcej
ocele. Zvárací zdroj Aristo Mig 4004i Pulse s pripojenými
podávačmi drôtu Aristo Feed 3004 alebo Aristo YardFeed
2000 tvorí kompletné zariadenie na zváranie MIG/MAG.
Podávač Aristo Feed 3004 sa dodáva vybavený ovládacím panelom U6 alebo soﬁstikovanejším U82 a Aristo
YardFeed 2000 sa dodáva s panelom U6. Všetky tieto
výrobky môžu zvýšiť produktivitu, vylepšiť kvalitu a ušetriť
náklady svojou nižšou spotrebou energie.
Aristo Mig 4004i Pulse je riešený ako moderný, ľahký
viacprocesový zdroj zváracieho prúdu na zváranie MIG,
pulzačné MIG, MAG, ROZ alebo TIG. Pri porovnaní
s konvenčnými zváracími zariadeniami, elektronicky riadený Aristo Mig 4004i Pulse váži o 70% menej a zaberá
o 70% menej plochy. Nové zariadenie sa preto ľahšie prepravuje a ďaleko ľahšie sa využíva v stiesnených priestoroch. Typické aplikácie sú pri výrobe nákladných áut
a autobusov, návesov, terénnych mechanizmov, vlakov
a vagónov, veží veterných turbín, oceľových konštrukcií,
stavbe lodí a offshore zariadení a všeobecne vo výrobe.
Na dosiahnutie vysokých odtavovacích výkonov dodáva
Aristo Mig 4004i Pulse zvárací prúd až 300 A pri napätí
32 V pri DZ 100%. Pri DZ 60% tieto čísla narastajú
na 400 A a 36 V.
Predprogramované synergické
ynergické
linky nastavujú optimálne
álne
zváracie parametre pri zváraní
rôznych kombinácií maateriálu, drôtu a ochran-ných plynov. Zatiaľ čo
ovládací panel U6 má
pamäť na uloženie až 10
sád zváracích parametrov,
trov,
panel U82 ich môže uložiť
ožiť
až 255 a tiež zabezpečuje
čuje
tvorbu zákazníckych
synergických liniek.
Ďalšia funkcia ktorá
pomáha dosiahnuť
vysoko kvalitné zvary aj
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NOVÉ

menej skúseným zváračom je inteligentný systém QSet™,
ktorý automaticky „za chodu“ dolaďuje zváracie parametre, takže obsluhe stačí len nastaviť rýchlosť podávania
drôtu. Navyše štartovacia funkcia LiveTig elektronicky
obmedzuje štartovací prúd a SuperPulse (ktorý je
dostupný na paneloch U82) riadi zvárací príkon na premostenie medzier a bezrozstrekový oblúk. Funkcie plazivý
štart, predfuk plynu a horúci štart napomáhajú mäkkým
a priamejším štartom s menším množstvom rozstreku.
Technológia TrueArcVoltage (pri použití horákov radu
PSF) meria skutočné napätie oblúka na kontaktnej špičke,
aby sa vylúčilo obmedzenie výkonnosti zvárania dĺžkou
prepojovacích káblov, uzemňovacieho kábla alebo
zostavy zváracieho horáka.
Podobne ako zvyšujú produktivitu a umožňujú menej
skúseným zváračom vyrábať vysoko kvalitné zvary,
zdroje Aristo Mig 4004i Pulse a pripojené zariadenia tiež
znižujú prevádzkové náklady zníženou spotrebou energie.
Chladiaca jednotka COOL 1, používaná spolu s vodou
chladenými horákmi, sa automaticky vypína po 6,5
minútach nečinnosti, aby sa znížila spotreba energie
počas chodu na prázdno zariadenia a podobne fungujú
chladiace ventilátory zdroja. Navyše, technológia invertora štvrtej generácie dosahuje hodnotu účinníka 0,94,
čo ďalej zvyšuje úspory energie
Vyskúšajte si náš nový pulzačný zdroj u najbližšieho
distribútora ESAB alebo navštívte našu stránku
www.esab-slovakia.sk

PowerCut 700 má kompaktnú konštrukciu (559 mm
x 211 mm x 381 mm), je ľahký (21,3 kg vrátane horáka)
a je možné ho ľahko preniesť na pracovisko. Maximálna
hrúbka rezaného materiálu je 15 mm pri kvalitnom rezaní
a 20 mm keď nie je povrch rezu alebo rýchlosť rezania
taká dôležitá. Obidve zariadenia PowerCut 400 aj 700
možno napájať aj z generátorov pri práci na vzdialených
pracoviskách bez prístupu k elektrickej sieti.
Funkcia Dynamic Arc Control riadi pilotný oblúk pri
rezaní roštov alebo mreží, takže operácia je spojitá, bez
prerušovania. Na zvýšenie kvality rezu a zjednodušenie
obsluhy, najmä ak je obsluha menej skúsená, stroje
PowerCut 400 a 700 umožňujú rezanie ťahaním pozdĺž
rovných hrán alebo šablón. Iná vlastnosť priateľská k obsluhe je „Voltage Booster“, ktorý umožňuje prepichovanie
hrubších plechov.

Predstavujeme naše nové prenosné plazmové rezacie
zariadenia PowerCut 400 a PowerCut 700, vhodné na
rezanie všetkých elektricky vodivých materiálov vo výrobe
a na montáži, pri opravách a údržbe. Dobre vyvážené
a s pohodlnými držiakmi na prenášanie, stroje PowerCut
400 a PowerCut 700 možno ľahko prenášať z pracoviska
na pracovisko, alebo v dielni na miesto kde sú najviac
potrebné. Stroj PowerCut 700 možno tiež vybaviť interfejsom CNC a použiť ho priamo s rezacím strojom.
Napriek kompaktným rozmerom (466 mm x 160 mm
x 340 mm) a nízkej hmotnosti (14,5 kg aj s horákom),
PowerCut 400 je výkonný stroj s množstvom charakteristík ktoré zlepšujú kvalitu rezu a uľahčujú používanie.
Maximálna hrúbka materiálu pri napájaní zo siete 230 V
je 10 mm pri kvalitnom rezaní a 13 mm keď nie je povrch
rezu tak dôležitý. Pri napájaní 110 V sú maximálne hrúbky
2 resp. 10 mm.

Každý stroj PowerCut 400 a 700 sa dodáva kompletný
s plazmovým horákom PT-39 a sadou spotrebných dielcov. Horák PT 39 bol špeciálne navrhnutý ako kompaktný,
ľahký a ergonomický, s pohodlnou rukoväťou a kompaktnou hlavou, ktorá umožňuje lepšiu viditeľnosť. Na spojenie stroja PowerCut 700 so stolom na CNC rezanie
ESAB dodáva spojovaciu sadu ktorá obsahuje interfejs
na plošnom spoji, nosič káblov a konektor.
Navštívte najbližšieho distribútora ESAB a prezrite
si náš nový PowerCut 400/700, alebo navštívte
našu stránku www.esab-slovakia.sk a získajte viac
informácií.

NOVÉ
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Všestranný nový rad zváracích horákov TIG ESAB TXH™ bol vyvinutý s uvážením potrieb zváračov. Majú dokonalý ergonomický dizajn, pohodlne sa ovládajú a poskytujú
vysoko kvalitné výsledky pri všetkých obvyklých aplikáciách zvárania TIG. Horáky
sú určené na použitie so všetkými zváracími strojmi TIG, vybavenými konektorom
OKC. Verzie s diaľkovým ovládaním fungujú so strojmi riadenými prostredníctvom zbernice CAN-bus.
Jestvuje celý rad vzduchom aj vodou chladených kompletov horákov TXH
vrátane verzií s diaľkovým ovládaním. Verzie s ohybným krkom umožňujú zváranie
v miestach s obťažným prístupom, zatiaľ čo horák 401w HD je určený na ťažké aplikácie
s prúdom až do 400 A.
Priemery elektród sa pohybujú od 1,0 mm – 3,2 mm pri horáku TXH 121
až po 1,0 mm – 4,8 mm pri modeli TXH 401w.
Horáky TXH možno objednávať s alebo bez plynového ventilu a s alebo bez
ohybného krku, podľa individuálnych preferencií a zamýšľaného použitia.
Hlavy zváracích horákov sú ľahké a trvanlivé. Majú vysoko účinný systém
chladenia a vyrábajú sa zo silikónovej gumy odolávajúcej vysokým
teplotám. Medené komponenty zabezpečujú nižšie pracovné teploty a pritom
maximalizujú prúdovú kapacitu a teda zváraciu schopnosť horáka.
Viac informácií zistíte na stránke www.esab-slovakia.sk

Nový prípravok ESAB proti rozstreku Aristo Fluid má zlepšené zloženie, ktoré pomáha
predchádzať ulpievaniu rozstreku a nataveného kovu na výrobku počas zvárania. Tak sa znižuje
potreba následne oklepávať, pieskovať a brúsiť zvarok a teda sa znižujú aj náklady, zvyšuje
výkonnosť a produktivita.
Zloženie prípravku Aristo Fluid je vysoko účinné, až tri razy účinnejšie ako alternatívne výrobky,
ktoré sú v súčasnosti dostupné. Kombinácia vysokej koncentrácie, vysokej teplotnej odolnosti
spolu s účinnosťou systému BOV znamená, že použitie Aristo Fluid môže priniesť významné
úspory. Po pripočítaní ceny schopnej konkurencie sa Aristo Fluid stáva žiadúcim pre mnohé
odvetvia vrátane výroby zariadení a údržby, automobilového priemyslu, výroby oceľových
konštrukcií, poľnohospodárstva a výroby všeobecne.
Viac informácií zistíte na stránke www.esab-slovakia.sk
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Maska optimálne funguje pri väčšine aplikácií zvárania
vo výrobe aj v polohách. Možnosť nastavenia citlivosti
je užitočná vlastnosť pri zváraní nízkym prúdom, ako pri
metóde TIG a zabezpečuje lepšiu reakciu pri menej intenzívnom žiarení oblúka.

Nová zváracia maska ESAB Warrior Tech je určená
na všetky aplikácie zvárania. Spĺňa potreby zváračských
profesionálov, ktorí žiadajú vysoko kvalitnú, ľahkú zváraciu
masku s ergonomickým dizajnom, ktorá ich ochráni pred
nebezpečným UV/IR žiarením, teplom a rozstrekom.
Pre každého zvárača je kritickou činnosť priezoru.
Štyri senzory zváracieho oblúka na maske Warrior Tech
zabezpečujú vysokú rýchlosť odozvy a širší rozsah
citlivosti ako mnohé alternatívne masky podobného typu.
Maska má široké zorné pole 98 mm x 48 mm, širšie ako
je normálne zorné pole, takže zlepšuje bočné videnie.
Zotmenie, ktoré zabezpečuje automatický samozotmievací ﬁlter (ADF), sa pohybuje medzi odtieňmi DIN9
a DIN13. Priezor tiež umožňuje zváračovi vidieť s optimálnou priezračnosťou a výbornou optickou kvalitou.

Nastavenie oneskorenia umožňuje zváračovi zvoliť, ako
dlho po zhasnutí oblúka zostáva priezor tmavý. Krátke
oneskorenie umožní rýchlejšiu prácu pri stehovaní, zatiaľ
čo dlhšie oneskorenie je výhodné pri zváraní vysokými
prúdmi. Oneskorenie aj citlivosť sa môžu nastaviť znútra.
Hlavový kríž masky, navrhnutý ergonomicky vzhľadom
na vysoký komfort užívateľa, je plne nastaviteľný
vzhľadom k hlave a tri dĺžkové nastavenia umožňujú
zväčšiť zorné pole. Uhlová predná vložka prilieha
naplocho k čelu, takže pri nízkom tlaku na čelo sa dosahuje vysoký komfort. Rázová odolnosť škrupiny masky
dosahuje triedu B.
Viac informácií zistíte
na stránke
www.esab-slovakia.sk

NOVÉ

Pošlite váš príbeh o zváraní a staňte sa
súčasťou našej Siene slávy.
Vieme, že ste hrdý na svoju prácu, aj my ju chceme vidieť!
Pošlite nám správu o majstrovských dielach v kove, ktoré
ste vytvorili pomocou výrobkov ESAB a presvedčite sa, ako
obstoja v porovnaní s inými zváračmi v Európe. Váš príbeh
môžeme uverejniť aj v nasledujúcom vydaní e-newsletter.
Pošlite váš príbeh spolu s obrázkom
do info@esab-slovakia.sk
Všetky príbehy opublikované v e-newsletter kvaliﬁkujú
prispievateľa na získanie ceny ESAB, vrátane novej masky
Warrior Tech.
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Vyvinuté na
vysoko produktívne
zváranie

Nový zvárací zdroj Aristo® Mig 4004i Pulse bol vyvinutý na vysoko produktívne a kvalitné zváracie apikácie.
Je jedným z členov špičkového radu zváracích zariadení ESAB Aristo®. Je vybavený možnosťou pulzácie,
takže je vhodný na pokročilé technológie zvárania hliníka a nehrdzavejúcich ocelí.
Vďaka novej technológii, pôdorys zdroja je o 70% menší ako u konvenčných zdrojov. Podávač môže byť
podľa potreby vybavený pokročilým ovládacím panelom U6 alebo ešte soﬁstikovanejším panelom U82.
Pre viac informácií sa prosím spojte so zástupcom ESAB alebo s najbližším distribútorom.

ESAB Slovakia, s.r.o., Rybničná 49, P.O. Box 36, 830 06 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421 2 4488 0406
Fax +421 2 4463 4682
E-mail: info@esab-slovakia.sk

www.esab-slovakia.sk

