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Kapitola 1 – Úvod

Důležité informace pro uživatele
Nejprve si přečtěte tuto
příručku
Než začnete rotační svářečku s dvojitým servopohonem
používat, přečtěte si tento návod k obsluze, abyste se
se systémem seznámili. Pak budete schopni zařízení
správně a bezpečně obsluhovat. Příručka je sestavena
tak, abyste se naučili tento systém bezpečně používat.
Na uvedených jednoduchých příkladech jsou
ilustrovány základní úkony při nastavování.

Poznámky a náměty
Příručka poskytuje formou POZNÁMEK důležité
informace k úspěšnému použití a pochopení funkce
systému. Ukázka bloku POZNÁMKY je uvedena
vpravo.

POZNÁMKA
Poznámky uvádějí podrobnější informace
nebo osvětlují postupy.

Upozornění a Varování
Kromě toho používáme speciální poznámky, které
mají zaměřit vaši pozornost na určité bezpečnostní
pokyny. Jedná se o bloky s titulkem UPOZORNĚNÍ
a VAROVÁNÍ, které jsou uvedeny zde. Představují
zvyšující se důležitost uvedených informací. Tyto
formulace vám mají pomoci rozpoznat a vyloučit rizika
a uvědomit si možné následky. Bloky UPOZORNĚNÍ a
VAROVÁNÍ jsou doprovázeny různými symboly, které
vyjadřují, vztahuje-li se poznámka k podmínkám nebo
praktické činnosti, k bezpečnosti práce s elektrickým
zařízením nebo k použití ochranných pomůcek.

UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ identif ikuje
podmínky nebo pracovní postupy,
při nichž může dojít k poškození
zařízení nebo jiného majetku.

VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ poukazuje na
podmínky nebo pracovní
postupy, u nichž by mohlo
dojít ke zranění osob nebo
ohrožení života.

Výkresy a tabulky
Obrázky a tabulky jsou identiﬁkovány číslem kapitoly
a pořadovým číslem. Pořadová čísla začínají v každé
kapitole od 1. Obrázky i tabulky jsou číslovány zvlášť.
K číslování obrázků se používají arabské číslice (např.
–1, –2, –3), zatímco tabulky jsou označeny římskými
číslicemi (např. –I, –II, –III). Pro příklad, obrázek 3–2
je druhým obrázkem ve třetí kapitole, tabulka 3—II je
druhou tabulkou třetí kapitoly.
Podmínka
nebo činnost
Objednací číslo příručky 403-570-00

Riziko úrazu
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Riziko
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Kapitola 2 - Bezpečnostní pokyny

Ochrana zdraví
Aby byla práce se svářečkou bezpečná, efektivní
a nedocházelo při ní k poranění, doporučujeme vám
dodržovat následující bezpečnostní pokyny.Výrazy
svářečka nebo rotační svářečka s dvojitým servopohonem
používané v tomto návodu znamenají totéž.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Správný postup instalace - Rotační svářečku
s dvojitým servopohonem nepoužívejte, dokud není
správně instalován její elektrický systém.
Neschválené modiﬁkace - Na svářečce neprovádějte
žádné úpravy, nemáte-li k tomu souhlas společnosti
Dukane Corporation. Neschválené úpravy mohou
být příčinou poranění obsluhujícího personálu nebo
poškození přístroje. Takové úpravy jsou důvodem ke
zrušení záruky.
Nedemontujte plechový kryt - nedemontujte plechové
kryty motoru a ostatních součástí pohonu. Servomotory
a ostatní části pohonu mají nezakryté elektrické svorky,
při dotyku mohou způsobit úraz elektrickým proudem,
který může být i smrtelný.
Uzemněná elektrická soustava - Zařízení používejte
vždy jen s řádně provedeným uzemněním. Viz schéma
NEMA Typ 6–20R na obrázku 2–1 a fotograﬁe zásuvky
na obrázku 3–5. V případě jakýchkoli pochybností
o uzemnění přívodu elektrického proudu se obraťte na
elektrikáře s odpovídající kvaliﬁkací.
Dodržujte platnou legislativu - Není vyloučeno, že
budete v zájmu dodržení platných předpisů nuceni použít
určitá přídavná zařízení, abyste vyhověli podmínkám
krytí určitých částí stroje, vystavení obsluhy povolené
úrovni hluku apod.

Při obsluze svářečky noste
stále ochranný štít.



UPOZORNĚNÍ

Svařované díly mohou
dosahovat vysokých teplot.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Se svářečkou nepracujte, jestliže
jsou demontované ochranné
kryty. Je to nebezpečné a snadno
může dojít k úrazu obsluhy.

Pracujte bezpečně – Během provozu se zejména
rukama nepřibližujte k nástrojové hlavě. Při obsluze
svářečky noste stále ochranný štít.Buďte zvlášť opatrní,
aby otáčivá část stroje nezachytila vaše dlouhé rukávy,
náhrdelník, dlouhé vlasy apod. Neobsluhujte stroj,
jste-li pod vlivem alkoholem nebo léků. Berete-li léky,
čtěte pozorně tzv. příbalové letáky, které vám pomohou
posoudit, do jaké míry může příslušný lék ovlivnit vaše
reakce. V případě jakýchkoliv pochybností přestaňte
stroj používat.
Objednací číslo příručky 403-570-00
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Poznámka k ochraně zdraví
při práci s plasty
Než začnete svařovací systém Dukane používat,
důkladně se seznamte s bezpečnostními předpisy
vydanými příslušným legislativním orgánem o práci
s konkrétními druhy plastů, s nimiž budete pracovat.
Některé druhy plastů mohou v průběhu zpracování
uvolňovat nebezpečné výpary (např. z PVC polyvinylchloridu se za určitých okolností uvolňuje
chlór). Pro práci s takovými materiály nejprve zajistěte
odpovídající větrání.

Spouštěcí spínače
Spouštěcí spínače ovládané dvěma prsty vyhovují
bezpečnostním předpisům. Použití nožního spínače
namísto spínače ovládaného dvěma prsty je naopak
jejich porušením.

Všeobecné bezpečnostní
zásady
Před jakýmikoli úkony údržby a servisu na rotační
svářečce s dvojitým servopohonem je třeba zajistit
všechny vypínače přívodu energie a opatřit je
výstražnými nápisy. Každé zařízení, jímž je možné
obnovit přívod elektrické energie do svářečky, musí být
uzamčeno.
Je možné, že budete muset zařízení doplnit dalším
příslušenstvím, aby vyhovělo všem aplikovatelným
bezpečnostním předpisům. Ve Spojených státech tyto
předpisy vydává OSHA (Occupational Safety and
Health Administration - úřad pro bezpečnost a zdraví
při práci).
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Kapitola 2 - Bezpečnostní pokyny

Bezpečnost práce
s elektrickým zařízením

240V

Síťová zásuvka
Napájecí kabel rotační svářečky s dvojitým servopohonem
je opatřen zástrčkou se dvěma kolíky a uzemňovací
zdířkou, dimenzovanou pro střídavé napětí 240 V a proud
20 A. Tato zástrčka je určena do zásuvek NEMA typu
6–20R, 240 V 20 A, kterou vidíte na obr. 2–1. Zástrčku
ani zásuvku nenahrazujte jiným typem.

GND

G

Uzemnění
Pro bezpečnost obsluhy je důležité, aby měla zásuvka
správně zapojené uzemnění spojené se zemnící tyčí.
Úkolem uzemňovacího vodiče je zajistit, aby byly všechny
dosažitelné kovové součásti svářečky na potenciálu země.
V případě zkratu některého fázového vodiče na kostru se
vypne jistič, který chrání obsluhu a zařízení. Máte-li nějaké
pochybnosti o kvalitě uzemnění elektrické instalace, nechte
si ji zkontrolovat elektrikářem s potřebnou kvaliﬁkací.
Na zadní straně základny a krytu pohonu jsou umístěny
zemnící svorky (viz obr. 2-2). Tyto svorky byste měli
spojit navzájem a připojit k uzemněnému kovovému
potrubí vodičem o průřezu 14 AWG*. Minimalizuje se
tím externí elektrické rušení, které by mohlo pronikat
do řídicích obvodů svářečky. Nijak to neovlivní funkci
uzemnění elektrické instalace.
* Průřezu 14 AWG odpovídá vodič o průměru 1,63mm

Bezpečnost z hlediska
mechanické činnosti
Rotační svářečka s dvojitým servopohonem je schopná
vyvinout značný kroutící moment, sílu a vysoké otáčky.
Při obsluze se tělem a rukama nepřibližujte k nástrojové
hlavě. Otáčející se hlava je schopná způsobit vážná
zranění. Nezkoušejte uvolnit svařované díly z otáčející
se hlavy. Při obsluze svářečky vždy používejte ochranný
štít. Buďte zvlášť opatrní, aby otáčivá část svářečky
nezachytila vaše volné rukávy, náhrdelník, dlouhé
vlasy apod. Před nasazováním nebo výměnou nástroje
vypněte napájení stroje.
Objednací číslo příručky 403-570-00

Obr. 2–1

Zapojení zásuvky 240V–20A

J35 - Rozhraní
základny
Uzemňovací
svorka

Obr. 2–2

Uzemňovací svorka na základně rotační
svářečky

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
P ř e d p r ová d ě ním v š e c h
servisních zásahů na svářečce
vždy nejprve vypněte síťový
vypínač. Práce na zařízení bez
vypnutého přívodu elektrického
proudu je nebezpečné a může
být příčinou smrtelného úrazu.
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Kapitola 3 – Vybalení a uvedení do provozu

Vybalení svářečky
Rotační svářečka s dvojitým servopohonem se za
normálních okolností přepravuje na dřevěné paletě
v kartonovém obalu. Při vybalování postupujte takto:
1. Z obalu odstraňte stahovací pásky.
2. Otevřete horní část kartonového obalu. Opatrně
odstraňte obalový materiál, dokumentaci a kabely.
3. Rozřízněte pásku v dolních rozích a rozložte
záložky.
4. Odstraňte zbývající karton, ale svářečku nechte na
paletě.
5. Napájecí kabel nechte sbalený až do té doby, než
bude svářečka umístěna na pracoviště a připravena
na připojení k elektrické síti. Zabráníte tak možnému
zamotání nebo přeskřípnutí kabelu.

Balicí list
Po odstranění přepravního obalu zkontrolujte, jestli máte
všechny položky uvedené v tabulce 3-I. Prohlédněte
stroj, není-li přepravou poškozený. Každé poškození
neprodleně ohlaste přepravci a oddělení Dukane
Ultrasonics Service na tel. č. (630) 762–4900. Viz také
Kapitola 11, informace o kontaktech na společnost
Dukane. Veškerý přepravní a obalový materiál uložte,
aby mohl být při vyřizování případných nároků
prozkoumán.

Pracovní prostor

Počet

Položka

Číslo dílu

1

Rotační svářečka
s dvojitým servopohonem

SVT012VR nebo
SVT032VR nebo
SVT042VR

1

Kabel rozhraní základny

200-1124-3 nebo
200-1545-01

1

Návod k obsluze rotační
svářečky s dvojitým
servopohonem

1

CD s obslužnými
programy rotační svářečky
s dvojitým servopohonem

Tabulka 3–I

403-570-XX

___

Balicí list rotační svářečky s dvojitým
servopohonem

Z každé strany rotační svářečky nechte dostatečný
prostor pro manipulaci s materiálem, zpracovávanými
díly a upínacími přípravky. Zajistěte dostatečný prostor
pro operátora a jeho pomocníka, aby si při práci
nepřekáželi. Mějte též na paměti, že za mimořádných
podmínek mohou z horního dílu odletovat částečky
roztaveného plastu.

Objednací číslo příručky 403-570-00
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Připevnění na
pracovní plochu
Nosnost stolu
Rotační svářečka váží asi 182 kg. Měla by být
připevněna na pracovní stůl nebo plochu o nosnosti
nejméně 295 kg, které snesou dodatečné zatížení
vyvolané vertikálním pohybem motoru a zdvihem při
vlastní operaci rotačního svařování.
Pro přemístění svářečky na pracoviště použijte
vysokozdvižný vozík nebo jeřáb. Na vrcholu sloupku
jsou umístěny dvě 3/4 palcová oka (viz obr. 3-7) pro
zavěšení na jeřáb. Po ustavení svářečky na pracoviště
odstraňte zbývající plastové obaly.

VAROVÁNÍ
Rotační svářečku
s dvojitým servopohonem
NEZVEDEJTE ručně. Při
ručním zvedání a přenášení
svářečky se můžete vážně
poranit. K přemístění
stroje použijte mechanické
pomůcky.

Vyrovnání do vodorovné
polohy
Rotační svářečku s dvojitým servopohonem
doporučujeme ustavit do vodorovné polohy s přesností
jednoho stupně. Toho lze dosáhnout s použitím tesařské
vodováhy. Jeden stupeň odpovídá odchylce zhruba
6 mm na délce 406 mm, což je šířka stolku.

Montážní otvory
Základna rotační svářečky s dvojitým servopohonem
má v přední části dva montážní otvory, jak je vidět na
obr. 3–1. Otvory jsou určeny pro šrouby o průměru 12mm
nebo 7/16”. Doporučujeme vám připevnit základnu
svářečky spolehlivě k pracovnímu stolu pomocí těchto
otvorů.

Dva otvory o průměru 12,7 mm
Vzdálenost středů 336,6 mm

Obr. 3–1
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Umístění montážních otvorů základny

Objednací číslo příručky 403-570-00

Kapitola 3 – Vybalení a uvedení do provozu

Nástrojová hlava
a upínací lože
Horní nástroje se připevňují k hlavě pomocí čtyř šroubů
5/16”- 18 s pérovými a plochými podložkami.
Na obr. 3–2 (a, b) jsou uvedeny rozměry nástrojových
hlav. Hlava je opatřena přesně opracovanou drážkou,
do níž zapadá čep nástroje, čímž je zajištěna vždy stejná
poloha nástroje vůči hlavě.

Ĩ ²¯¯Ú¶µ±ÜÁÂ

°´×Ĩ ²°µÚ·¯²Ü
±±´ĻÓØÏ

Ú

Ü

Ú

ª ¯¯

ª ¯´
±´¯ ª¬ ¯¯±
¯¯¯ µ²´ ¬ ¯¯

Spodní upínací lože se připevňuje k desce základny
šrouby M10–1,5. Na obr. 3–3 podrobně znázorněny
rozteče montážních otvorů v desce základny.
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Obr. 3–2a
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(336.6)

Rozměry horní nástrojové hlavy modelů
SVT032VR a SVT042VR
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Průchozí závit M10x1.5 2B
v pravidelných roztečích vždy
na (2) dvou roztečných kružnicích,
8 pozic
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7.00 inch ROZTEČNÁ KRUŽNICE
125.0 mm ROZTEČNÁ KRUŽNICE
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24.84
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(66.8)
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Obr. 3–3

Montážní rozměry upevňovacího lože
základny
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Obr. 3–2b

Rozměry horní nástrojové hlavy modelu
SVT012VR
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Napájení

Zásuvka 240 V

Rotační svářečka s dvojitým servopohonem se napájí
z jednofázové zásuvky 240 V 20 A. Všechny modely
strojů jsou opatřeny stejným napájecím kabelem
a zástrčkou. Napájecí kabel je na straně svářečky
připojen pevně. Druhý konec kabelu je vybaven
jednofázovou zástrčkou 240 V, kterou ukazuje
obr. 3–4. Ta je přizpůsobena nástěnné zásuvce typu
NEMA 6–20R, jejíž fotograﬁe je na obr. 3–5.
Přímo pod ochrannou průchodkou napájecího kabelu
je umístěn síťový vypínač. V něm je zkombinována
funkce vypínače napájení a proudového jističe 20 A.
Jistič/vypínač je na všech modelech stroje stejný a je
vidět na obrázku 3–6.

(NEMA 6–20R)

Zástrčka 240 V
(NEMA 6-20P)

Obr. 3–4

Zástrčka
240 V 20 A

Obr. 3–5

Zásuvka 240 V
20 A

Kabel napájení

Síťový vypínač
Obr. 3–6
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Síťový vypínač a napájecí kabel
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Kapitola 3 – Vybalení a uvedení do provozu

Výškové nastavení
Sloupek svářečky je vybaven závitovou tyčí, jejímž
otáčením lze seřídit výšku hlavy přítlačného zařízení
(tzv. thrusteru). Seřízení je ﬁxováno třemi zajišťovacími
šrouby, které brání změně výškové polohy po dokončení
nastavení. To je patrné z obr. 3–7 a podrobně popsáno
v kapitole 6.

Výškové nastavení
Knoﬂík
Vázací oka

Konektory ovládání

Výškové nastavení
Zajišťovací matice (3)

Konektor rozhraní základny
Na zadní straně krytu je umístěn vstupní konektor
ovládání, který je vidět na obr. 3-8. Kabel rozhraní
základny (objednací č. 200-1124-3 nebo 200-1545-01)
je součástí dodávky svářečky (viz tabulka 3-I). Jeden
konec kabelu zapojte do konektoru na zadní části
thrusteru a druhý do konektoru na zadní části základny
(J35), který je na obr. 3–7. Tímto kabelem jsou vedeny
signály optických aktivačních spínačů pracovního cyklu
a bezpečnostního stop tlačítka základny. Používáte-li
zákaznická automatizační systém, můžete použít
samostatné aktivační a bezpečnostní spínače, ale vodiče
z těchto spínačů se připojí k systému ovládání svářečky
stejným způsobem. Oba konektory, na základně i na
thrusteru, jsou stejného typu DB-9. Zapojení pinů těchto
konektorů je uvedeno v Dodatku A.

Konektor
J35

Obr. 3–7

Zajišťovací matice výškového seřízení

Obr. 3–8

Konektory elektrického ovládání

Uživatelský V/V konektor
Hned nad konektorem rozhraní základny DB-9 je
vstupní/výstupní konektor HD–15, který se používá při
připojení k automatizačním systému uživatele. Je vidět
na obr. 3–8. Zapojení konektoru je rovněž obsahem
Dodatku A.

Konektor soupravy
výměnného stolku
Napravo od konektoru rozhraní základny DB-9 je
kulatý 16ti pinový konektor, který se používá pro
ovládání volitelného výměnného stolku. Je vidět
na obr. 3–8. Zapojení konektoru je rovněž obsahem
Dodatku A.

Objednací číslo příručky 403-570-00
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Kapitola 4 - Displej a ovládací prvky

Dotykový displej
Displej je 12 cm široký a 9cm vysoký barevný LCD
panel znázorněný na obr. 4-1. Jeho nedílnou součástí je
192 na dotyk citlivých buněk uspořádaných do 16 řad
po 12 sloupcích.

Dotykový
displej
Indikátor
spouštění

Pomocí tohoto dotykového panelu se programují
všechny provozní parametry a režimy. Detailní pohled
na ovládací prvky je na obr. 4–2. Levá strana displeje
zůstává viditelná při většině vybraných funkcích.
Symbol v pravém horním rohu displeje signalizuje stav
stroje. Pod ním jsou tři dotykové buňky provozního
režimu (RUN), nastavení fáze svařování a po svařování
(SETUP) a obslužné funkce (TOOLS). O funkcích těchto
tlačítek hovoří Kapitola 5. Tlačítko vpravo nadepsané
Part Data zobrazuje údaje o naposledy svařované
součástce.
Horní nástrojové
vybavení
Hlava

Objednací číslo příručky 403-570-00

Obr. 4–1

Dotykový displej rotační svářečky
s dvojitým servopohonem LCD panel

Obr. 4–2

Úvodní stránka

Strana 14

Návod k obsluze rotační svářečky s dvojitým servopohonem

Ovládací spínače
Nouzové stop tlačítko
Červené nouzové stop (E–STOP) tlačítko je situováno
uprostřed základny, jak ukazuje obr. 4–3. Toto tlačítko
musí být ve výchozí poloze, aby fungovaly spínače
aktivace pracovního cyklu. Nouzové stop tlačítko se
uvede do výchozí polohy pootočením doprava asi o
45 stupňů - přitom vyskočí směrem k obsluze. To je
patrné z obrázku 4–4.

Éâó
ÞèñæóÞbëm
ðímëÞb

ÍïÞó
ÞèñæóÞbëm
ðímëÞb

ðíìáëm¥òíâówìóÞàm¦éìâ

Ëìò÷ìódÐÑÌÍ
ñéÞbmñèì¥ÂªÐÑÌÍ¦

Obr. 4–3

Aktivační spínače a nouzové stop tlačítko
(E–Stop)

eset
Twist to R
POWER
E
IN CYCL
ABORT

Obr. 4–4
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Aktivace a vypnutí nouzového stop
tlačítka (E–Stop)
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Kapitola 4 - Displej a ovládací prvky

Optické–dotykové spínače
aktivace cyklu
Po stranách základny jsou umístěny dva optické
AKTIVAČNÍ spínače. Jsou zobrazeny na obr. 4–3.
Používají infračervené (IR) snímače. Vyhovují
bezpečnostním normám OSHA a CE. Oba spínače jsou
stejné.
Součástí optického spínače je malá červená LED dioda,
která tlumeně svítí vždy, když je zapnuté napájení, jak
je vidět na obr. 4–5. Jakmile operátor vsune prst do
spínače, LED dioda se rozsvítí naplno a druhá LED
dioda umístěná v protilehlém rohu se také rozsvítí, čímž
indikuje, že byl spínač aktivován, viz obr. 4–6. Aby se
svařovací cyklus spustil, je třeba aktivovat oba spínače
současně.

Tlumeně
svítící
červená
LED dioda
Obr. 4–5

Pravý aktivační spínač v pohotovostním
režimu, jedna LED dioda tlumeně svítí.

Jasně svítící
červená LED dioda

Obr. 4–6

Pravá aktivační spínač v pracovním
režimu, obě LED diody svítí naplno.

Datový V/V konektor
Konektor výstupu dat je v zadní části svářečky nad
síťovým vypínačem. Jedná se konektor DB-9 typu
zásuvka znázorněný na obr. 4–7. Slouží ke spojení
s počítačem pro export údajů o součásti, zatížení motoru
a poloze. Zapojení datového konektoru je uvedeno
v Dodatku A. Podrobný popis údajů, které je možné ze
svářečky získat, najdete v Kapitole 8.

Objednací číslo příručky 403-570-00

55
99

Obr. 4–7

11
66

Konektor vstupu/výstupu dat DB–9
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Kapitola 5 - Nabídky na dotykovém displeji

Pracovní (RUN) režim
Je-li svářečka prvně zapnuta po deaktivaci tlačítka
E-Stop (viz obr. 4-4), zobrazí se VÝCHOZÍ stránka,
kterou ukazuje obr. 5–1, kde je operátor vyzván
k Aktivaci obou spouštěcích spínačů, která vyvolá reset
(nulování) stroje. Stiskněte a přidržte současně oba
spínače, dokud se neozve zvukový signál (pípnutí), což
může trvat několik vteřin. Několik vteřin po prvním
signálu se ozve druhé pípnutí, které signalizuje, že je
stroj připraven provést cyklus svařování (zároveň se
změní barva proužku pod symbolem na zelenou). Pole
zpráv je nyní prázdné a symbol STATUS v levém
horním rohu nasadí neodolatelný úsměv doprovázený
zeleným pruhem pod symbolem, jak je vidět na obrázku
5–2. Jestliže po aktivaci obou spínačů, jak bylo popsáno
výše, začne nástrojová hlava kmitat místo plynulého
otáčení, stiskněte tlačítko E-Stop a zkontrolujte
správnost nastavení setrvačnosti nástroje, které je
popsáno dále v části Nabídka SETUP (Nastavení) (pod
TOOL SETUP (nastavení nástroje)).

Obr. 5–1

Výchozí stránka displeje po deaktivaci
stop tlačítka (E-Stop)

Obr. 5–2

Stránka provozního režimu (RUN) s
nulováním (reset) svářečky

Rozvržení displeje
Obsah displeje má v podstatě stejné rozvržení pro
většinu vybraných operací. Symbol STATUS indikuje
stav připravenosti stroje. Vpravo od tohoto symbolu
je uvedeno jméno aktuálně použitého konﬁguračního
souboru (Setup File). Pod jménem souboru je pole
zpráv (Message Area). Tři tlačítka volby režimu na levé
straně displeje pod symbolem stavu slouží k výběru
pracovního režimu (RUN), stránky nastavení svařovací
fáze (SETUP) nebo stránky nastavení obslužných funkcí
pro nástroje (TOOLS). Vybraný režim je indikován
tmavším zbarvením tlačítka. Ve střední části displeje
se zobrazují parametry posledního svařovacího cyklu.
Tlačítko Part Data (Data součásti) umístěné vpravo
zobrazí zprávu o naposledy svařovaných součástech.
Všechny snímky displeje na této stránce ukazují
pracovní (RUN) režim. Stránka režimu RUN je výchozí
stránkou displeje. Tuto stránku je nutné vyvolat, aby
mohl být svařovací cyklus aktivován. Přímo pod
titulkem PROCESS DATA, jak je vidět na obr. 5-2, je
řada polí obsahujících údaje o součásti. Pole Part Nr.
udává aktuální pořadové číslo součásti. Pole Limits

Objednací číslo příručky 403-570-00
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(Meze) indikuje, jestli byl poslední svar proveden

v nastavených mezích procesu a obsahuje symbol „–”,
pokud nebyly žádné limity překročeny, „S” v případě
podezřelé součásti, „B” v případě vadné součásti nebo
„E”, jestliže došlo k chybě. Podezřelá nebo vadná součást
znamená, že jeden nebo více měřených parametrů se
„nevešlo“ do mezí nastavený pro příslušný svařovací
cyklus. Pole Time a Date obsahují údaje o času a datu,
kdy byla součást svařována.
Přímo pod titulkem WELD (Svar) je několik polí
s daty posledního svařovacího cyklu. Zobrazená pole
obsahují:
•

Time - Trvání svaru (v sekundách)

•

Rotations - Počet otáček motoru

během svaru
•

Peak RPM - Nejvyšší otáčky motoru (ot/min)

•

Peak Torque - Nejvyšší točivý moment motoru

(v % z maximálního momentu)
•

Energy - Energii svaru (v Joulech)

•

Orient. - Úhlové natočení svařované součásti (ve

stupních)
•

Weld End - Vertikální poloha konce svaru (mm)

•

Peak Thrust - Největší vertikální zdvih aktuátoru

(v % z hodnoty maximálního zdvihu)
•

Hold End - Vertikální poloha konce přidržení (mm)

•

Hold Col - Smrštění při přidržení (mm)

•

Cycle - Celková doba cyklu (v sekundách)

PROHLÍŽENÍ SOUČÁSTÍ
Tlačítkem Part Data na pravé straně displeje se zobrazí
současně sedm zpráv o součástech. Každá zpráva
zabírá dva řádky a obsahuje stejné informace, jaké
zobrazuje stránka RUN. Zpráva z posledního cyklu se
zobrazuje nejníže a směrem nahoru se zobrazují reporty
z předcházejících cyklů. Je to patrné z obr. 5–3. Tlačítka
Page Up a Page Down slouží k rolování mezi údaji
jednotlivých součástí, na jedné stránce jsou vždy údaje
jedné součásti. Stisknutím tlačítka RUN se vrátíte na
stránku RUN.
Obr. 5–3
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Stránka VIEW PARTS (Prohlížet
součásti)
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Kapitola 5 - Nabídky na dotykovém displeji

Nabídka SETUP
(Nastavení)
Nabídka SETUP je pomocí záložek rozdělena na tři
tabulky:
PRE-WELD (přípravná fáze), WELD (svařování)
a POST-WELD (konečná fáze), jak bude popsáno
dále. Po stisknutí tlačítka SETUP se zobrazí stránka
bezpečnostního kódu, která vás vyzve k zadání
numerického hesla. Jestliže heslo nebylo nastaveno,
stiskněte tlačítko ENTER.
Obr. 5–4

Stránka PRE-WELD (Přípravná fáze)
pro nabídku SETUP (Nastavení)

Obr. 5–5

Stránka Tool Setup (Nastavení nástroje)
v nabídce PRE-WELD

Nastavení přípravné fáze
(PRE-WELD)
Stránka přípravné fáze (PRE-WELD) obsahující
řadu parametrů a voleb popsaných níže je vidět na
obrázku 5-4.

Nastavení nástroje (TOOL)
Toto tlačítko se používá k zadání parametrů, které se
vztahují k nástroji nasazenému do svářečky, jak ukazuje obr.
5-5. Do pole TOOL Inertia (kg*cm^2) uveďte setrvačnost
nástroje a do pole TOOL Weight (kg) jeho hmotnost. Po
stisknutí buňky pro číselnou hodnotu se otevře stránka pro
zadání vstupního údaje, kterou vidíte na obr. 5-6. Stránka
rovněž obsahuje minimální a maximální povolenou
hodnotu parametru. Pole SPIN Deceleration (%) speciﬁkuje
zpomalení otáček motoru, jako procento nejvyšších otáček.
Tato veličina může přesáhnout 100%, protože tření, k němuž
při svařování dochází, pomůže otáčky motoru zastavit.
Tlačítka Vac. Sense a Part Present (detekce podtlaku
a přítomnost součásti) v dolní části displeje umožňují
povolit nebo zakázat detekci podtlaku a přítomnosti
součásti. Je-li kterákoli z voleb povolena, musí být
k dispozici odpovídající signál. Když je např. povolena
volba Part Present, musí být nejprve aktivován signál
přítomnosti součásti a teprve potom bude možné spustit
svařovací cyklus. Nebude-li signál aktivován, bude se
smajlík v levém horním rohu stránky RUN mračit.
Stisknutím tlačítka DONE (Hotovo) se můžete vrátit na
stránku nastavení PRE-WELD.
Objednací číslo příručky 403-570-00

Obr. 5–6

Stránka zadání vzorových dat
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Poloha TOP OF STROKE (Vrchol
zdvihu)
Tlačítko se používá k nastavení vertikální polohy, do
které se hlava svářečky vrátí po dokončení cyklu, viz
obr. 5-7. Hodnota 0 odpovídá nejvyšší dosažitelné
poloze (což je zároveň „domovská“ poloha stroje).
Nastavení nenulové hodnoty signalizuje, že je vrchol
zdvihu (Top of Stroke (TOS)) níže než domovská
poloha o naprogramovaný rozdíl. Vrchol zdvihu (TOS)
lze zadat přímo stisknutím políčka Position (mm). Jinou
možností je stroj hodnotu výšky zdvihu „naučit“ tím,
že nejprve stisknete tlačítko DOWN (Dolů) a vyberete
VERT. Jog Speed (Low, Medium, or High) (rychlost vert.
zdvihu (nízká, střední nebo vysoká)), potom aktivujete
spouštěcí spínače tak, aby se hlava zvedla do potřebné
polohy a nakonec stisknete tlačítko Transfer (Přenos),
aby se aktuální poloha zdvihu (zobrazená v poli Jog
Pos. (mm) ) přiřadila parametru Vrchol zdvihu (TOS).

Obr. 5–7

Stránka nastavení polohy TOP OF
STROKE (Vrchol zdvihu) v nabídce
PRE-WELD

Obr. 5–8

Stránka nastavení TRIGGER
(Spouštěcí) polohy v nabídce
PRE-WELD

Tlačítko Move To (posun na) se používá k posunutí hlavy
na hodnotu zobrazenou v poli Position (mm) (poloha).
Po stisknutí tohoto tlačítka aktivujte oba spínače RUN
a počkejte, až se údaj v poli Jog Pos. (mm) bude rovnat
hodnotě pole Position (mm).

Poloha spouštění (TRIGGER)
Toto tlačítko se používá k nastavení vertikální polohy,
v níž hlava s nástrojem dosáhne předem nastavených
otáček, jak ukazuje obrázek 5-8. Není-li povoleno
spouštění podle momentu (viz níže), začíná proces
svařování právě v poloze TRIGGER. Tato poloha
by měla být o něco vyšší, než poloha, v níž dojde ke
kontaktu svařovaných součástí. Nad touto polohou
se rozbíhá motor z klidu do otáček pro svařování a
hlava se pohybuje velkou rychlostí dolů. Po dosažení
této polohy se otáčky a vertikální rychlost udržují na
naprogramovaných hodnotách. Polohu TRIGGER lze
zadat přímo do pole Position (mm) nebo ji nechat stroj
„naučit“ prostřednictvím ručně ovládaného posunu
hlavy, jak bylo popsáno v části Poloha Vrchol zdvihu
(TOP OF STROKE).
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Volba Vyzvednutí součásti (Part Pickup)
Toto tlačítko povoluje volbu Vyzvednutí součásti (Part
Pickup), která se programuje pomocí stránky vyobrazené
na obr. 5-9. Volba se používá ve spojení s automatickým
podávánímsoučástí,kdyjevhodnéumístitsoučásti,kterémají
svařeny, na sebe do spodního upevňovacího lože. V tomto
režimu se hlava spustí dolů bez otáčení, aby nástrojem
„sebrala“ horní součást, mírně se zdvihne a potom provede
svařovací cyklus. Volbu povolíte stisknutím tlačítka Enable
ńa hodnotu zapnuto (On) a nastavením polohy vyzvednutí
v poli Position (mm) přímým uvedením hodnoty nebo
prostřednictvím tlačítka Teach Position (Naučit polohu).
Lze také povolit volbu Thrust Sense (Detekce přítlaku), při
níž se hlava nejprve posune do vzdálenosti Position (mm) a
potom pokračuje dále, dokud přítlak vertikálního aktuátoru
nedosáhne hodnoty nastavené v parametru Thrust (%).
Parametr Timeout (Prodleva) (s) udává časový limit od
dosažení polohy Position (mm) a místem, kde je dosaženo
naprogramovaného přítlaku.

Obr. 5–9

Stránka nastavení vyzvednutí z parkovací
polohy v nabídce PRE-WELD

Obr. 5–10

Stránka nastavení výchozí orientace
v nabídce PRE-WELD

Výchozí orientace (Pre-Spin Orientation)
Tímto tlačítkem se zapíná volba nastavení výchozí polohy
součástí, které se programuje pomocí stránky na obr. 5-10.
Volba se využívá ve spojení s aplikací automatického
vkládání součástí, kdy jsou součásti před svařováním
vkládány jedna na druhé a jejich orientace se může
lišit od orientace požadované pro svařování. Chcete-li
volbu zapnout, stiskněte tlačítko Enable na hodnotu On.
Výchozí orientaci lze zadat přímo v poli Pre-Spin. Jinou
možností je „naučit“ výchozí orientaci stisknutím tlačítek
JOG + nebo JOG – (podle požadovaného směru natočení)
a určením rychlosti posuvu pomocí parametru SPIN Jog
Speed (Rychlost natočení) (Low (nízká), Medium (střední)
nebo High (vysoká)) a potom aktivovat oba spínače RUN,
aby se nástroj natočil do požadované orientace a stisknout
tlačítko Transfer, čímž se skutečná poloha (zobrazená
v Jog Pos. (Deg.) (Natočení (ve stupních)) zaznamená
jako výchozí orientace. Nastavení orientace se usnadní
posunem hlavy stisknutím tlačítka DOWN (dolů) nebo UP
(nahoru) a aktivací spínačů RUN.
Tlačítko Move To (posun na) se používá k natočení
nástroje na hodnotu zobrazenou v poli Position (Deg.)
(poloha (ve stupních)). Po stisknutí tohoto tlačítka
Objednací číslo příručky 403-570-00

Tlačítko Transfer (Přenos)
Symbol přenosu by se měl použít jen při
vizuálním nastavování výchozí orientace.
Hodnota zobrazená v poli Jog (Deg.)
(Posunutí (ve stupních)) se musí přenést
do pole Pre-Spin (Počáteční natočení).



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Chcete-li otestovat kterékoli
nastavení, musíte zvolit
provozní (RUN) režim. Potom
je třeba aktivovat současně
oba spínače RUN.
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aktivujte oba spínače RUN a počkejte, až se bude údaj
v poli Jog Pos. (Deg.) rovnat hodnotě v poli Position
(Deg.)

Nastavení fáze svařování
(WELD)
K nastavení svařování (WELD) slouží prostřední záložka
nabídky SETUP, viz obr. 5-11. Stránka obsahuje volbu
svařovací metody (METHOD), (tj. Time, Rotation,
Distance a Energy (Čas, Rotace, Vzdálenost a Energie))
a tlačítko pro zadání parametrů svařování ´(Weld
Parameters) spolu s několika možnostmi (OPTIONS)
souvisejícími s fází svařování (Orientation (Orientace),
Torque Trigger (Spouštění podle přítlaku) a Constant
Torque (Konstantní přítlak)).

Obr. 5–11

Hlavní stránka nastavení WELD
(Svařování)

Obr. 5–12

Stránka parametrů svařování při
metodě podle času

Výběr svařovací metody
K provedení svaru je nutné vybrat jednu z dostupných
svařovacích metod. Bez ohledu na vybranou metodu
může svar začínat v různých bodech v závislosti na
nastavení volby Torque Trigger (Spouštění podle
momentu). Je-li volba Torque Trigger ve stavu OFF
(Vypnuto), začíná svar v závislosti na poloze (Trigger
Position (Spouštění podle polohy), který se deﬁnuje
na záložce PRE-WELD. Je-li volba Torque Trigger ve
stavu ON (Zapnuto), začíná svar v okamžiku překročení
nastaveného kroutícího momentu (viz Volba spouštění
podle momentu (Torque Trigger) níže).

Metoda podle času
Při použití této svařovací metody je trvání svaru řízeno
časem. Rozhodnete-li se pro tuto metodu, použijte
tlačítko Weld Parameters (Parametry svaru) pro
zadání parametrů podle obrázku 5-12. Pole Weld Time
(Trvání svaru)(s) udává dobu svařování v sekundách.
Pod tímto políčkem se zobrazuje minimální doba
svařování. Minimální doba odpovídá času potřebnému
pro zpomalení (tzn. až do zastavení) servomotorů
a započítává se do celkového trvání svaru. Parametr
VERT. Speed (Vert. rychlost) (mm/s) udává rychlost
stlačování součástí v milimetrech za sekundu. Parametr
SPIN RPM (otáčky/min) udává otáčky nástroje, které
jsou během svařování konstantní až do okamžiku, kdy
nástroj začne zpomalovat. Pole Dir. (Směr) indikuje
směr otáčení. Tlačítkem DONE (Hotovo) se vrátíte na
záložku WELD hlavní stránky.
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Metoda podle otáček
U této svařovací metody je doba trvání svaru řízena
speciﬁkovaným počtem otáček nástroje. Tlačítko Weld
Parameters (Parametry svaru) se používá k zadání
parametrů podle obr. 5-13. Parametr Weld Rotations
(Otáčky svaru) udává počet otáček nástroje. Skutečný
počet otáček během svaru, který se zobrazuje na stránce
RUN po dokončení svaru, bude vyšší než údaj zadaný
v tomto poli a je závislý na rychlosti zpomalení a na
povolení nebo zákazu podmínky konečné orientace
součástí (viz volba Orientace níže). Parametry VERT
Speed (mm/s), SPIN RPM a Dir. jsou shodné jako
u časové metody svařování. Tlačítkem DONE (Hotovo)
se vrátíte na záložku WELD hlavní stránky.

Obr. 5–13

Stránka parametrů svařování při metodě
podle rotace

Obr. 5–14

Stránka parametrů svařování při metodě
podle vzdálenosti se spínačem na volbě
Collapse (Smrštění)

Obr. 5–15

Stránka parametrů svařování při metodě
podle vzdálenosti se spínačem na volbě
Absolute (Absolutní)

Metoda podle vzdálenosti
U této metody je trvání svaru řízeno velikostí
vertikálního posunu na zadanou absolutní délku nebo
délku smrštění. Tlačítko Weld Parameters (Parametry
svaru) se používá pro zadání parametrů podle obr. 5-14.
Pole Vertical (Vertikální) (mm) udává velikost posuvu
v závislosti na poloze přepínače Collapse / Absolute
(Smrštění / Absolutní), který je ve spodní části stránky.
Je-li přepínač v poloze Collapse, jako na obr. 5-14,
měří se vzdálenost vzhledem k bodu spuštění cyklu.
Je-li přepínač ve stavu Absolute, jako na obr. 5-15,
měří se vzdálenost od nejvyšší polohy hlavy, případně
od nulové polohy (tzv. domovské polohy). V režimu
absolutní vzdálenosti je k dispozici tlačítko Teach
Position (Naučení polohy), které umožňuje deﬁnovat
polohu posunutím nástroje do polohy požadovaného
konce svaru. Vzhled stránky Teach Position je velmi
podobné stránce TRIGGER, která je vidět na obr. 5-8.
Hned pod polem Vertical (mm) je zobrazena minimální
vzdálenost svaru, kterou svářečka automaticky vypočítá
podle ostatních parametrů, jako jsou otáčky a zpomalení.
Parametry VERT Speed (mm/s), SPIN RPM a Dir. jsou
shodné jako u časové metody svařování. Tlačítkem
DONE (Hotovo) se vrátíte na záložku WELD hlavní
stránky.

Objednací číslo příručky 403-570-00
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Metoda podle energie
Při této metodě je trvání svaru řízeno množstvím energie
dodané do svarového spojení, které je závislé na kroutícím
momentu a otáčkách. Svářečka bude udržovat konstantní
otáčky, dokud nevytvoří naprogramované množství
energie, potom se nástroj zastaví. Tlačítko Weld Parameters
(Parametry svaru) se používá k zadání parametrů podle
obr. 5-16. Parametr Energy (Energie) (J) udává velikost
energie potřebné pro svar v Joulech. U této metody se
z bezpečnostních důvodů zavádí časový limit svaru (viz popis
Mezních parametrů procesu v nabídce POST-WELD dále
v tomto návodu, kde je popsán způsob nastavení tohoto
parametru). Kdyby došlo k překročení horního časového
limitu, stroj by zastavil cyklus a ohlásil chybu. Parametry
VERT Speed (mm/s), SPIN RPM a Dir. jsou shodné jako
u časové metody svařování. Tlačítkem DONE (Hotovo) se
vrátíte na záložku WELD hlavní stránky.

Obr. 5–16

Stránka parametrů svařování při metodě
podle energie

Obr. 5–17

Stránka volby orientace svaru

VOLITELNÉ MOŽNOSTI SVAŘOVÁNÍ
Existuje několik volitelných možností, které lze
libovolně kombinovat.

Orientace
Tato volba dovoluje určit úhlovou orientaci zastavení
nástroje po dokončení svaru. Chcete-li ji využít, stiskněte
tlačítko Orientation (Orientace) a potom rámeček Enable
(Povolit), který je zobrazen na obr. 5-17. Konečná orientace
po svařování je speciﬁkována v poli Weld (Svar). Hodnotu
lze nastavit dvěma způsoby: 1) zadat číselnou hodnotu do
pole Weld nebo 2) vizuálně, ručním natočením nástroje
do požadované orientace. Chcete-li použít ruční natočení
nástroje, vyberte nejprve rychlost natáčení (SPIN Jog Speed
(Low (Nízká), Medium (Střední) nebo High (Vysoká)) a směr
natočení (JOG + nebo JOG -), potom aktivujte oba spínače
RUN a natočte nástroj do požadované polohy. Skutečná
orientace nástroje se zobrazuje v rámečku Jog Pos. (Deg.).
Jakmile hlava dosáhne požadované orientace, použijte
tlačítko se šipkou Transfer (Přenos) k přenosu hodnoty do pole
Weld. Nastavení orientace se usnadní posunem přítlačného
systému stisknutím tlačítka DOWN (dolů) nebo UP (nahoru)
a aktivací spínačů RUN. Tlačítkem Move To (posun na) je
možné natočit hlavu s nástrojem do polohy naprogramované
v poli Weld. Po stisknutí tohoto tlačítka aktivujte oba spínače
RUN dokud se nástroj sám nezastaví. Tlačítkem DONE
(Hotovo) se vrátíte na záložku WELD hlavní stránky.
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Spouštění podle momentu
Tato metoda je založena na detekci určité velikosti momentu
v okamžiku kontaktu horní a spodní součásti. Ještě před
tím, než se spojované součásti dotknou, motor otáčí
nástrojem ve vzduchu, k čemuž je zapotřebí jen velmi malý
kroutící moment. V okamžiku, kdy se součásti dostanou
do kontaktu, musí velikost momentu rychle vzrůst, aby se
udržela konstantní úhlová rychlost a to je okamžik, který
se považuje za začátek svařovacího cyklu (tzn., že se spustí
časovač a čítač). Uvědomte si, že svářečka začne detekovat
kroutící moment po dosažení spouštěcí (TRIGGER) polohy.
Chcete-li tuto možnost použít, stiskněte tlačítko Torque
Trigger (Spouštění podle momentu) a potom tlačítko Enable
(Povolit) na stránce, kterou ukazuje obr. 5-18. Parametr
Torque (% of max.) (Moment (% z max.)) udává velikost
kroutícího momentu, při němž začíná svařování. Hodnota
Timeout (Prodleva) (s) udává jak dlouho bude svářečka
čekat na požadovanou velikost momentu od okamžiku,
kdy dosáhne spouštěcí (TRIGGER) pozici. Nedosáhne-li
moment během této prodlevy potřebné velikosti, svařovací
cyklus se přeruší a stroj ohlásí chybu. Tlačítkem DONE
(Hotovo) se vrátíte na záložku WELD hlavní stránky.
Aby tato volba správně fungovala, musí být velikost
spouštěcího momentu vyšší, než je moment potřebný pro
udržení otáček nástroje před dotykem součástí (naprázdno).
Správnou velikost spouštěcího momentu nastavíte takto:
1.

2.
3.

Obr. 5–18

Stránka volby spuštění svařování podle
momentu

Naprogramujte všechna nastavení svářečky
podle potřeby (v případě nejasností využijte
ostatní kapitoly tohoto návodu).
Vypněte volbu Torque Trigger (Spouštění podle
momentu).
Zkontrolujte, jestli je správně nastavena hodnota
VERTICAL TRAVEL LOWER LIMIT (Spodní
mez vertikálního posuvu), aby byla vyloučena

4.
5.

6.

7.

možnost kontaktu nástroje s upevňovacím
ložem (viz záložka nabídky TOOLS, SYSTEM
SETUP (Nástroje, nastavení systému)).
Stiskněte tlačítko RUN.
Spusťte cyklus „naprázdno“ (tzn. bez součástí)
aktivací obou spínačů RUN a držte je, dokud se
motor nezastaví.
Odečtěte hodnotu Peak Torque (Nejvyšší
moment) (%) na stránce RUN. Tato hodnota
představuje velikost kroutícího momentu
nutného pro otáčení nástroje ve vzduchu.
Povolte volbu Torque Trigger Option a nastavte
číslo v poli Torque (Moment) (% z max.)
o něco vyšší (asi o 2%), než byla hodnota
z předcházejícího kroku.

Objednací číslo příručky 403-570-00
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Konstantní kroutící moment
Tato volba nastavuje svářečku do režimu „Melt-Match”,
při němž je vertikální rychlost přítlačného systému
průběžně upravována tak, aby bylo dosaženo tavení
materiálu v místě svaru do plastického stavu. Dosahuje
se toho měřením kroutícího momentu a průběžnou
změnou vertikální rychlosti podle výsledku měření.
Vertikální rychlost je nepřímo úměrná kroutícímu
momentu: čím je menší kroutící moment, tím vyšší
bude vertikální rychlost a naopak.
Chcete-li použít tuto variantu, stiskněte tlačítko Constant
Torque (Konstantní moment) potom tlačítko Enable
(Povolit) na stránce zachycené na obr. 5-19. Vztah mezi
kroutícím momentem a vertikální rychlostí ilustruje obr.
5-20. Svářečka si bude upravovat vertikální rychlost podle
naměřeného kroutícího momentu podle uvedené graﬁcky
vyjádřené závislosti. Hodnota Torque Target (Cílový
moment) představuje požadovaný kroutící moment zadaný
v poli Torque (Moment) (% z max.) na příslušné stránce
displeje. Hodnota maximálního momentu je o 5% vyšší
než cílový moment. Jestliže změřená velikost momentu
překročí hodnotu maximálního momentu, bude vertikální
rychlost 0, dokud moment neklesne pod maximum. Hodnota
Max. Speed (Max. rychlost) je nejvyšší povolená vertikální
rychlost, té bude dosaženo tehdy, když bude měřený
moment 0. Tato hodnota je zadána v poli VERT. Max (mm/s)
na stránce Weld Parameters (na záložce WELD). Parametr
Timeout (Prodleva) (s) udává nejvyšší dobu svařování, než
svářečka přeruší cyklus a ohlásí chybu.
Skutečný proﬁl kroutícího momentu během svaru bude
záviset na hodnotách Torque (Moment) (% z max.)
a VERT. Max (Max. vert. rychlost) (mm/s) nastavených pro
konkrétní aplikaci. Je-li např. aktuální kroutící moment
trvale pod hodnotou cílového momentu, bude třeba zvýšit
parametr VERT. Max (mm/s), aby se nástroj pohyboval
dolů rychleji, čímž vyvolá nárůst kroutícího momentu.

Obr. 5–19

Stránka volby svařování s konstantním
momentem

Vertikální
rychlost
Max.
rychlost

Cílový
Max.
moment moment

Obr. 5–20

Kroutící
moment

Graf závislosti vertikální rychlosti
na kroutícím momentu při volbě
s konstantním momentem

Nastavení závěrečné fáze
(POST-WELD)
Nastavení fáze POST-WELD se provádí pomocí pravé
záložky v nabídce SETUP (Nastavení) a je na obrázku
5-21. Stránka je rozdělena do dvou částí: Hold Setup
(Nastavení přidržení) a Part Tests (Testy součásti).
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Obr. 5–21

Hlavní stránka nastavení POST-WELD
(Po svařování)
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Nastavení přidržení
Tlačítko Hold Setup (Nastavení přidržení) se používá
k zadání parametrů souvisejících s fází přidržení
svařovacího cyklu. V průběhu této fáze, která začíná ve
chvíli, kdy se zastaví nástroj, roztavený plast chladne
a tuhne. Po stisknutí tlačítka Hold Setup se obsah displeje
změní podle obr. 5-22. Přepínač MODE (Režim) určuje,
jestli bude fáze přidržení řízena posunem o zadanou
vzdálenost nebo zadaným časem.
Je-li vybrán Distance MODE (Režim podle vzdálenosti),
který ilustruje obr. 5-22, jsou parametry přídržné fáze
speciﬁkovány v polích napravo a rozděleny do dvou
částí: DYNAMIC (Dynamické) a STATIC (Statické).
Během přídržné fáze přítlačný systém nejprve
dokončí DYNAMICKOU fázi a potom STATICKOU.
V DYNAMICKÉ fázi se přítlačný systém pohybuje
vertikálně rychlostí zadanou v parametru Speed
(Rychlost) (mm/s) po dráze uvedené v parametru Collapse
(Smrštění) (mm). Ve STATICKÉ fázi si přítlačný systém
zachová svoji pozici po dobu zadanou v parametru Dwell
Time (Prodleva) (s). DYNAMICKOU nebo STATICKOU
fázi je možné zcela vynechat nastavením hodnoty 0 pro
velikost smrštění, resp. délky prodlevy.
Je-li vybrán Time MODE (Režim podle času), jehož
nastavení ukazuje obr. 5-23, je třeba stanovit parametry
pro dobu přidržení a vertikální rychlost v polích Speed
(Rychlost) (mm/s) a Move Time (Trvání pohybu) (s)
a konečně dobu setrvání ve ﬁnální poloze v parametru
Dwell Time (Prodleva) (s). Kromě toho je k dispozici
volba Constant Thrust (Konstantní přítlak) v časovém
režimu Time MODE, kdy se přítlačný systém pohybuje
dolů, až dosáhne speciﬁkované vertikální síly. Tato
volba se zapíná stisknutím tlačítka Constant Thrust.
Závislost vertikálního momentu a vertikální rychlosti
ilustruje obr. 5-24. Přítlačný systém přizpůsobí vertikální
rychlost podle změřeného vertikální síly v závislosti,
kterou znázorňuje graf. Hodnota Thrust Target (Cílový
přítlak) představuje požadovanou velikost vertikální
síly, která se zadává do políčka Thrust (Přítlak) (%).
Hodnota Max. Speed (Max. rychlost) je nejvyšší
povolená vertikální rychlost, která se projeví v případě,
že naměřená síla se rovná 0. Tato hodnota se zadává
do pole Speed (Rychlost) (mm/s) v části DYNAMIC na
stránce displeje.
Objednací číslo příručky 403-570-00

Obr. 5–22

Obr. 5–23

Stránka nastavení přidržení pro režim
podle vzdálenosti

Stránka nastavení přidržení pro režim
podle času

Vertikální
rychlost
Max.
rychlost

Cílový
přítlak

Obr. 5–24

Vertikální
přítlak

Graf závislosti vertikální rychlosti
na kroutícím momentu pro volbu
s konstantním přítlakem
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Testy součásti
Testy součásti se používají pro stanovení mezí
svařovacího procesu a chování svářečky v případě, že
svařovací proces tyto meze překročí.
Tlačítko Process Limits (Meze procesu) se používá pro
zadání mezních hodnot výsledků svařovacího procesu,
jak ukazují obrázky 5-25, 5-26 a 5-27. Jedná se o
následující parametry:
1.

Weld Time (Doba svařování) (s)

2.

Weld Rotations (Otáčky svařování)

3.

Orientation (Orientace) (Deg.)

4.

Weld Energy (Energie svaru) (J)

5.

Peak RPM (Nejvyšší otáčky)

6.

Peak Torque (Nejvyšší moment) (% z max.)

7.

Peak Thrust (Nejvyšší přítlak) (% z max.)

8.

Cycle Time (Délka cyklu) (s)

9.

Vertical Weld End (Vert. poloha konce svaru)
(mm)

10.

Hold Collapse (Smrštění během přidržení) (mm)

11.

Hold End Position (Konečná poloha po přidržení)
(mm)

Chcete-li zapnout sledování mezní hodnoty, stiskněte
tlačítko ON/OFF vlevo od názvu parametru a zadejte
Lower (Dolní) a Upper (Horní) meze. Současně lze
povolit libovolnou kombinaci mezních hodnot. Tlačítko
More Limits (Další hodnoty… zobrazí další mezní
parametry a tlačítko DONE (Hotovo) zajistí návrat do
hlavní nabídky POST-WELD.
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Obr. 5–25

Stránka 1 ze 3, deﬁnice provozních
limitů

Obr. 5–26

Stránka 2 ze 3, deﬁnice provozních
limitů

Obr. 5–27

Stránka 3 ze 3, deﬁnice provozních
limitů

Objednací číslo příručky 403-570-00

Kapitola 5 - Nabídky na dotykovém displeji

Pravá dolní část stránky POST-WELD obsahuje ovládací
prvky, které slouží k nastavení chování stroje pro případ,
že došlo k překročení mezních parametrů. Tlačítko
Latch on Failure (Blokování při chybě) udává, jestli je
v případě překročení stanovených mezí nutná reakce
uživatele, než bude moci být spuštěn další cyklus. Tato
výzva k reakci je indikována tlačítkem v dolní části
stránky RUN, jak je vidět na obr. 5-28.
Tlačítko Suspect / Bad (Abort) (Podezřelá/Špatná
(Přerušit)) v pravém dolním rohu displeje ovládá dva
aspekty funkce stroje. První funkcí je stanovit, má-li
se svařovací cyklus v případě vybočení z mezních
parametrů přerušit. Je-li zvolena možnost Suspect
(Podezřelá), cyklus stroje se dokončí bez ohledu na
dosažené hodnoty mezních parametrů. V případě zvolení
možnosti Bad (Abort) (Špatná (Přerušit)), bude pracovní
cyklus pokračovat, jestliže některý ze sledovaných
parametrů bude nižší než spodní mezní hodnota, nebo
bude přerušen, když překročí horní mezní hodnotu.
Sledují se tyto parametry:
•

Weld Time (Doba svařování) (s)

•

Weld Rotations (Otáčky svařování)

•

Peak RPM (Nejvyšší otáčky)

•

Peak Torque (Nejvyšší moment) (% z max.)

•

Peak Thrust (Nejvyšší přítlak) (% z max.)

Obr. 5–28

Stránka RUN s tlačítkem PART TEST
FAILED (Test součásti selhal)

•
Cycle Time (Délka cyklu) (s)
V případě ukončení cyklu stroj ohlásí na stránce RUN
chybu s uvedením parametru,. který byl překročen.
Druhou funkcí je nastavit znak zobrazující se v poli
Limits (Meze) na stránce RUN. Je-li přepínač nastaven
na stav Suspect (Podezřelá), v poli Limits se zobrazí
znak S, dostane-li se proces mimo předepsané meze.
Je-li nastaven na Bad (Abort) (Špatná (Přerušit)), v poli
Limits se objeví znak B, bude-li některý parametr nižší
než spodní limit a znak E, bude-li vyšší než horní
limit.
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Nabídka TOOLS
(Nástroje)
Záložka SELECT SETUP
(Vybrat nastavení)
Po stisknutí tlačítka TOOLS (NÁSTROJE) se jako
první zobrazí záložka SELECT SETUP (VYBRAT
NASTAVENÍ). Obsahuje osm tlačítek pro výběr
konﬁguračního souboru, jak je vidět na obr. 5–29.
Machine Cycle Count (Čítač cyklů stroje) v pravém
dolním rohu stránky udává celkový počet pracovních
cyklů stroje za jeho celou historii.

Obr. 5–29

Stránka SELECT SETUP v nabídce TOOLS
(Nástroje)

Obr. 5–30

Stránka UTILITIES (Obslužné funkce) v
nabídce TOOLS (Nástroje)

Obr. 5–31

Stránka záznamu ostatních nastavení
stroje v nabídce UTILITIES (Obslužné
funkce)

Záložka UTILITIES
(Obslužné funkce)
Prostřední záložka nazvaná UTILITIES, kterou je vidět
na obr. 5–30, obsahuje tlačítka pro přejmenování,
kopírování a mazání konﬁguračních dat a dále tlačítko
pro přístup k záznamu nastavení z jiného stroje a tlačítko
pro export graﬁckých dat posledního svaru.
Rename Setup (Přejmenovat nastavení) dovoluje vložit

jméno dlouhé až 26 znaků. Klávesnice obsahuje písmena
a až z, klávesu pro velká písmena A až Z, číslice 0 až 9
a mezerník. Chcete-li konﬁgurační soubor přejmenovat,
zadejte nové jméno a stiskněte tlačítko RENAME pod
novým jménem. Jste-li spokojeni, stiskněte tlačítko
DONE (HOTOVO).
Copy Setup (Kopírovat nastavení) kopíruje hodnoty

aktuálně načteného konﬁguračního souboru do jiného
určeného souboru. Chcete-li zkopírovat nastavení,
stiskněte tlačítko Destination Setup ID (jméno
cílového souboru), zadejte číslo zdrojového souboru
a potom stiskněte tlačítko COPY (KOPÍROVAT). Jste-li
spokojeni, stiskněte tlačítko DONE (HOTOVO).
Erase Setup (Vymazat nastavení) vymaže hodnoty

všech konﬁguračních parametrů a naplní je výchozími
továrními hodnotami. Chcete-li vymazat nastavení,
stiskněte tlačítko ERASE (Vymazat) a potom tlačítko
DONE (Hotovo).
Tlačítko

OTHER MACHINE SETTINGS (Další
nastavení stroje) se používá jako „poznámkový blok“
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pro záznam údajů, které jsou na obr. 5-31 a je to šikovná
pomůcka pro kompletní obnovení konﬁgurace stroje.
Do políček Upper Tool Nr. (Číslo horního nástroje)
a Lower Tool Nr. (Č. spodního nástroje) je možné
zapsat identiﬁkační čísla nástrojů. Do pole Column
Position (Pozice sloupku) (mm) se zapisuje poloha
přítlačného systému (tj. část svářečky pod plechovým
krytem) vzhledem ke sloupku, kterou udává stupnice
připevněná na pravé straně sloupku a bílá ryska na
zadní straně svářečky. Po zapsání všech parametrů se
stisknutím tlačítka DONE (Hotovo) vrátíte na hlavní
stránku UTILITIES (Obslužné funkce), kde se zobrazí
žluté tlačítko SAVE OTHER SETTINGS (Uložit ostatní
nastavení). Pro uložení těchto údajů do paměti stiskněte
toto tlačítko, potom tlačítko Save (Uložit) a nakonec
DONE (Hotovo) na další stránce.
Tlačítko EXPORT LAST WELD GRAPH DATA (Export
graﬁckých dat o posledním svaru) se používá k odeslání
informací svařovacího proﬁlu do externího počítače
pomocí obslužné funkce rotační svářečky s dvojitým
servopohonem (viz Kapitola 8). Proﬁl obsahuje údaje
jako kroutící moment, orientace, vertikální přítlak,
vertikální poloha a vertikální rychlost. Zobrazuje se
v graﬁcké formě a je možné jej exportovat jako ASCII
soubor.

Záložka SYSTEM SETUP
(Nastavení systému)

Obr. 5–32

Stránka SYSTEM SETUP (Nastavení
systému) v nabídce TOOLS
(Nástroje)

Obr. 5–33

Stránka nastavení spodního
vertikálního limitu s tlačítkem
Initialize (Inicializovat)

Třetí záložka se jmenuje SYSTEM SETUP (Nastavení
systému) a ukazuje ji obr. 5-32.
Svářečka obsahuje zařízení, které omezuje vertikální
posun přítlačného zařízení, aby nemohlo dojít ke
kontaktu nástrojů. Toto zařízení se skládá z mechanické
zarážky se zabudovaným koncovým spínačem, jehož
pozice se seřizuje šroubovicí poháněnou malým
stejnosměrným motorkem. Pokud za normálního
provozu přítlačný systém postoupí tak daleko, že aktivuje
koncový spínač, jeho další pohyb se okamžitě zastaví.
Mechanický blokovací doraz je zhruba 4 mm pod touto
polohou, protože obsahuje pružnou podložku, která
chrání servomotor proti poškození nárazem. Chcete-li
nastavit polohu koncového spínače, stiskněte nejprve
Objednací číslo příručky 403-570-00
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tlačítko VERTICAL TRAVEL LOWER LIMIT (Spodní
limit vertikálního posuvu). Potom stiskněte tlačítko
Initialize (Inicializovat) zobrazené na obr. 5-33, které
vyvolá posun blokovací zarážky až do spodní polohy,
jenž trvá asi 1 minutu a je indikován blikající zprávou.
Jakmile tento krok proběhne, zobrazí se stránka podle
obr. 5-34. Potom sjeďte s hlavou do požadované spodní
hraniční polohy (alespoň 4 mm nad kontakt nástroje,
je-li to možné) a stiskněte tlačítko Set Position (Nastavit
polohu). Blokovací zarážka se posune nahoru a vedle
tlačítka DOWN (Dolů) bude blikat červený kroužek,
který hlásí, že je koncový spínač aktivní. Stisknutím
tlačítka DONE (Hotovo) se můžete vrátit na stránku
nastavení SYSTEM SETUP.

Obr. 5–34

Stránka nastavení spodního
vertikálního limitu s tlačítkem Set
Position (Nastavit polohu)

Tlačítko Data Export (Export dat) určuje, jestli mají
být parametry svařovacího procesu zobrazené na
stránce RUN (Trvání svaru, otáčky atd.) odesílány do
připojeného počítače po provedení každého cyklu (viz
Kapitola 8). Tlačítkem se přepíná stav On (Zapnuto)
a Off (Vypnuto).
Tlačítkem Graph Export (Export grafu) se řídí, jestli
mají být data svařovacího proﬁlu z posledního cyklu
pokaždé při dokončení cyklu odeslána do počítače
(viz Kapitola 8). Proﬁl obsahuje údaje jako kroutící
moment, orientace, vertikální přítlak, vertikální poloha
a vertikální rychlost. Zobrazuje se v graﬁcké formě a je
možné jej exportovat jako ASCII soubor. Tlačítkem se
přepíná stav On (Zapnuto) a Off (Vypnuto). Čas potřebný
k přenosu dat pro tuto volbu může být dost značný
(několik sekund, záleží na trvání svaru) a může výrazně
ovlivnit rychlost provádění svařovacích cyklů, protože
svářečka bude připravena k provedení dalšího svaru až
po dokončení přenosu.
Každým stisknutím tlačítka Start Type (Typ spuštění)
se přepíná mezi typem Manual (Ručně) a Automatic
(Automaticky). Při většině operací se používá ruční
režim. Režim Automatic se používá v automatizovaných
systémech a vyžaduje použití spínacího kontaktu na
konektoru User I/O HD-15 (viz obr. 3–9). Zapojení
kontaktů uživatelského V/V konektoru a informace
o připojení k automatizované lince najdete v Dodatku A.
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Pole

Home Offset (Deg.) (Výchozí natočení
(ve stupních)) se používá ke speciﬁkaci úhlového

natočení výchozí (domovské) orientace hlavy. Výchozí
orientace nástrojové hlavy se nastavuje ve výrobě tak,
aby drážka hlavy byla co nejblíže přední části stroje.
Tato poloha představuje referenční polohu 0 stupňů pro
motor vřetena a všechny další hodnoty úhlové orientace
se vztahují k ní. Pokud nějaká speciﬁcká situace
nevyžaduje nenulové natočení, doporučujeme ponechat
výchozí (tovární) hodnotu.

RUN

SETUP

WELD
POSTWELD

TOOLS

Tlačítko Set Password (Nastavit heslo) se používá
k nastavení hesla, které se potom musí zadat vždy,
když chcete upravit nastavení stroje. Výchozím heslem
je 0 (nula), takže na heslem chráněné stránky získáte
snadno přístup pouhým stisknutím tlačítka Enter na
stránce Enter Password Code (Zadejte heslo). Heslem
může být libovolné číslo o délce až 10 číslic a hodnotě
do 4 294 967 295. Heslem chráněné stránky a nabídky
ukazuje obr. 5-35.

PREWELD

SELECT
SETUP

UTILITIES

SYSTEM
SETUP

Set Password

Obr. 5–35

Heslem chráněné stránky a Nabídky

Tlačítko Software Info zobrazí stránku informací
o verzi softwarových komponent svářečky, jak je patrné
z obr. 5-36.

Obr. 5–36

Objednací číslo příručky 403-570-00
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Nastavení času a data
na dotykovém displeji
Čas a datum zobrazené na dotykovém displeji jsou
přednastaveny v továrně na časové pásmo střední části
Spojených států. Je možné jej upravit podle následujících
pokynů:
1. Stiskněte současně levý horní roh displeje
(na obr. 5-37 označený číslem 1) a levý spodní roh
(označený jako 2). Měla by se objevit stránka jako
na obr. 5-38.
2. Stiskněte tlačítko Clock (Hodiny). Měla by se objevit
stránka jako na obr. 5-39.
3. Při změně času a data nejprve zadejte numerickou
hodnotu. Potom stiskněte odpovídající tlačítko
související se zadanou hodnotou. Když chcete
nastavit např. Květen, zadejte 5 a potom stiskněte
tlačítko „Mon“ (Měsíc).

Obr. 5-37

Dotykový displej - Čas a datum 1

Obr. 5-38

Dotykový displej - Čas a datum 2

Obr. 5-39

Dotykový displej - Čas a datum 3

4. Po nastavení času a data stiskněte tlačítko „Exit”
(Odejít) na této a další stránce.
5. Počkejte několik vteřin, než se na displeji obnoví
normální obsah a teprve potom začněte svařovat.
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Rozsah hodnot parametrů
Minimální a maximální parametry parametrů svařování
uvádí tabulka 5-I.

Stránka

Jméno parametru

Min. hodnota

Max. hodnota

Rozlišení

Jednotka

1

kg* cm²

3000 (SVT012VR)
Setrvačnost nástroje

0

780 (SVT032VR)
160 (SVT042VR)

Hmotnost nástroje

0

25.0

0.1

kg

Zpomalení ot.

25

200

1

%

NASTAVENÍ>

Poloha Vrchol zdvihu

0

140.00

0.01

mm

PŘÍPR. FÁZE

Poloha spouštění (TRIGGER)

1.00

140.00

0.01

mm

Poloha Vyzvednutí součásti

1.00

140.00

0.01

mm

1

100

1

%

1

60

1

s

0

359.9

0.1

stupňů

Přítlak při vyzvednutí součásti
Prodleva při vyzvednutí
součásti
Výchozí orientace

s/

Doba svařování/
Otáčky svařování/
Svařovací vzdálenost

50000

0.01

.01

100.00

0.01

mm/s

1

ot/min

(Vertikální)/Energie
VERT. Rychlost

ot./

0.01

mm/
Jouly

750 (SVT012VR)
NASTAVENÍ>

OTÁČKY VŘETENA

5

SVAŘOVÁNÍ

4000 (SVT042VR)
Orientace svaru

0

359.9

0.1

stupňů

Spouštěcí moment

1

100

1

%

1

60

1

s

Konstantní moment

1

100

1

%

Prodleva kroutícího momentu

1

60

1

s

.01

100

0.01

mm/s

0

140.00

0.01

Prodleva přidržení

0

100.00

0.01

s

Konstantní přítlak při přidržení

1

100

1

%

Natočení výchozí polohy

0

359.9

0.1

stupňů

Prodleva spouštěcího
momentu

Rychlost přidržení
NASTAVENÍ>
Po-svařování

3000 (SVT032VR)

Doba posunutí při přidržení/
Smrštění při přidržení

s/
mm

NÁSTROJE>
NASTAVENÍ
SYSTÉMU
Tabulka 5-I

Parametry svařování
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Nastavení stroje

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Zde uvedený postup slouží ke spuštění nového stroje,
který byl právě instalován.

Rotační svářečka s dvojitým
servopohonem je schopná
vyvinout značný kroutící
moment , sílu a v ysoké
otáčky.Při obsluze se tělem
a r ukama nepř ibli žujte
k nástrojové hlavě. Otáčející
se hlava je schopná způsobit
vážná zranění. Nezkoušejte
u vo l n i t sva ř ova n é d í l y
z o t á č e j í c í s e h l a v y.
Při obsluze rotační svářečky
noste na obličeji ochranný
štít. Buďte zvlášť opatrní,
aby otáčivá část nezachytila
v a š e d l o u h é r u k á v y,
náhrdelník nebo vlasy apod.

1. Kabel rozhraní základny
Jeden konec kabelu zapojte do konektoru na zadní straně
základny a druhý do konektoru přítlačného systému
(Thrusteru) podle obr. 3-7 a 3-8.

2. Kabel napájení
Zástrčku napájecího kabelu (viz obr. 3-4) zapojte
do jednofázové zásuvky 240 V 20 A. Správný typ
zásuvky ukazuje obr. 3-5. Do zástrčky nebo zásuvky
nijak nezasahujte. Máte-li nějaké nejasnosti,
přečtěte si kapitolu 2 pojednávající o bezpečnosti
při práci s elektrickým zařízením. Nezapomeňte
zkontrolovat, jestli síťový vypínač v poloze VYPNUTO
(viz obr. 3-6).

3. Nasazení nástroje
Při nasazování nástroje
vypínejte napájení stroje.

Horní nástroj nasaďte do nástrojové hlavy a pevně
utáhněte. Rozměry hlavy jsou uvedeny na obr. 3-2.
Drážka hlavy je přizpůsobena nástrojům se standardním
1/4“ vodicím trnem, který zajišťuje opakovatelnost
montáže. Dolní upevňovací lože připevněte volně
k základně, aby s ním ještě bylo možné pohybovat.

4. Seřiďte polohu přítlačného
systému (Thrusteru) na sloupku
Nosný sloupek rotační svářečky s dvojitým
servopohonem je opatřen závitovou hřídelí, která slouží
k seřízení celkové výšky hlavy thrusteru. Seřízení je
vidět na obr. 3-7. Výšku thrusteru je třeba seřídit správně,
aby byla jistota, že bude mít hlava dostatek místa na
provedení svaru (v mezích asi 13 cm zdvihu) a že bude
možné svařené součásti snadno uvolnit z nástrojů. Při
seřizování polohy postupujte takto:
a) Povolte tři matice na zadní straně (které drží sestavu
nástrojové hlavy). Na povolení a dotažení těchto
matic budete potřebovat klíč 22 mm.
b) Zvedněte nebo spusťte hlavu otáčením vodícího
šroubu, jehož šestihranná hlava vyžaduje rovněž
použití klíče 22 mm. Vodicí šroub má 8 závitů na
palec, tzn. 1 otáčka posune hlavu o 1/8 palce, tj. asi
3,18 mm.
c) Utáhněte zadní upevňovací matice.
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5. Resetujte nouzové stop tlačítko
(E-Stop)
Nouzové tlačítko se resetuje otočením ve směru
hodinových ručiček. Viz obr. 4-4. Na displeji stavu na
základně zhasne červený nápis ABORT (Zastaveno)
a rozsvítí se zelený signál POWER (Napájení).

6. Zapněte napájení
Zapněte síťový vypínač.

7. Nastavte parametry nástroje
Na dotykovém displeji stiskněte tlačítko SETUP
(Nastavení). Stiskněte Enter na stránce ENTER
SECURITY CODE (Zadejte bezpečnostní kód),
jestliže dosud nebylo žádné heslo nastaveno a pokud
ano, zadejte je a teprve pak stiskněte Enter. Stiskněte
tlačítko TOOL Setup (Nastavení nástroje) a zadejte
hodnoty jeho setrvačnosti (TOOL Inertia (kg*cm^2))
a hmotnost (TOOL Weight (kg)). Stiskněte tlačítko RUN
a počkejte, dokud nezmizí indikátor PLEASE WAIT
(Čekejte prosím)… .

8. Inicializace svářečky
Displej vás nyní bude instruovat, abyste resetovali stroj
současným stisknutím obou spínačů RUN. To ukazuje
obrázek 5–1. Po aktivaci obou spínačů provedou obě
serva nejprve posun do svých výchozích pozic (podle
referenčních impulzů jejich vlastních kodérů). Potom
motor vřetena natočí hlavu do výchozí orientace, která
byla nastavena na záložce SETUP > WELD > v poli >
Weld (obr. 5-17) a přítlačný systém se posune do pozice
určené na záložce SETUP > PRE-WELD > TOP OF
STROKE Position > v poli Position (mm) (obr. 5-8).
Jakmile se ozva zvukový signál (pípnutí), lze spínače
pustit. Procedura najetí do výchozích pozic je hotova,
jakmile se ozve druhé pípnutí a indikátor pod žlutým
„ksichtíkem“ změní barvu na zelenou.

9. Nastavení polohy spodního lože
vůči otočnému nástroji
Nasaďte spojované součásti do horního nástroje
a spodního lože. Přejděte do nabídky SETUP > TRIGGER
Position (Poloha spouštění), stiskněte tlačítko DOWN
(Dolů) a zvolte rychlost Me (Střední) nebo Hi (Vysoká)
v části VERT. Jog Speed (Rychl. vert. posuvu) Pomocí
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spínačů RUN spusťte hlavu dolů na pozici, kde bude
možné podle svařovaných ploch seřídit polohu lože.
Podle potřeby upravte rychlost vertikálního posuvu
a použijte tlačítko UP (Nahoru) k posunutí hlavy, jeli třeba. Až budete hotovi, stiskněte tlačítko DONE
(Hotovo) a vyndejte součásti.
Protože je z bezpečnostních důvodů v režimu ručního
posuvu přítlačná síla svářečky omezená, stroj vypne
serva a ohlásí chybu (Fault: Jog thrust limit exceeded
OR Vertical servo runaway detected (Překročená mez
přítlaku při posunu NEBO Zjištěno přejetí vertikálního
serva).), pokud s přítlačným systémem sjedete příliš

nízko. Jestliže nastane tato situace, bude nutné svářečku
znovu inicializovat návratem na stránku RUN,
stisknutím tlačítka RESET FAULT (Nulování chyby)
a opakovat inicializaci svářečky (Krok 8).

10. Nastavení polohy spodní meze
vertikálního posunu
Jako ochranu nástrojů nastavte spodní mez vertikálního
posunu přítlačného systému podle následujícího
postupu:
1. Přejděte na záložku TOOLS > SYSTEM SETUP
a stiskněte tlačítko VERTICAL TRAVEL LOWER
LIMIT.
2. Stiskněte tlačítko Initialize a počkejte 1 minutu.
3. Stiskněte tlačítko DOWN a potom aktivujte oba
spínače RUN , aby hlava sjela dolů do polohy,
kde by se měl aktivovat koncový spínač (nejméně
4 mm nad místo, kde se setkaly oba nástroje, je-li
to možné, protože mechanická zarážka je o tuto
vzdálenost níž než koncový spínač). Chcete-li změnit
rychlost, vyberte jiné nastavení v rámečku VERT.
Jog Speed.
4. Stiskněte tlačítko Set Position a počkejte, až se vedle
tlačítka DOWN objeví blikající červené kolečko.
5. Stiskněte DONE.

11. Nastavení parametrů svařovacího
procesu
Vyberte číslo požadované konﬁgurace (1 až 8;
konﬁgurace 1 je výchozí) z nabídky TOOLS > SELECT
SETUP. Zadejte požadované parametry svařovacího
procesu na záložkách PRE-WELD, WELD a POST-WELD
v nabídce SETUP, jak je popsáno v Kapitole 5.
Objednací číslo příručky 403-570-00
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Spuštění svařovacího
cyklu
Všechny svařovací cykly musí být spouštěny ze stránky
RUN, proběhla-li již inicializace stroje a přítlačný systém
je v poloze nejvyššího zdvihu. Pokud nejste na této
stránce, stiskněte nejprve tlačítko RUN (viz obr. 5-2).
Jestliže jste svářečku vypnuli nebo stiskli tlačítko Abort,
může se na displeji objevit výzva, abyste stiskli tlačítko
RESET FAULT (Nulování chyby) a pak restartovali stroj
aktivací obou spínačů RUN. Po dokončení restartu je
stroj připraven ke spuštění svařovacího cyklu, což
indikuje smajlík v levém horním rohu displeje. Jestliže
se místo úsměvu mračí, znamená to, že svářečka není
připravena k činnosti, což může mít několik příčin
(např. není aktivován snímač přítomnosti součásti,
pokud byla zapnuta volba Part Present (Součást na
místě)).
Chcete-li spustit cyklus, aktivujte současně oba spínače
RUN. Přítlačný systém začne klesat a roztočí se
motor vřetena. V době, kdy přítlačný systém dosáhne
polohy pro spuštění již mají obě serva otáčky podle
zadaných parametrů (deﬁnovaných na záložce SETUP
> PRE-TRIGGER tab > TRIGGER Position). Indikátor
spuštění (Trigger) (viz obr. 4-1) se zapne, když je
zahájeno svařování, k čemuž dojde ve spouštěcí poloze,
pokud je spouštění podle momentu vypnuto, nebo
když je detekován spouštěcí kroutící moment, pokud
je spouštění podle momentu zapnuto. Fáze svařování
pokračuje, dokud se nedosáhne hodnoty vybraného
parametru (čas, počet otáček, vertikální vzdálenost nebo
energie), potom se indikátor spuštění vypne. Následně
se zastaví motor a zahájí se fáze přidržení, během níž
se přítlačný systém pohybuje podle nastavení, které je
deﬁnováno v nabídce Hold Setup. Před koncem cyklu se
přítlačný systém vrátí do horní polohy a stránka RUN se
naplní výsledky procesu svařování. Spínače v základně
musí zůstat aktivovány až do zahájení fáze přidržení,
jinak se cyklus přeruší a data o provedeném svaru se
nezobrazí.
Jestliže se svařovací cyklus dokončí úspěšně, zobrazí se
usměvavý smajlík, který signalizuje připravenost stroje
k dalšímu cyklu. Pokud cyklus skončí nestandardně,
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zobrazí se na displeji chybová zpráva obsahující
informaci o příčině chyby. Chybu je nutné odstranit
a provést reset stroje, aby bylo možné postoupit
k dalšímu cyklu.

Zastavení
svařovacího cyklu
Při normální činnosti se cyklus zastaví automaticky
po dokončení naprogramované svařovací a přídržné
fáze a vyjetí přítlačného systému do horní polohy. Je-li
nutné cyklus ukončit předčasně, stiskněte nouzové stop
tlačítko (E-Stop) umístěné na základně, jímž se ukončí
cyklus a vypne napájení obou servomotorů.

Tabulka nastavení
Na následující stránce je tabulka, která obsahuje
kompletní nastavení parametrů rotační svářečky
s dvojitým servopohonem. Její elektronická verze je
obsažena na disku CD dodávaném se strojem.
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ROTAČNÍ SVÁŘEČKA S DVOJITÝM SERVOPOHONEM - TABULKA NASTAVENÍ
APLIKACE
DATUM

MODEL STROJE
ČÍSLO KONFIGURACE STROJE

SVT0___2VR

NASTAVENÍ NA DOTYKOVÉM DISPLEJI
HODNOTA
SETRVAČNOST NÁSTROJE (KG*CM^2)
HMOTNOST NÁSTROJE (KG)
ZPOMALENÍ OTÁČEK (%)
NASTAVENÍ NÁSTROJE
ZAP | VYP
DETEKCE PODTLAKU
OUČÁST
NA
MÍSTĚ
ZAP | VYP
S
NASTAVENÍ POLOHA (MM)
PŘÍPRAVNÁ POLOHA VRCHOL ZDVIHU
FÁZE
POLOHA (MM)
POLOHA SPUŠTĚNÍ
POVOLENO
POLOHA (MM)
ZAP | VYP
V YZVEDNUTÍ
ETEKCE
D
SOUČÁSTI
PŘÍTLAK (%) PRODLEVA (S) ZAP | VYP
MOŽNOSTI
PŘÍTLAKU

VÝCHOZÍ ORIENTACE

ROZBĚH

ZAP | VYP

ČAS | OT | VZDÁL. | ENERGIE
METODA (ČAS, OTÁČKY, VZDÁLENOST, ENERGIE)
DOBA SVAŘOVÁNÍ (S) / OTÁČKY SVAŘOVÁNÍ / VERTIKÁLNÍ (MM) / ENERGIE (J)
SMRŠTĚNÍ/ABSOLUTNÍ (JEN METODA DLE VZDÁLENOSTI) SMRŠTĚNÍ | ABSOLUTNÍ
PARAMETRY
VERT. RYCHLOST (MM/S)
NASTAVENÍ - SVAŘOVÁNÍ
OTÁČKY VŘETENA
SVAŘOVÁNÍ
DOPRAVA | DOLEVA
SMĚR
SVAŘOVÁNÍ
ZAP | VYP
ORIENTACE
ZAP | VYP
MOMENT (% Z MAX.)
PRODLEVA (S)
MOŽNOSTI SPOUŠTĚCÍ MOMENT
ZAP | VYP
KONSTANTNÍ MOMENT
MOMENT (% Z MAX.)
PRODLEVA (S)

MEZNÍ HODNOTY PROCESU...

BLOKOVÁNÍ PŘI VADĚ
PŘEPÍNAČ HODNOCENÍ VAD (PODEZŘELÁ/ŠPATNÁ)
NÁSTROJE - SPODNÍ HRANICE VERT. POSUVU
NASTAVENÍ
ODCHYLKA DOMOVSKÉ POLOHY (VE STUPNÍCH)
SYSTÉMU
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HORNÍ MEZ

NASTAVENÍ ZÁVĚREČNÁ
FÁZE

POLOHA | ČAS

DOLNÍ MEZ

NASTAVENÍ FÁZE PŘIDRŽENÍ

REŽIM (POLOHA, ČAS)
RYCHLOST (MM/S)
DOBA POHYBU (S) / SMRŠTĚNÍ (MM)
DÉLKA PRODLEVY (S)
PŘÍTLAK (%)
KONSTANTNÍ PŘÍTLAK
DOBA SVAŘOVÁNÍ (S)
OTÁČKY SVAŘOVÁNÍ
ORIENTACE (VE STUPNÍCH)
ENERGIE SVAŘOVÁNÍ (J)
NEJVYŠŠÍ OTÁČKY
NEJVYŠŠÍ MOMENT (% Z MAX.)
NEJVYŠŠÍ PŘÍTLAK (% Z MAX.)
TRVÁNÍ CYKLU
VERT. POLOHA KONCE SVARU (MM)
SMRŠTĚNÍ PŘI PŘIDRŽENÍ (MM)
KONEČNÁ POLOHA PO PŘIDRŽENÍ (MM)

ZAP | VYP
PODEZŘELÁ | ŠPATNÁ
MEZNÍ POLOHA (MM)
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Proces rotačního
svařování
Formální deﬁnice rotačního svařování: „Proces spojování,
při němž jsou součásti z termoplastického materiálu
s rotačně symetrickým styčným povrchem vzájemně
spojeny za působení tlaku a jednosměrného rotačního
pohybu. Teplo vznikající rotačním kontaktem roztaví
plast a v teplem ovlivněné zóně se vytvoří po vychladnutí
pevný svar.” Je třeba si uvědomit, součásti samy mohou mít
libovolný tvar, jen styčné povrchy, které mají být svarem
spojeny musejí být kruhové.
Proces rotačního svařování lze rozdělit na pět samostatných
fází. Ve fázi I se rotačním třením vytvoří teplo. Třecí ohřev
je podpořen jednak axiální (vertikální přítlak) a dále radiální
rychlostí rotujících povrchů. Ve fázi II tření vyvolává abrazívní
síly, které strhávají nerovnosti povrchů a vznikající drobné
částice materiálu způsobí, že se polymer začíná tavit. Jakmile
polymer dosáhne svého krystalického bodu tání nebo teploty
přechodu do skloviny, vstupuje do fáze III, kdy je teplo
generováno vnitřním třením v roztavené oblasti. To pokračuje
ještě ve fázi IV, kde teplota roztavené vrstvy zůstává relativně
konstantní. Vzhledem k tomu, že plasty jsou špatným vodičem
tepla, je teplo z povrchu jen pomalu odváděno dovnitř materiálu
a většina z něj zůstává v místě vzniku. V tuto chvíli se rotace
zastaví a nastupuje fáze V, kde se nechá materiál vystavený
tlaku po krátkou dobu, která se nazývá přidržení, vychladnout.

Úvaha o materiálu
Materiály, které lze svařovat třením (vibračním), lze
rovněž spojovat rotačním svařováním. Semikrystalické
termoplasty se snadněji spojují svařováním rotačním než
ultrazvukovým. Při použití kompatibilních polymerů
je rotační svar schopen vytvořit spolehlivé hermetické
spojení. V „polních“ podmínkách je rotační svařování
snazší než ultrazvukové. Při rotačním svařování lze mezi
horní a spodní součást zachytit přídavné součásti.
Rotačním svařováním lze spojovat i rozdílné polymery,
ačkoliv tento proces obecně vytvoří méně pevné spojení.
Navržením svařovaného spojení s drážkou polymer s nižší
teplotou tavení zateče do drážky a vytvoří mechanické
spojení.
Strana 45

Objednací číslo příručky 403-570-00

Kapitola 7 - Optimalizace výkonu

Materiál plnidla a znečištění povrchu (např. prostředky
obsahujícími olej) jsou dva faktory, které ovlivňují
shodnost a opakovatelnost svarů. Rotační svařování je
na znečištění méně citlivé než svařování ultrazvukem.
Rotační svařování je rovněž účinnější u hygroskopických
polymerů, ačkoliv zde může být třeba použít speciální
zacházení, jde-li o kritickou aplikaci. Obsažená vlhkost
může vést ke tvorbě bublinek, které snižují pevnost svaru.

POZNÁMKA
Běžné hygroskopické termoplasty:
ABS/Polykarbonát (Cycoloy)
Polyoximetylen (Acetal, Delrin)
Polyamidy (Nylon, Zytel)
Polykarbonát (Lexan)
Polykarbonát/Polyester (Xenoy)
Polysulfon (Udel)

Řídicí parametry
Existuje několik primárních řídicích parametrů
procesu, které ovlivňují kvalitu svaru. Patří mezi ně
povrchová rychlost styčných ploch, rychlost přítlaku
(axiální), hloubka svaru a čas a vzdálenost přidržení.
Následující části jsou v tomto návodu uvedeny
z informativních důvodů a v žádném případě nemají
plnit funkci normy nebo pravidla. Tyto informace
jsou přetištěny z veřejně dostupných knih a časopisů.
Do návodu jsme je zařadili, abyste získali všeobecný
přehled, který vám pomůže porozumět nastavení
výchozích parametrů rotačního svařování.

Povrchová rychlost
Při konstantních otáčkách vřetena se povrchová
rychlost zvyšuje s rostoucím průměrem. V případě
konstantního průměru se povrchová rychlost zvyšuje
s rostoucími otáčkami vřetena. Součásti menšího
průměru tudíž obvykle vyžadují použít vyšší
otáčky, než součásti o větším průměru vyrobené ze
stejného materiálu. Je-li povrchová rychlost příliš
malá, nevytvoří se dostatečné teplo pro potřebné
roztavení materiálu. Pokud je rychlost naopak příliš
velká, může nadměrné teplo znehodnotit materiál
součástí, případně snížit jeho viskozitu natolik, že
vytéká z místa spojení.

Volba správné povrchové rychlosti závisí z velké
míry na materiálu a dále na geometrii spoje
svařovaných součástí. Určité materiály, např. PVC,
lze svařovat v širokém rozpětí rychlosti, zatímco
jiné materiály jsou na použitou rychlost mnohem
Objednací číslo příručky 403-570-00
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citlivější. V literatuře běžně udávané hodnoty doporučují
rychlosti mezi 0,9 až 1,5 m/s, ačkoliv i rychlost 0,3 m/s již
byla použita s dobrými výsledky. Matematická závislost
povrchové rychlosti a otáček vřetena (RPM) je vyjádřena
následující rovnicí:
RPM =

60 v
πD

kde
v je povrchová rychlost
D je průměrná hodnota průměru svaru

Křivky závislosti otáček vřetena na průměrné hodnotě
průměru svaru pro několik hodnot povrchové rychlosti jsou
na obr. 7-1.

±
120 palců/s = 10 stop/s — 3 m/s
240 palců/s = 20 stop/s — 6 m/s
360 palců/s = 30 stop/s — 9 m/s
480 palců/s = 40 stop/s — 12 m/s
600 palců/s = 50 stop/s — 15 m/s
720 palců/s = 60 stop/s — 18 m/s
840 palců/s = 70 stop/s — 21 m/s
960 palců/s = 80 stop/s — 24 m/s
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Rychlost přítlaku (axiální)
Rychlost přítlaku ovlivňuje velikost tlaku na povrch
svařovaných součástí, který je nutný pro vznik tepla
vzniklého třením. Čím je tato rychlost vyšší, tím
vyšší je nárůst teploty. V součinnosti s povrchovou
rychlostí musí být rychlost přítlaku dostatečně
velká, aby došlo k roztavení materiálu v místě
spojení, ale ne tak vysoká, aby došlo k poškození
součástí. Nadměrná rychlost přítlaku může také
způsobit zastavení otáček vřetena, jelikož k udržení
konstantních otáček je potom zapotřebí vyšší
kroutící moment.
Rotační svářečka s dvojitým servopohonem může
pracovat ve dvou různých režimech rychlosti
přítlaku. Při vypnuté volbě konstantního momentu
(na záložce SETUP > WELD) je rychlost přítlaku
po dobu svařování konstantní. Při zapnuté volbě
konstantního momentu se rychlost přítlaku mění
právě proto, aby mohl být použit konstantní kroutící
moment (viz Kapitola 5). Druhý případ se podobá
režimu, kdy je přítlačný systém ovládán pneumaticky,
přičemž rychlost přítlaku je výsledkem rychlosti
tavení při daném tlaku vzduchu a otáčkách.
Volba optimální rychlosti přítlaku záleží na typu
materiálu a geometrii spojovaných součástí
a samozřejmě na povrchové rychlosti. Rozpětí pro
úvodní experimentování je 0,5 až 2,0 mm/s.

Hloubka svaru
Stanovení správné hloubky svaru je vysoce závislé na
příslušné aplikaci. Svarový spoj je obvykle navržen
s ohledem na speciﬁcký průnik svaru. V ideálním
případě je svar dostatečně hluboký, jestliže se
vytvoří pevné, hermetické spojení. Příliš velká
hloubka svaru může vést ke vzniku tzv. výronků
(materiálu, který je z místa svaru vytlačen a ulpívá
na sestavě), které odebírají zpevňující materiál
plnidla, snižuje se vzájemná vazba částic materiálu
spojovaných součástí a výsledkem je nižší axiální
pevnost svaru, případně deformace součástí.
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Jelikož hloubka svaru ovlivňuje jeho pevnost a množství
vytvořených výronků, je správné navržení svaru velice
důležité, mají-li být splněny oba požadavky současně.
Doporučuje se provést úpravu styčných ploch kvůli omezení
vzniku výronků, aby měl ﬁnální výrobek přijatelný vzhled
a nebyla narušena pevnost svarového spoje.

Přidržení
V průběhu fáze přidržení nejprve přítlačný systém stlačuje
součásti k sobě (dynamická fáze) a potom nechá roztavený
materiál ztuhnout (statická fáze). Amorfní plasty tuhnou za
normálních okolností pomaleji než semikrystalické. Posunutí
v dynamické fázi je velmi malé ve srovnání s posunutím
během svařování. Přibližnou výchozí hodnotou pro první
aplikaci je asi 10% vzdálenosti posunutí při svařování.
Statická fáze přidržení záleží na velikosti součásti, ale
zpravidla se pohybuje v rozmezí 1-3 sekund.

Velikost součásti
Výběr modelu stroje bude z velké míry vycházet z průměru
svařovaných součástí. Tabulku 7-I lze použít jako jedno
z vodítek.

Pro průměry do 10 cm se doporučuje model SVT032VR
kvůli dosahovanému kroutícímu momentu. Model
SVT042VR se nasazuje tam, kde je požadavek na vysoké
otáčky (nad 3000 ot/min).

Potřebujete-li poradit s výběrem pro vaši konkrétní aplikaci,
obraťte se na aplikační laboratoř společnosti Dukane
(viz Kapitola 11).
Rozpětí
průměru svaru
(mm)

Model stroje

Nejvyšší
otáčky

do 50

SVT042VR

4000

12 až 100

SVT032VR

3000

100 až 180

SVT012VR

750

Tabulka 7- I
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Úvod
Aplikaci pro operační systém Windows™ nazvanou
Dual Servo Spin Welder Utility lze využít shromáždění
dat exportovaných ze svářečky do počítače. Tato
aplikace je též schopná importovat ladicí databázi
serva a chybová hlášení svářečky, která lze využít při
odstraňování problémů.

Hardwarové a
softwarové požadavky
Utilita vyžaduje osobní počítač nebo notebook
s operačním systémem Windows 2000™, XP™ nebo
Vista™. Ke spojení se svářečkou je třeba přímý kabel
DB-9. Na straně připojení ke svářečce musí mít tento
kabel zástrčku.

Instalace, uvedení do
provozu a zapojení
kabelu
Instalaci programu zahájíte spuštěním souboru
setup.exe, který najdete v instalační složce na CD
dodávaném se svářečkou a dále postupujte podle
instrukcí na displeji počítače.
Po instalaci program spusťte. Najdete jej takto:
Nabídka Start -> (Všechny) programy -> Dukane
-> Dual Servo SpinWelder Utility
Připojte kabel mezi datový výstup svářečky (nad
síťovým vypínačem na zadní straně svářečky) a sériový
port počítače, případně adaptér sériového rozhraní
na USB. Budete-li muset použít adaptér, bude třeba
nastavit následující parametry sériové komunikace:

PARAMETR
Baud Rate
(Přenosová rychlost)
Data Bits (Počet datových bitů)
Parity (Parita)
Stop Bits (Počet stop bitů)
Flow Control (Řízení toku dat)
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HODNOTA
57600
8
NONE (Žádná)
1
Xon/ Xoff
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Data součásti
Po spuštění programu se na displeji zobrazí stránka jako
na obr. 8-1, přičemž je standardně vybrána záložka Part
Data (Data součásti).
Následuje popis položek na této záložce:

PART DATA List (Seznam dat součástí)
V tomto poli jsou řádky s daty jednotlivých součástí, vždy
jeden řádek pro jednu součást. Tato data se zobrazují po
každém svařovacím cyklu, pokud je zapnutá volba Data
Export v nastavení svářečky (viz obr. 5-32.). Jednotlivé
údaje jsou odděleny čárkami v následujícím pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Part number (ID) (Číslo součásti)
Test result number (Číslo výsledku testu)
Test result number (Symbol výsledku testu)
Date (Datum)
Time (Čas)
Weld Time (Doba svařování) (s)
Number of weld revolutions (Počet otáček při
svařování)
Weld energy (Energie svaru) (Joulů)
Peak spin motor RPM (Nejvyšší otáčky
motoru vřetena)
Peak spin motor torque (Nejvyšší moment
motoru vřetena) (% z max.)
Weld orientation (Orientace svaru) (stupňů)
Peak vertical thrust (Nejvyšší vertikální
přítlak) (% z max.)
Cycle time (Trvání cyklu) (s)
Weld end distance (Vzdálenost po dokončení
svaru) (mm)
Hold relative (collapse) distance (Relativní
vzdálenost přidržení (smrštění)) (mm)
Hold end distance (Konečná vzdálenost po
přidržení) (mm)

Obr. 8–1

Úvodní stránka programu

CLEAR (Vymazat)
Vymaže data součástí z monitoru počítače.

WRITE TO FILE (Uložit do souboru)
Uloží data součástí z monitoru počítače do souboru.
Po stisknutí tohoto tlačítka bude třeba uvést jméno
souboru a kam se má uložit. Ke jménu souboru
doplňte příponu .txt nebo .csv, protože vytvořený
soubor bude ve formátu ASCII (textový soubor).
Uložíte-li soubor s příponou .csv, bude možné jej
přímo otevřít v aplikaci Microsoft Excel™.
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File Write (Zápis souboru)
Určuje chování zápisu, pokud soubor zvoleného jména
již v počítači existuje. Write Over (Přepsat) přepíše
existující soubor, zatímco Add On (Připojit) připojí
nová data na konec existujícího souboru.

Incoming Data (Vstup dat)
Tento indikátor bliká, pokud jsou právě ze svářečky
přijímána data.

EXIT (Ukončit)
Ukončí program.

Grafy proﬁlů
Záložka PROFILE GRAPHS, kterou ukazuje obr. 8-2,
obsahuje numerickou a graﬁckou podobu následujících
parametrů proﬁlů svařování vzhledem době posledního
cyklu.
1. Spin Position (Poloha vřetena) (ot.)
2. Torque (% of max.) - moment motoru vřetena
3. Vertical Distance (Vertikální vzdálenost) (mm)
4. Thrust (% of max.) - velikost vertikálního přítlaku
5. Vertical Speed (Vertikální rychlost) (mm/s)
Tato data jsou exportována po každém svařovacím
cyklu, pokud je zapnutá volba Graph Export v nastavení
svářečky (viz obr. 5-32.). Lze je také exportovat na
výslovný požadavek stisknutím tlačítka EXPORT LAST
WELD GRAPH DATA na stránce Utilities (Obslužné
funkce) (viz obr. 5-30).

Obr. 8–2

Záložka PROFILE GRAPHS

Plot Data (Data grafu)
Data proﬁlu se zobrazují v níže uvedeném poli jako
hodnoty oddělené čárkami. První řádek představuje
záhlaví, které obsahuje tyto údaje: celkový počet
vzorků, rychlost vzorkování před spuštěním cyklu (ms),
rychlost vzorkování během cyklu (ms), číslo vzorku,
v němž byl cyklus zahájen), nastavení spouštěcího
momentu (% z max. /10).

Graf
Graf zobrazuje všechny křivky proﬁlu (vertikální osa)
vzhledem k času (horizontální osa) v milisekundách.
Symboly přímo nad grafem obsahují nástroje pro
podrobné zkoumání grafu. Koncové hodnoty na
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vertikální i horizontální ose je možné změnit
poklepáním myší na příslušné číslo a zadáním
nové hodnoty.

Spin Torque Setpoint (Nastavená
hodnota kroutícího momentu)
Je-li zapnuto spouštění podle momentu, zobrazuje
se velikost spouštěcího momentu právě v tomto
okénku jako procento z nejvyššího kroutícího
momentu stroje.

WRITE TO FILE (Uložit do
souboru)
Zapíše hodnoty momentu do souboru. Ke jménu
souboru doplňte příponu .txt nebo .csv, protože
vytvořený soubor bude ve formátu ASCII (textový
soubor).

Servo a ladění
Záložka SERVO PARAMETERS (Parametry
serva) poskytuje možnost importovat soubor
ladící databáze serva. Databáze obsahuje
parametry, které jsou nezbytné pro správnou
činnost stroje při různých velikostech horních
nástrojů. Je sestavena ve výrobě a uložena ve
svářečce v nesmazatelné paměti. Úpravy v ní se
provádějí, jen když to vyžaduje speciﬁcká aplikace
u zákazníka. Provedení změn v databázi by měl
řídit odborník společnosti Dukane. Nesprávné
provedení této procedura může svářečku zcela
vyřadit z provozu.
Záložka DEBUG (Odstranění chyb) se používá
pro získání informací ze svářečky při odstranění
příčiny její nesprávné činnosti. V levém horním
rohu dotykového displeje se zobrazují znaky DB
signalizující režim odstraňování chyb. Bude-li
třeba tuto funkci použít, společnost Dukane
poskytne další potřebné informace.
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Proces svařování
Výběr materiálu
Termoplasty jsou obvykle v rámci jednoho typu
kompatibilní a v některých případech to platí i mezi
různými typy. Mezi parametry, které je nutné brát
v úvahu, patří bod tání a koeﬁcient lineární roztažnosti.
Někdy i plasty z jedné skupiny mohou působit problémy
díky rozdílnému způsobu výroby. Na příklad součást
z extrudovaného polyetylénu (PE) se nemusí dobře svařit
stejně dobře se součástí z tlakově litého PE, jako kdyby
se jednalo o stejnou součást z extrudovaného PE.

Vliv parametrů
Povrchová rychlost
Nízká povrchová rychlost může způsobit, že materiál
nedosáhne teploty tavení. Místo toho může prostě
jen narušit povrch materiálu a přilepit se vlivem
erodovaných ploch. Povrchová rychlost je dána
průměrem svařovaných ploch a velikostí otáček
motoru.

Axiální rychlost
Axiální rychlost ve spojení s povrchovou rychlostí
určuje, jestli plast dosáhne teploty tavení. Odpovídající
povrchová i axiální rychlost jsou podmínkou vytvoření
dostatečné teploty vzniklé třením. Příliš vysoká axiální
rychlost může způsobit, že jedna součást odře část
povrchu, vyprodukuje velké množství výronků, ale
nevznikne dostatek roztaveného materiálu.

Hloubka svaru
Nedostatečná hloubka svaru nedovolí roztavenému
materiálu proniknout dost daleko do plastu, aby se
získal potřebný objem roztavené hmoty a svar měl
požadovanou pevnost.

Čas přidržení
Nedostatečná doba přidržení nestačí na ztuhnutí
materiálu a vytvoření pevného, trvalého spojení.

Odstraňování problémů
Tabulka 9-I obsahuje seznam potenciálních problémů
při procesu svařování a návrh na jejich odstranění.
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Svářečka
Mechanická podmínka
Lože součásti by mělo být spolehlivě upevněno kolmo
a v ose vřetena.

Napájení
Zkontrolujte, jestli je napájecí kabel připojen do
jednofázové zásuvky 240 V 20 A. Zkontrolujte, jestli
je v zásuvce proud. Seznamte se také s bezpečnostními
předpisy pro práci s elektrickým zařízením
v Kapitole 2.

Kabel rozhraní základny
Kabel musí být připojený k základně a druhým koncem
do konektoru na zadní straně přítlačného systému.
Není-li tento kabel zapojený nebo má poruchu, aktivační
spínače v základně nevyvolají žádnou akci a indikátory
ABORT a POWER na stavovém displeji základny
nebudou funkční.

Zprávy na displeji stroje
Seznam zpráv stroje, jejich význam a řešení možných
problémů udává Tabulka 9-II.
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Tabulka 9-I Odstraňování problémů při svařovacím procesu

Problém
Převaření
(Overwelding)

Příznaky

Doporučené řešení

Nadměrná tvorba
výronků

Weld Time (Trvání svaru) nebo Distance
(Posun) jsou příliš velké

Zkraťte trvání svaru nebo posun.

Délka svařených
součástí je
nedostatečná

Nevhodný tvar spojovaných ploch
s ohledem na tvorbu výronků

Přehodnoťte a opravte tvar svařovaných ploch
s ohledem na tvorbu výronků

Trvání svaru nebo posunutí je příliš malé

Zvyšte trvání svaru nebo posun.

Materiál je obtížně svařitelný kvůli
nízkému koeﬁcientu tření

Odmastěte styčné plochy, aby se odstranila látka
snižující tření.

Nízká pevnost svaru
Podvaření

Možná příčina

Délka svařených
součástí je příliš
velká

Uvažujte o změně materiálu (tzn. nepoužívejte
PTFE)
Deformované součásti

Zkontrolujte rozměry součástí

Nestejnoměrné rozhraní svaru

Zkontrolujte podmínky svařovacího procesu

Lože a součást nejsou rovnoběžné

V případě potřeby zkontrolujte vodorovnou polohu
lože
Zkontrolujte, že je nástroj ve správné poloze vůči
stolku

Nadměrná tvorba
výronků
Nerovnoměrné
nebo
nekonzistentní
svary

Nízká pevnost svaru

Špatná poloha součásti v nástroji nebo
v loži

Zlepšete tolerance součástí kvůli prohloubení
Nedostatečná opora lože

Svar nevyhoví v
testu na těsnost
Svařené součásti
selhávají v provozu

Použijte součást nebo nástroj jiné velikosti

Sledujte, jestli se součásti během svařování
neposunují
Součásti opatřete úpravou zlepšující rotační pohon
(drážky, žebra, prohlubně)

Stěny součásti se během svařování
prohýbají

Doplňte konstrukci součástí o výztužná žebra
a spoje jazýček/drážka

Příliš mnoho plnidla nebo je plnidlo
nedostatečně rozloženo

Použijte menší množství plnidla
Proveďte úpravu zpracování, aby bylo plnidlo
v materiálu rovnoměrně rozloženo

Součásti obsahují vlhkost

Po odlití zabraňte absorbci vlhkosti před
svařováním
Před svařováním součásti vysušte

Konečná
orientace
součástí se
neshoduje s
naprogramovanou

Součásti nejsou
správně vyrovnány

Příliš krátká doba zpomalení

Prodlužte zpomalení vřetena jak to jen bude možné
(při příliš dlouhé době zpomalení bude svářečka
hlásit chybu)

Vertikální rychlost je příliš vysoká

Snižte rychlost, aby se snížil kroutící moment na
potřebnou velikost

Nedostatečné vyladění

Stanovte a do nastavení zadejte správnou velikost
setrvačnosti
V případě speciálních požadavků požádejte
o pomoc ﬁrmu Dukane

Konečná výška
svařeného
dílu se liší od
naprogramované

Nebylo dosaženo
měřené délky svaru

Součásti dobře nedrží v nástroji nebo v
loži

Zkontrolujte, jestli nástroje nemají příliš velkou vůli

Vertikální rychlost je příliš vysoká

Snižte rychlost

Součásti se při svařování ohýbají

V místech náchylných na ohyb proveďte vyztužení
součásti

Objednací číslo příručky 403-570-00

Očekávané vychýlení kompenzujte změnou hloubky
svaru
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Návod k obsluze rotační svářečky s dvojitým servopohonem
Tabulka 9-II Zprávy na displeji stroje
Zpráva

Popis

Příčina

Možné řešení

Pokyny
Resetujte stroj současným
stisknutím obou spínačů
RUN
Při resetu stroje aktivujte
současně oba spínače
RUN až po zastavení
všech pohyblivých částí

Nulování (reset) stroje při
uvádění do provozu nebo
po obnově konﬁgurace
vyžaduje současné stisknutí
obou optických aktivačních
spínačů (RUN) na základně
Reset stroje při uvádění do
provozu nebo po obnovení
konﬁgurace se musí vyvolat
až když se motory vřetena
a přítlaku zastaví

-

-

-

-

Poruchy
1.

Zkontrolujte, jestli v dráze není nějaká
překážka
Volejte servis DUKANE

Axis move aborted (Axiální
pohyb přerušen)

Očekávaný pohyb serva
nebyl dokončen

Vnitřní chyba stroje

Home index edge not
found (Značka domovské
polohy nenalezena)

Interní počáteční impulz
servomotoru vřetena
nebo vert. posunu nebyl
detekován

Vnitřní chyba stroje

Volejte servis DUKANE

Improper servo operation
request (Nesprávný
požadavek na činnost
serva)

Chyba řídicí jednotky serva

Vnitřní chyba stroje

Volejte servis DUKANE

Jog thrust limit exceeded
OR vertical servo runaway
detected (Byla překročena
mez posunu přítlačného
systému NEBO bylo
zjištěno přejetí serva)

Při ručním posunu byla
překročena síla přítlačného
systému NEBO bylo
zjištěno přejetí serva

1.

Operator E-Stop (Stisknuté
Aktivováno tlačítko E-stop
stop tlačítko)
Part pickup not detected
(Nebylo detekováno
vyzvednutí součásti)

Snímač podtlaku horního
nástroje nebyl aktivován v
očekávané době

Part presence not detected
(Nebyla detekována
přítomnost součásti)
RUN SWITCH(ES)
released too soon
(Aktivační spínač(e)
uvolněny příliš brzy)
Servo CPU no Idle before
Run (CPU serva nebyl
před spuštěním cyklu ve
fázi nečinnosti)
Servo CPU program error
(Chyba programu CPU
serva)

Snímač přítomnosti
součásti žádnou součást
nedetekoval
Optické spínače na
základně byly deaktivovány
(puštěny) v ještě
probíhajícím cyklu

2.

Přítlačný systém byl ručně
posunut tak, že překročil
přítlak na součásti povolený
v ručním režimu (nejčastější
případ)
Chyba zpětné vazby
servosystému

1.

2.

V ručním režimu se vyhněte posunutí
přítlačného systému tak, aby působil
na součásti velkou silou
Volejte servis DUKANE

Uveďte stop tlačítko do výchozí polohy
a resetujte stroj
1. Zajistěte přítomnost součásti pro
Součást pro vyzvednutí nebyla
vyzvednutí
přítomna
2. Zkontrolujte vedení podtlaku mezi
součástí a nástrojem (spoje potrubí,
Ztráta podtlaku mezi součástí
generátor podtlaku, opotřebení
a nástrojem
nástroje)

Operátor stiskl tlačítko E-stop
1.
2.

1.
2.

Součást není přítomna
Problém se snímačem

1.
2.

Zkontrolujte přítomnost součásti
Prověřte funkci snímače

Spínače byly uvolněny po započetí
cyklu, ale dříve, než se zastavil
motor vřetena

I když už byl cyklus zahájen, je třeba držet
oba spínače aktivované, dokud se motor
vřetena nezastaví (tj. na začátku fáze
přidržení)

Chyba řídicí jednotky
motoru

Vnitřní chyba stroje

Volejte servis DUKANE

Chyba řídicí jednotky
motoru

Vnitřní chyba stroje

Volejte servis DUKANE

1.

Problém importovací
procedury
Závada v kabelu
Selhání některé součástky
stroje

1.
2.

Zadané setrvačnosti nástrojů
jsou mimo povolený rozsah
Chybí ladící databáze serva

1.

Servo database import
failed (Import databáze
serva se nezdařil)

Import ladící databáze
serva selhal

Servo param select by
inertia failed (Výběr
parametrů serva podle
údaje setrvačnosti selhal)

Údaje nastavení serva
pro zadanou setrvačnost
nástrojů nenalezeny
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2.

2.
3.
1.
2.

3.

2.

Požádejte o import ﬁrmu DUKANE
Ověřte si, jestli používáte správný
kabel a je-li správně zapojen
Volejte servis DUKANE
Zadejte setrvačnost nástrojů v mezích
daných tímto návodem
Ve věci importu ladících dat serva se
obraťte na ﬁrmu DUKANE

Objednací číslo příručky 403-570-00

Kapitola 9 – Odstraňování problémů
Tabulka 9-II Zprávy na displeji stroje (pokračování)
Zpráva
Slide In timeout (Vozík
nenajel v požadovaném
čase)
Slide Out timeout (Vozík
nevyjel v požadovaném
čase)
Spin aborted (Rotace
vřetena přerušena)
Spin at travel limit (Počet
otáček na horní hranici)
Spin motor not on (Motor
vřetena není zapnutý)

Popis
Vozík nenajel do
požadované polohy
v povoleném časovém
intervalu

Příčina
1.
2.
3.

Cyklus svařování byl
přerušen
Počet otáček servomotoru
překročil nejvyšší
dosažitelnou hodnotu čítače
řídicí jednotky
Zesilovač serva vřetena
nemá napájení)

Vertical servo ampliﬁer
faulted (Chyba
servozesilovače přítlaku)

Zajistěte vyšší tlak vzduchu
Opravte polohu spínače
Zkontrolujte, jestli se vozík může
volně pohybovat

Vnitřní chyba stroje

Volejte servis DUKANE

Doba svařování nebo počet otáček
jsou příliš vysoké

Zkraťte dobu svařování nebo počet otáček

Vnitřní chyba stroje

Volejte servis DUKANE

1.
2.

1.
2.
3.

3.
4.

Spin weld axis aborted
(Rotace při svařování
přerušena)
Timeout on servo CPU
Thread 1(thrd1) (Vypršení
času CPU Thread 1 serva)
Timeout on servo response
to command start (Vypršení
času odezvy serva na
počátek příkazu)
Vertical at travel limit
(Vertikální pohyb mimo
povolené meze)
Vertical motor not on
(Motor vertikálního přítlaku
není zapnutý)

Možné řešení
1.
2.
3.

viz chyba Slide In timeout

Spin servo ampliﬁer faulted
Došlo k chybě
(Chyba servozesilovače
servozesilovače vřetena
vřetena)

Spin servo tracking error
(Chyba sledování serva
vřetena)

Malý tlak vzduchu pro vozík
Koncový spínač vozíku je v
nesprávné pozici
Vozík je zablokovaný

Servomotor vřetena
nebyl schopen vykonat
rotační pohyb podle
naprogramovaných
parametrů

1.
2.
3.
4.

Nadměrné zpomalení vřetena
Nadměrný přítlak při svařování
nebo ve fázi přidržení
Zesilovač vyřazen kvůli
nadměrně vysoké teplotě
Porucha zesilovače

4.
1.
Nadměrný přítlak při svařování
2.
nebo ve fázi přidržení
Nadměrné zpomalení vřetena 3.
Průměr svařovaných ploch je 4.
příliš velký
Nesprávné ladící údaje
1.

Omezte zpomalení
Omezte rychlost(i)
a) Omezte frekvenci pracovních cyklů
b) Zkontrolujte, jestli je okolní teplota
stroje v předepsaných mezích
Volejte servis DUKANE
Omezte rychlost(i)
Omezte zpomalení
Použijte jiný model svářečky s vyšším
kroutícím momentem
Zkontrolujte, jestli je na displeji
správně zadaná velikost setrvačnosti
nástroje
Zkontrolujte, jestli v dráze není nějaká
překážka
Volejte servis DUKANE

Očekávaný rotační pohyb
serva nebyl dokončen

Vnitřní chyba stroje

Chyba řídicí jednotky
motoru

Vnitřní chyba stroje

Volejte servis DUKANE

Chyba komunikace
servosystému

Vnitřní chyba stroje

Volejte servis DUKANE

Posun přítlačného systému
překročil nejvyšší hodnotu
čítače řídicí jednotky

Příliš velké posunutí přítlačného
systému

Zkraťte dobu svařování / vzdálenost / počet
otáček nebo vzdálenost fáze přidržení

2.

Zesilovač serva vertikálního
Vnitřní chyba stroje
přítlaku nemá napájení)
Došlo k chybě
servozesilovače přítlaku

Servomotor přítlaku
Vertical servo tracking error nebyl schopen vykonat
(Chyba sledování serva
přítlačný pohyb podle
naprogramovaných
přítlaku)
parametrů
Vertical weld axis aborted
Očekávaný vertikální pohyb
(Přítlak při svařování
serva nebyl dokončen
přerušen)
Weld trigger position is
Cyklus se nespustí,
below vertical travel lower protože naprogramovaná
limit (Spouštěcí poloha pro
dráha přítlaku je větší, než
svařování je pod spodní
nastavená hranice
hranicí posunu)

1.
2.

Zesilovač vyřazen kvůli
nadměrně vysoké teplotě
Porucha zesilovače

Nadměrný přítlak při svařování
nebo ve fázi přidržení

Volejte servis DUKANE
1.
2.

Omezte rychlost(i)

1.
Vnitřní chyba stroje
1.
2.

a) Omezte frekvenci pracovních cyklů
b) Zkontrolujte, jestli je okolní teplota
stroje v předepsaných mezích
Volejte servis DUKANE

2.
Spodní hranice vertikálního
1.
posunutí je nastavena příliš
vysoko
Nesprávně zvolená poloha pro 2.
spuštění cyklu

Zkontrolujte, jestli v dráze není nějaká
překážka
Volejte servis DUKANE
Spodní hranici vertikálního posunutí
nastavte níže, je-li to možné.
Opravte spouštěcí polohu

Tabulka 9-II pokračování. . .
Objednací číslo příručky 403-570-00
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Návod k obsluze rotační svářečky s dvojitým servopohonem
Tabulka 9-II Zprávy na displeji stroje(pokračování)
Zpráva

Popis

Příčina

Možné řešení

Chyby
Axis stopped before weld
end (vřeteno se zastavilo
před dokončením svaru)
Spin stop before weld start
(Zastavení otáček vřetena
před zahájením svařování)
Timeout on ﬁnding
vertical lower limit position
(Vypršení času na nalezení
spodní hranice vertikálního
posunu)
Timeout on torque sense
(Vypršení času na zjištění
momentu)

Otáčky nebo pohyb po
vertikální ose se zastavily
před dokončením svaru

Vnitřní chyba stroje

Chyba řídicí jednotky serva

Vnitřní chyba stroje

Volejte servis DUKANE

Posunutí spodní hranice
vertikálního posunu do
požadované vyšší polohy
selhalo

Nesprávná funkce koncového
mechanismu

Volejte servis DUKANE

Velikost momentu
pro spouštění nebyla
detekována v povoleném
čase

Timeout on User Upper
V povoleném časovém
Part vacuum detect
intervalu nebyl podtlak
(Vypršení času na detekci
detekován
podtlaku pro horní součást)
Timeout on vertical
distance in constant torque
mode (Vypršel čas na
dosažení vertikální polohy
při konstantním momentu)

Naprogramované
vzdálenosti svařování
nebylo dosaženo v
povoleném časovém
intervalu při svařování s
konstantním momentem

Vertical stop before starting
Vertikální pohyb (přítlak)
spin (Vertikální pohyb se
se zastavil ještě před
zastavil před spuštěním
roztočením vřetena
otáček)

1.
2.

1.
2.
1.
2.
3.

1.
2.

Hodnota spouštěcího
momentu je příliš vysoká
Součásti nejsou nasazeny

1.
2.

Snižte velikost spouštěcího momentu
Zkontrolujte, jestli jsou součásti
správně nasazeny

Nedostatečný podtlak
Prahová hodnota snímače je
nastavena příliš vysoko
Nesprávná poloha pro
vyzvednutí součásti

1.
2.

Použijte výkonnější zdroj podtlaku
Snižte požadovanou úroveň detekce
podtlaku
Upravte hodnotu polohy (mm)
v nastavení vyzvednutí součásti

3.

Povolený čas je příliš krátký
1.
Nejvyšší vertikální rychlost při 2.
konstantním momentu je příliš
nízká

Nastavte delší časový interval
Zvyšte hodnotu VERT. Max (mm/s) na
stránce Weld Parameters v nabídce
nastavení

1.

Zkontrolujte, jestli v dráze není nějaká
překážka
Volejte servis DUKANE

Vnitřní chyba stroje
2.
1.

Vertical servo contact
sensing failed (Detekce
kontaktu vertikálního serva
selhala)

Svářečka nedetekovala
naprogramovanou hodnotu
přítlaku

Weld aborted by CYCLE
TIME limit (Svařování
přerušeno kvůli překročení
nastavené doby trvání
cyklu)

Cyklus svařování
se přerušil, protože
jeho trvání překročilo
naprogramovanou délku

Weld aborted by ROTATE
limit (Svařování přerušeno
kvůli překročení počtu
otáček)

Cyklus svařování
se přerušil, protože
počet otáček překročil
naprogramovanou hodnotu

Cyklus svařování se
Weld aborted by RPM limit přerušil, protože otáčky
(Svařování přerušeno kvůli motoru překročily
překročení rychlosti otáček) naprogramovanou mezní
hodnotu
Weld aborted by THRUST
limit (Svařování přerušeno
kvůli překročení přítlaku)
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Cyklus se přerušil, protože
se velikost přítlaku při
svařování dostala mimo
nastavené meze procesu

Zkontrolujte, jestli v dráze není nějaká
překážka
Volejte servis DUKANE

Při zapnuté volbě vyzvednutí
součásti a detekci přítlaku nebyl
detekován kontakt součásti

2.
3.

1.
1.
2.

Problém svařovacího procesu
Příliš úzké hranice
svařovacího procesu

1.
2.

Problém svařovacího procesu
Příliš úzké hranice
svařovacího procesu

1.
2.

Problém svařovacího procesu
Příliš úzké hranice
svařovacího procesu

1.
2.

Problém svařovacího procesu
Příliš úzké hranice
svařovacího procesu

2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

Zkontrolujte, jestli jsou součásti
správně nasazeny
Nastavte delší časový interval (s)
Zkontrolujte hodnotu Position (mm)
– měla by být nastavena mírně
(<5mm) nad očekávaným kontaktem
součásti
Zkontrolujte svařované součásti,
upevnění lože atd.
Je-li to účelné, prodlužte časový limit
zpracování nebo upravte parametry
nastavení
Zkontrolujte svařované součásti,
upevnění lože atd.
Je-li to účelné, prodlužte časový limit
zpracování nebo upravte parametry
nastavení
Zkontrolujte svařované součásti,
upevnění lože atd.
Je-li to účelné, prodlužte časový limit
zpracování nebo upravte parametry
nastavení
Zkontrolujte svařované součásti,
upevnění lože atd.
Je-li to účelné, prodlužte časový limit
zpracování nebo upravte parametry
nastavení

Objednací číslo příručky 403-570-00

Kapitola 9 – Odstraňování problémů
Tabulka 9-II Zprávy na displeji stroje (pokračování)
Zpráva
Weld aborted by TORQUE
limit (Svařování přerušeno
kvůli překročení momentu)
Weld aborted by vertical
servo stop (Svařování
přerušeno zastavením
vertikálního serva)

Popis
Cyklus se přerušil, protože
se velikost kroutícího
momentu motoru dostala
mimo nastavené meze
procesu
Vertikální pohyb (přítlak)
se zastavil ještě před
dokončením rotačního
pohybu při svařování

Příčina
1.
2.

Problém svařovacího procesu
Příliš úzké hranice
svařovacího procesu

Nadměrná rychlost přítlaku při
svařování speed
1.

Weld duration too short
(Trvání svaru příliš krátké)

Weld ended at TIME limit
(Svařování ukončeno kvůli
časovému limitu)

Délka svařování
generovaná z
naprogramovaných
parametrů je příliš krátká
Cyklus se přerušil, protože
čas na fázi svařování
překročil nastavené meze
procesu

Možné řešení
1.

Doba svařování, otáčky nebo
vzdálenost jsou příliš krátké
2. Příliš krátká doba zpomalení
POZNÁMKA: čas na zpomalení
se počítá jako část celkové doby
svařování nebo počet otáček

2.

Snižte rychlost přítlaku fáze svařování

1.

2.
1.

1.
2.

Problém svařovacího procesu
Příliš úzké hranice
svařovacího procesu

Zkontrolujte svařované součásti,
upevnění lože atd.
Je-li to účelné, prodlužte časový limit
zpracování nebo upravte parametry
nastavení

2.

Hodnoty čas svařování, otáčky nebo
vzdálenost nastavte vyšší, než udávají
parametry jako minimální meze na
stránce nastavení
Prodlužte zpomalení vřetena
Zkontrolujte svařované součásti,
upevnění lože atd.
Je-li to účelné, prodlužte časový limit
zpracování nebo upravte parametry
nastavení

Varování
Battery life limit, press
Continue (Baterie je
na hranici životnosti,
pokračujte stisknutím
Continue)
Lower limit is greater than
upper limit (Spodní mez je
vyšší než horní)
Move to Top Of Stroke
before welding (Proveďte
posun do nejvyšší polohy)
Process RPM is too high
(Otáčky procesu jsou příliš
vysoké)
TOS to trigger distance is
too small (Vzdálenost TOS
a polohou spuštění je příliš
malá)
Vertical weld speed is too
high (Vertikální rychlost při
svařování je příliš vysoká)

Weld duration too short
(Trvání svaru příliš krátké)

Weld trigger position is
below vertical travel lower
limit (Spouštěcí poloha pro
svařování je pod spodní
hranicí posunu)

Baterie v jednotce PLC
a dotykovém displeji je
třeba vyměnit

V průběhu až 5 let baterie nebyly
vyměněny

Požádejte servis ﬁrmy DUKANE o
informace k výměně baterií

Spodní mez některého
parametru procesu je vyšší
než horní

Byly nesprávně zadány mezní
hodnoty procesu

Opravte mezní hodnoty procesu

Hlava přítlačného systému
není v horní poloze

Stroj opustil nejvyšší polohu zdvihu

Pomocí stránky „TOP OF STROKE
Position” v nabídce nastavení proveďte
posun do horní polohy

Naprogramované otáčky pro
svařování jsou vyšší, než může
stroj vyvinout

Omezte otáčky motoru vřetena

Spouštěcí poloha je nastavena
příliš vysoko nebo nejvyšší poloha
zdvihu příliš nízko

Zvyšte polohu spouštění nebo snižte
hodnotu nejvyššího zdvihu

Otáčky vřetena pro fázi
svařování jsou nastavené
na příliš vysokou hodnotu
Vzdálenost mezi polohou
TOS (nejvyššího zdvihu) a
polohou spuštění je příliš
krátká
Naprogramovaná rychlost
přítlaku při svařování je
příliš vysoká
Délka svařování
generovaná z
naprogramovaných
parametrů je příliš krátká
Cyklus se nespustí,
protože naprogramovaná
dráha přítlaku je větší, než
nastavená hranice

Objednací číslo příručky 403-570-00

Naprogramovaná rychlost
svařování je vyšší, než může stroj
vyvinout
1. Doba svařování, otáčky nebo
vzdálenost jsou příliš krátké
2. Příliš krátká doba zpomalení
POZNÁMKA: čas na zpomalení
se počítá jako část celkové doby
svařování nebo počet otáček
1. Spodní hranice vertikálního
posunutí je nastavena příliš
vysoko
2. Nesprávně zvolená poloha pro
spuštění cyklu

Snižte rychlost přítlaku fáze svařování
1.

2.
1.
2.

Hodnoty čas svařování, otáčky nebo
vzdálenost nastavte vyšší, než udávají
parametry jako minimální meze na
stránce nastavení
Prodlužte zpomalení vřetena
Spodní hranici vertikálního posunutí
nastavte níže, je-li to možné.
Opravte spouštěcí polohu
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Kapitola 10 – Údržba

Dotykový displej
Na čištění dotykového displeje nepoužívejte žádná
rozpouštědla a abrazivní čistící prostředky. Použijte
malé množství prostředku na čištění počítačů a měkkou
utěrku. Vyčistěte panel navlhčenou útěrkou. Čistící
prostředek nestříkejte přímo na plochu displeje.
Mastné skvrny můžete opatrně odstranit trochou
izopropylalkoholu. Čištění dokončete slabým čisticím
prostředkem a úplně na závěr displej otřete útěrkou

UPOZORNĚNÍ
Př i práci s dot ykov ým
displejem nepoužívejte
ostré předměty. Displeje
se dot ýkejte jen prst y.
Displej je určen pro
použití v průmyslovém
prostředí, ale může se
p o ško di t p o škr á b á ní m
nebo proražením.

namočenou v čisté vodě.
Displeje se nedotýkejte ostrými předměty. Není-li to
přímo nutné, nesahejte na něj. Displej je prosvěcován
zdrojem na bázi LED diod s vysokou životností a kromě
občasného čištění nevyžaduje žádnou údržbu.

Kabel napájení
Napájecí kabel je třeba udržovat v bezvadném stavu bez
jakéhokoli mechanického poškození. Kontakty zástrčky
musí být bez deformací.

Údržba
Každý týden zkontrolujte stav kabelů a v případě
potřeby je ihned opravte nebo vyměňte.
Nenatřené plochy přední části sloupku ošetřete podle
potřeby běžným mazacím tukem.

Objednací číslo příručky 403-570-00

Strana 64

Návod k obsluze rotační svářečky s dvojitým servopohonem

KAPITOLA 11
Technické údaje

Technické parametry nástrojů................................ 66
Hmotnost stroje ..................................................... 66
Napájení ................................................................ 66
Provozní prostředí ................................................. 66
Rozměry a výkresy v 5 pohledech......................... 67
Identiﬁkační čísla ................................................... 68
Prohlášení o shodě................................................ 68

Strana 65

Objednací číslo příručky 403-570-00

Kapitola 11 - Technické údaje

Technické parametry
nástrojů
Rozměry nástrojů
Maximální rozměry nástrojů, viz Tabulka 5-I.

Hmotnost stroje
Rotační svářečka váží asi 182 kg. Měla by být
připevněna na pracovní stůl nebo plochu o nosnosti
nejméně 295 kg, které snesou dodatečné zatížení
vyvolané vertikálním pohybem motoru a zdvihem při
vlastní operaci rotačního svařování.
Pro přemístění svářečky na pracoviště použijte
vysokozdvižný vozík nebo jeřáb. Na vrcholu sloupku
jsou umístěny dvě 3/4 palcová oka (viz obr. 3-7) pro
zavěšení na jeřáb.

Zásuvka 240 V
(NEMA 6–20R)

Napájení
Rotační svářečka s dvojitým servopohonem se napájí
z jednofázové zásuvky 240 V 20 A. Všechny modely
svářeček používají stejný napájecí kabel se zástrčkou.
Napájecí kabel je opatřen jednofázovou zástrčkou 240 V,
která je konstruovaná pro nástěnné zásuvky typu NEMA
6–20R, viz obr. 12–1.

Provozní prostředí

Obr. 12–1

Jednofázová zásuvka 240V

Rotační svářečku s dvojitým servopohonem provozujte
v prostředí, které vyhovuje následujícím podmínkám:
Teplota:

+5°C až +35°C

Nadmořská výška:

do 4570 m

Znečištění vzduchu: Svářečku udržujte v suchu.
Zbytečně ji nevystavujte vlhku,
prachu, špíně, kouři nebo plísni.
Vlhkost:

5% až 95% bez kondenzace při +5°C až
+30°C
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Obr. 12–2

Rozměry rotační svářečky s dvojitým servomotorem

POZNÁMKA: Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Uvedené technické parametry byly aktuální
v době vydání této publikace.
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Kapitola 11 - Technické údaje

Identiﬁkační čísla
Model svářečky a výrobní
číslo
Výrobní a modelové číslo najdete na štítku umístěném
buď na zadní straně krytu stroje nebo na spodní
straně montážní desky motoru přímo nad nástrojovou
hlavou.

Shoda s požadavky
regulační instituce
Značení CE
Tato značka potvrzuje, že zařízení vyhovuje
požadavkům Evropské unie týkajícím se rušení
vyvolaného regulačním zařízením. CE je zkratka
Conformité Europeéne (Evropská shoda). Rotační
svářečka vyhovuje následujícím požadavkům CE.

•

Směrnice 89/336/EEC o elektromagnetické
kompatibilitě (EMC)

•

Směrnice pro malé napětí 73 / 23 / EEC.

•

Směrnice 89/392/EEC o strojních zařízeních za
použití EN60204–1:1993 Bezpečnost strojních
zařízení – Elektrické vybavení strojů. Část 1:
Speciﬁkace pro všeobecné požadavky.

Objednací číslo příručky 403-570-00



UPOZORNĚNÍ
Rotační svářečku s dvojitým
servopohonem NIJAK
neupravujte.Úpravy by mohly
por uš ovat něk teré nor my,
podle nichž je stroj vyroben.
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Dodatek A

Konektor rozhraní
základny
Rozhraní základny je vyvedeno do konektoru (zásuvky)
typu DB 9. Detailní pohled je na obr. 2-2 a detail
konektoru, který je umístěn na zadní straně přítlačného
systému je na obr. 3–8. Zapojení konektoru ukazuje
obr. A-1. Přiřazení k jednotlivým pinům a názvy signálů
obsahuje tabulka A-I.
Schéma zapojení spínačů RUN a Stop do konektoru
rozhraní základny je na obr. A-5.

55
99
Obr. A–1

66

Konektor rozhraní základny

Pin
Popis signálu
1 Výstup levého optického spínače
2 Výstup pravého optického spínače
3 V spínaných tlačítkem E-Stop
(Po stisknutí tlačítka je toto napětí vypnuté)
4 Signál přerušení
5 Zem
6 Zem
7 Zem
8 Vstup automatizovaného systému
9 Napájení +24 V

Tabulka A-I

Objednací číslo příručky 403-570-00

11

Přiřazení pinů a popis signálů konektoru
základny
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Uživatelský V/V
konektor

5 4 3 2 1

Uživatelský V/V konektor je typu HD-15 umístěný nad
konektorem základny na zadní straně přítlačného systému.
Konektor je vidět na obr. 3–8. Prostřednictvím tohoto konektoru
lze získat přístup k signálům rozhraní k automatizovaného
zařízení zákazníka. Číslování pinů ukazuje obr. A-2. Přiřazení
pinů a popis signálů je obsahem tabulky A-II.

10

6

15 14 13 12 11
Obr. A–2

Uživatelský V/V konektor

Vstupní signály jako detekce zapnutí podtlaku lze konﬁgurovat
jako vstupní nebo výstupní se stejnosměrným napájením
24 V a společným vstupním vodičem. Např. k aktivaci
vstupu detekce zapnutí podtlaku spojte vstupní společný
vodič se zemí a na vstupní pin přiveďte 24 V.
Výstupy jako je stav Připraveno jsou poskytovány pomocí
relé s parametry 1A při 24V. Výstupy v aktivovaném stavu
spínají na společný výstupní vodič.
Kontakt

Popis signálu

1

Stavový výstup Top-Of-Stroke
(vrchol zdvihu)
Výstup Podtlak zapnut, vyzvednutí
součásti
Stavový výstup Vadný díl

2
3
4
5

6
7

Stavový výstup Pravděpodobně
vadný díl
Stavový výstup Podtlak zapnut,
bez vyzvednutí součásti

8

Stavový výstup Připraveno
Společný vodič výstupních signálů
(Output Common)
Výstup Upínací lože 1 (pravé)

9

Výstup Upínací lože 2 (levé)

10
11
12
13

Rezervní výstup 2
Rezervní výstup 2
Vstup Detekce zapnutí podtlaku
Vstup Start automatizace

14

Společný vodič vstupních signálů
(Input Common)
Rezervní vstup 1

15

Funkce
Ve stavu sepnuto, je-li přítlačný systém v nejvyšší poloze
Ve stavu sepnuto, žádá-li svářečka o zapnutí podtlaku, pokud je povolen režim vyzvednutí
součásti.
Ve stavu sepnuto, nachází-li se svařovací proces mimo předepsané meze a je povolena
volba Bad (vadný výrobek)
Ve stavu sepnuto, nachází-li se svařovací proces mimo předepsané meze a je povolena
volba Suspect (podezřelý) výrobek
Ve stavu sepnuto, žádá-li svářečka o zapnutí podtlaku, pokud není povolen režim
vyzvednutí součásti.
(signál se deaktivuje, je-li prodleva mezi cykly delší než 5 minut; jeden ze spínačů RUN je
třeba sepnout, aby se signál znovu aktivoval)
Ve stavu sepnuto, je-li zařízení připraveno zahájit svařovací cyklus
Společný výstupní vodič
Funkce záleží na konﬁguraci:
Bez stolku nebo s posuvným stolkem typu tam/zpět: Sepnuto na začátku cyklu; Vypnuto
na konci cyklu
S otočným stolkem vlevo/vpravo: Zapnuto na začátku cyklu, kdy je dán stolku příkaz k
podání (doprava); Vypnuto na konci cyklu
Funkce záleží na konﬁguraci:
Bez stolku nebo s posuvným stolkem typu tam/zpět: Nezapojen
S otočným stolkem vlevo/vpravo: Zapnuto na začátku cyklu, kdy je dán stolku příkaz k
vyjmutí (doleva); Vypnuto na konci cyklu
Nezapojen
Nezapojen
Spíná, když je detekován dostatečný podtlak v horním nástroji
Spíná pro zahájení svařovacího cyklu (500 ms min.) při nastavené podmínce Typ stratu na
Automation (Automatizace)
Společný vstupní vodič
Nezapojen

Tabulka A-II Přiřazení pinů a popis signálů
uživatelského V/V konektoru
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Dodatek A

Konektor soupravy
výměnného stolku
Rozhraní soupravy výměnného stolku je vyvedeno do
kulatého 16-pinového konektoru, který umístěn hned
vedle konektoru základny na zadní straně přítlačného
systému. Kabeláž rotační svářečky s dvojitým
servopohonem je připravena na připojení výměnného
stolku Dukane, aniž by bylo nutné provádět změny
v zapojení nebo programování. Konektor je na
obr. 3–8. Obsahuje signály „vlevo/vpravo“ nebo
„tam/zpět“, signály aktivace pohybu stolku a signály
s informací o poloze. Obsahuje rovněž vstup pro signál
ze snímače přítomnosti součásti. Číslování pinů ukazuje
obr. A–3. Přiřazení pinů a popis signálů je obsahem
tabulky A-III.
Kontakt

1

2

3

6

7

10
11

14

15

Obr. A–3

Popis signálu

16

Konektor soupravy výměnného stolku

Funkce

1

Zem

Uzemnění

2

(Nezapojeno)

---

3

Vstup sign. Vozík mimo prac. polohu
(vlevo)

Aktivní, když je vozík mimo pracovní polohu (tj. na levé straně)

4

Společný vodič výstupních signálů
(Output Common)

Společný výstupní vodič

5

Výstupní signál Horní poloha zdvihu (v
této poloze v sepnutém stavu)

Ve stavu sepnuto, je-li přítlačný systém v nejvyšší poloze

6

Vstupní signál Vozík v pracovní poloze
(vpravo)

Aktivní, když je vozík v pracovní poloze (tj. na pravé straně)

7

Vstup identiﬁkace typu vozíku
(posuvný)

Aktivní, když je připojen posuvný vozík (tam/zpět) (pin 8 musí být
odpojený)

8

Vstup identiﬁkace typu vozíku (otočný)

Aktivní, když je připojen otočný vozík (vlevo/vpravo) (pin 7 musí být
odpojený)

9

Vstupní signál snímače přítomnosti
součásti

Aktivní, když je detekována součást

10

Zem

Uzemnění

11

Výstupní signál pro najetí vozíku do
pracovní polohy (doprava)

Ve sepnutém stavu, když svářečka žádá o najetí vozíku do pracovní
polohy (doprava)

12

Výstupní signál stavu Vozí v domovské
poloze

V sepnutém stavu, když je vozík v domovské poloze
POZNÁMKA: domovská poloha znamená vozík mimo pracovní polohu
(vlevo)

13

Stavový výstup Připraveno

Ve stavu sepnuto, je-li zařízení připraveno zahájit svařovací cyklus

14

Výstupní signál Vozík ven (doleva)

Ve sepnutém stavu, když svářečka žádá o vyjetí vozíku z pracovní
polohy (doleva)

15

Zem

Uzemnění

16

+24Vss přes spínač
(Vypnuto po stisknutí stop tlačítka)

+24Vss přes spínač

Tabulka A-III

Přiřazení pinů a popis signálů konektoru vozíku
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Konektor datového
portu
Konektor počítačového rozhraní je na zadní straně
svářečky nad síťovým vypínačem, jak je vidět na
obr. A-4. Slouží ke spojení s počítačem pro export dat
součástí a grafů proﬁlů součástí. Číslování pinů je na
obr. A–4.

Připojení
k automatizovanému
systému

Datový
port

Obr. A–4

Jestliže bude rotační svářečka s dvojitým servopohonem
pracovat jako součást automatizované linky, je třeba
reprodukovat signály normálně generované optickými
spínači a nouzovým stop tlačítkem. Obr. A-6 obsahuje
schéma zapojení a popis potřebných signálů.

5
9
Obr. A–5
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1
6

Piny konektoru datového portu
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Dodatek A
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SPÍNAČ
SW1
SW2
SW3

Obr. A–6

Funkce spínačů
POPIS
SEPNUTO NA MIN. 10S, ABY SE STROJ PO ZAPNUTÍ NEBO RESETU CHYBY
PARKOVÁNÍ
UVEDL DO VÝCHOZÍ POLOHY (POZOR: SPÍNAČ PŘERUŠENÍ (SW2) MUSÍ BÝT
STROJE
VE STAVU JAKO VE SCHÉMATU, ABY SE STROJ ZAPARKOVAL)
V NAKRESLENÉM STAVU JE STROJ PROVOZUSCHOPNÝ, PRO PŘERUŠENÍ
PŘERUŠENÍ
OPERACE NUTNO PŘEPNOUT
AUTOMATIZACE KRÁTKODOBÉ SEPNUTÍ (MIN. 0,5S) SPUSTÍ CYKLUS SVAŘOVÁNÍ
FUNKCE

SPÍNANÝ PROUD
< 20 mA
500 mA
< 20 mA

Připojení k automatizovanému systému

Objednací číslo příručky 403-570-00
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Dukane ISO
CERTIFIKACE ISO
Společnost Dukane se rozhodla pro
získání certiﬁkace ISO 9001:2000, aby tak
demonstrovala svůj cíl být trvale dodavatelem
kvalitních produktů. Úspěšným absolvováním
příslušného auditu vás můžeme ujistit,
že používáme důkladně deﬁnovaný, systematický
přístup k vývoji, výrobě, dodávkám a servisu
v nejvyšší kvalitě. Tato certiﬁkace posiluje
statut společnosti jako kvalitního dodavatele
technologie a produktů.
Pro získání osvědčení ISO 9001:2000 musíte
dokázat některé z registračních agentur systému
jakosti, že splňujete tři základní požadavky:
1. Vedení
2. Spoluodpovědnost
3. K v a l i t n í o r g a n i z a č n í s t r u k t u r u
a infrastrukturu systému jakosti.

Standard ISO 9001:2000 stanoví minimální
hranice pro zmíněné požadavky a zavádí
přechod společnosti od tradičního systému
jakosti založeného na kontrolách kvality
k systému založenému na partnerství a úsilí
o trvalé zlepšování. Tato koncepce je důvodem,
proč se společnost Dukane již nezaměřuje jen
na kontrolu, ale na jednotlivé procesy.
Systém řízení jakosti Dukane je založen na třech
následujících cílech:
1. Kvalita orientovaná na zákazníka. Cílem
je zvyšovat spokojenost zákazníků.
2. Kvalitu určují lidé. Cílem je zlepšovat
interní organizaci a spolupráci jednotlivých
zaměstnanců.
3. Kvalita znamená neustálé zlepšování.
Cílem je neustále zlepšovat interní
organizaci a konkurenceschopnost.

ISO 9001:2000

CERTIFIED

Produkty Dukane jsou vyráběny v provozech
s certiﬁkací ISO.

Při návštěvě našich webových stránek na adrese:
www.dukcorp.com/us/sales/intsales.htm
si můžete vyhledat nejbližšího představitele naší
společnosti

Návod k obsluze rotační svářečky
s dvojitým servopohonem
Objednací číslo 403–570–00

www.dukcorp.com/us
Vytištěno v České republice.
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