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Kapitola 1 - Bezpečnost a ochrana zdraví

Všeobecné informace
Aby byla práce se svářečkou bezpečná, efektivní a nedocházelo při
ní ke zranění, doporučujeme vám dodržovat následující bezpečnostní pokyny. V této příručce se pod pojmy svářečka a/nebo stroj vždy
rozumí lineární vibrační svářečka.
Správná instalace - Svářečku provozujte pouze po instalaci nástroje a po provedení kontroly hydraulického, pneumatického a elektrického systému.
Neschválené úpravy - V systému neprovádějte žádné úpravy, nemáte-li k tomu souhlas společnosti Dukane Corporation. Neschválené
úpravy mohou být příčinou zranění obsluhy nebo poškození zařízení.
Takové úpravy jsou navíc důvodem ke zrušení záruky.
Servisní dvířka musejí být vždy zavřená- Neodstraňujte ani neobcházejte žádné bezpečnostní blokování, pokud to není přímo nařízeno společností Dukane Corporation. Napájecí obvody magnetů
vytvářejí vysoké napětí, které může způsobit zranění nebo usmrcení. Hydraulicky ovládaný zvedací stůl dokáže vytvořit sílu přes
2250 kg (5000 lbs).
Uzemnění elektrického napájení - Toto zařízení provozujte pouze se správně uzemněným elektrickým napájením. Viz schéma zapojení NEMA L16–30 na obrázku 1-2 na straně 7. Máte-li nějaké
pochybnosti o kvalitě uzemnění elektrické instalace, nechte si ji
zkontrolovat elektrikářem s potřebnou kvalifikací.
Dodržujte bezpečnostní předpisy - Je možné, že budete muset
systém vybavit určitým příslušenstvím, abyste vyhověli příslušným
předpisům týkajícím se zabezpečení přístroje a ochrany sluchu.

VAROVÁNÍ
Nikdy nepracujte s vibrační
svářečkou při otevřených
kterýchkoliv
servisních
dvířkách. Je to nebezpečné
a snadno může dojít k úrazu
nebo usmrcení obsluhy.

Pracujte bezpečně - Neobsluhujte svářečku, jste-li pod vlivem alkoholu 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 obsluhovat.

Pokračování
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Všeobecné informace

Pokračování
z předcházející strany

Nožní spínač - Použití nožního spínače namísto optických spínačů
ovládaných prsty (aktivační spínače) je porušením předpisů.
Elektrická kabeláž systému - Při odpojování nebo připojování
elektrických kabelů musí být vypnuté elektrické napájení.
Nepoužívejte volné oděvy nebo šperky - Takovéto nebo podobné
věci mohou být zachyceny pohyblivými díly.
Buďte neustále ve střehu - Stále sledujte, co děláte. Používejte
obvyklé smyslové vnímání. Neobsluhujte zařízení když jste unaveni
nebo když je odvedena vaše pozornost od práce.

UPOZORNĚNÍ
Díly spojované vibrační svářečkou někdy vibrují slyšitelnou frekvencí. Používejte
prostředky na ochranu sluchu, které omezují obtěžující
nebo nepříjemný zvuk.
Navíc je možno kolem stroje
umístit protihlukové zástěny nebo materiály pohlcující
zvuk.

UPOZORNĚNÍ
Při připojování příslušenství systému pomocí kabelů
nebo při odpojování kabelů
příslušenství
zkontrolujte,
zda je vypnuté elektrické napájení systému a zda jsou
síťové napájecí kabely vytažené ze zásuvek. Po bezpečném připojení kabelů a závěrečné kontrole vedení kabelů
je možno obnovit elektrické
napájení.
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Kapitola 1 - Bezpečnost a ochrana zdraví

Speciální zdravotní
upozornění týkající se
plastů
Některé plastové materiály mohou během zpracování uvolňovat výpary nebo plyny, které jsou pro zdraví obsluhy nebezpečné. V místech, kde se takové materiály zpracovávají, je nutné zajistit odpovídající ventilaci. Než bude určitý druh plastu zpracováván svářečkou
Dukane, je možné se informovat na Ministerstvu práce USA o relevantním předpisu OSHA.

Bezpečnost práce
s elektrickým zařízením
Síťová zásuvka
Napájecí kabel vibrační svářečky Dukane, modely 4300, 4500,
a 4700, má čtyřpólovou vidlici s plochými kontakty, pro jištění
uzemněním, určenou pro trojfázové napájení 480 VAC a proud 30
A. Uspořádání trojfázové vidlice 480 VAC je uvedeno na obrázku
1-1. Je určena k připojení do trojfázové zásuvky 480 VAC, 30 A,
NEMA type L16 -30R, způsobem uvedeným na obrázku 1-2.

Z

G
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Y

Obrázek 1-1
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X
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síťové
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480V
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277 V
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277 V

277 V

Uzemnění

X

POZNÁMKA: Model 4900 se nedodává s napájecím kabelem.
Vidlici ani zásuvku žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte
prodlužovací kabel. Máte-li nějaké pochybnosti o uzemnění nebo
připojení fází elektrické instalace, nechte ji zkontrolovat elektrikářem s potřebnou kvalifikací. Viz poznámka k síťovému napájení
v Kapitole 12 – Specifikace, Síťové napájení.

Vypínač síťového napájení

G

Všimněte si, že
Z je užší než X
nebo Y

Y

Z

Uspořádání
zásuvky
NEMA
L16–30

Obrázek 1-2

Zapojení trojfázové zásuvky 480 VAC, 30 A

Obrázek 1-3

Vypínač síťového napájení dle předpisů EC
se zámkem a zavěšeným výstražným štítkem

Před otevřením kterýchkoliv servisních dvířek nebo před prováděním jakékoliv údržby svářečky vždy vypněte napájení vypínačem
síťového napájení. Doporučuje se také zamknutí vypínače síťového
napájení a zavěšení výstražného štítku. Vypínač síťového napájení
je standardně vyžadován předpisy EC. Otočte vypínač do vypnuté
polohy uvedené na obrázku, potom povytáhněte středovou vodorovnou příčku a zasuňte do ní zámek tak, jak je uvedeno na obrázku
1-3. Pákový vypínač síťového napájení, který se také dodává, je
uveden na obrázku 1-4 se zámkem a zavěšeným výstražným štítkem.

Dvířka rozvodné skříňky
elektrické instalace
Servisní dvířka rozvodné skříňky elektrické instalace jsou dle předpisů EC mechanicky propojena s vypínačem síťového napájení.
Dvířka rozvodné skříňky není možno otevřít před vypnutím síťového napájení.
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VAROVÁNÍ
Nikdy nepracujte s vibrační
svářečkou při otevřených
dvířkách rozvodné skříňky
elektrické instalace. Je to
nebezpečné a snadno může
dojít k úrazu nebo usmrcení.

Bezpečnost práce
s pneumatickým
zařízením

Obrázek 1-4

Pákový vypínač síťového napájení dle
předpisů EC se zámkem a zavěšeným výstražným štítkem

Obrázek 1-5

Vnější uzávěr přívodu stlačeného vzduchu
se zámkem a zavěšeným výstražným
štítkem

Před prováděním jakékoliv údržby vibrační svářečky vždy zavřete
a zamkněte přívod stlačeného vzduchu. Uzávěr a zámek jsou uvedeny na obrázku 1-5. Bezpečnostní uzávěr je nainstalován vně a je
v sérii s vnitřním filtrem stlačeného vzduchu. Při jeho aktivaci se
odpojí filtr stlačeného vzduchu a pneumatické pohony svářečky
od přívodu stlačeného vzduchu. Toto zařízení odpovídá předpisům
OSHA.
Stlačený vzduch je schopen vyvíjet značné síly. Tyto síly mohou
způsobit vážná zranění. Vibrační svářečka používá dva pneumatické válce, které mění tlak vzduchu na mechanický pohyb pro otvírání
a zavírání předních přístupových dvířek.
Při otevřených zadních servisních dvířkách je vlevo vidět filtr stlačeného vzduchu a regulátor tlaku. To je uvedeno na obrázku 1-6.
Filtrovaný vzduch je veden do rozdělovacího potrubí a pneumatických ventilů. Viz Kapitola 10 - Údržba, kde jsou uvedeny informace
o filtrační vložce a její výměně.
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Kapitola 1 - Bezpečnost a ochrana zdraví

VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte demontovat schránku vzduchového filtru při přítomnosti
stlačeného vzduchu. Vypněte uzávěr přívodu stlačeného
vzduchu a zkontrolujte, zda
manometr ukazuje nulu.

Rozdělovací
potrubí
vzduchu

Nastavení
hlavního
regulátoru
tlaku

Bezpečnost ovládání

Manometr
hlavního
regulátoru
tlaku
Vzduch od
uzávěru
vzduchu

Servisní dvířka nelze při zapnutém síťovém napájení svářečky
otevřít, aby se znemožnil přístup. Při otevření kterýchkoliv dvířek
hydrauliky se vibrační svářečka vypne. Servisní dvířka rozvodné
skříňky elektrické instalace jsou uvedena na obrázku 1-7. Nelze je
otevřít před vypnutím vypínače síťového napájení podle předpisů
EC. Zadní servisní dvířka hydrauliky jsou uvedena na obrázku 1-8.
Přední prostor zakládání je chráněn posuvnými přístupovými dvířky. Tato dvířka jsou ovládána dvěma pneumatickými válci poháněnými stlačeným vzduchem. Dvířka se zvednou na začátku cyklu
svařování a zabrání tak přístupu k nástrojům a zvedacímu stolu. Tato
dvířka jsou také součástí systému odhlučnění. Snímače na dvířkách
zastaví svářečku při výpadku dodávky stlačeného vzduchu, který
umožní pootevření dvířek během cyklu svařování.

Vzduchový
filtr
Obrázek 1- 6

Vnitřní vzduchový filtr a hlavní regulátor
tlaku vzduchu

Vypínač síťového napájení

Bezpečnostní světelné závory brání před úplným zavřením dvířek
jakémukoliv přístupu do prostoru zakládání po spuštění pracovního
cyklu stroje. Přerušení světelného paprsku v době, kdy jsou dvířka
v mezilehlé poloze, způsobí zastavení stroje. Světelné závory jsou
uvedeny na obrázku 1-7.

Světelné závory

Obrázek 1-7

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02

Servisní dvířka
rozvodné skříňky
elektrické instalace

Světelné závory, servisní dvířka rozvodné
skříňky elektrické instalace a vypínač
síťového napájení
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Bezpečnost práce
s hydraulickým
zařízením
Hydraulický systém je autonomní. Za normálních podmínek má
provozní tlak 69 až 83 bar (1000 až 1200 psi). Je však schopen fungovat až do 103 bar (1500 psi). Je nebezpečné pokoušet se obcházet
bezpečnostní blokování a ovládat svářečku s otevřenými zadními
servisními dvířky. Bezpečnostní blokování je umístěno nahoře na
servisních dvířkách rozvodné skříňky elektrické instalace a na servisních dvířkách hydrauliky. Na obrázku 1-9 je uvedeno bezpečnostní blokování a příslušná zdířka ve skříňce.
Vibrační svářečka může být dodána s plnou nebo prázdnou nádrží
hydrauliky – v závislosti na tom, zda se jedná o místní nebo mezinárodní destinaci. Pokud je nádrž hydrauliky prázdná, musí být před
provozem svářečky naplněna. Toto je popsáno v Kapitole 2 – Instalace, Hydraulický pohon.

Servisní dvířka
skříňky hydrauliky
Výstup
chladicího
vzduchu
Bezpečnostní blokování
pneumatického zařízení
Vstup chladicího
vzduchu

Obrázek 1-8

Zadní servisní dvířka hydrauliky

VAROVÁNÍ
Nikdy nepracujte s vibrační svářečkou při otevřených
kterýchkoliv
servisních dvířkách. Je
to nebezpečné a snadno
může dojít k úrazu nebo
usmrcení.
Zadní servisní dvířka slouží také jako odhlučnění.

Zdířka bezpečnostního
blokování skříňky

Obrázek 1-9
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Bezpečnostní blokování zadních
servisních dvířek
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Vybalení
Vibrační svářečka je normálně dodávána na podlážce s poutacími
prkny zasunutými v tunelech pro zvedání vysokozdvižným vozíkem a přišroubovanými k podlážce (viz obrázek 2-1). Pokud jsou
objednány nástroje, je možnost je nechat nainstalovat, pokud se jedná o složitou činnost. Pokud jsou nástroje těžké, může být ze svářečky demontováno a zabaleno samostatně. Svářečka může být dodána
s plnou nebo prázdnou nádrží hydrauliky – v závislosti na tom, zda
se jedná o místní nebo mezinárodní destinaci. Dokumentace k systému je umístěna v kapse dole na vnitřní straně servisních dvířek
rozvodné skříňky elektrické instalace (viz obrázek 2-2). Tato dokumentace obsahuje: uživatelskou příručku, elektrická, hydraulická a pneumatická schémata a seznam dílů. Tyto dokumenty uložte
kvůli možnosti nahlédnutí. V rozvodné skříňce elektrické instalace
jsou také krycí desky tunelů pro zvedání vysokozdvižným vozíkem.

Nástroje

Poutací prkna
v tunelech pro zvedání
vysokozdvižným vozíkem

Umístění svářečky
Ventilace

Obrázek 2-1

Vibrační svářečka upoutaná k podlážce

Při zpracování plastových materiálů se mohou uvolňovat nebezpečné páry a plynné substance. Pro práci s takovými materiály nejprve
zajistěte odpovídající ventilaci.

Zohlednění manipulace se
zpracovávanými díly
Z každé strany vibrační svářečky nechte dostatečný prostor pro manipulaci s materiálem, zpracovávanými díly a upínacími přípravky.
Zohledněte, zda obsluha sedí nebo stojí. Obsluha musí být v pohodlné poloze vůči aktivačním spínačům, aby se předešlo únavě.
Vytvořte dostatečný prostor, aby obsluze nepřekážely zpracovávané
díly. Nechte také dostatečný prostor pro budoucí rozšíření automatizačního vybavení nebo průchozí běžící pásy. Viz výkresy s prostorovými požadavky v Kapitole 12 - Specifikace.

Kapsa na
uložení
dokumentace
k systému
Kryty tunelů
pro zvedání
vysokozdvižným
vozíkem

Dodávka energie
Viz Kapitola 12 - Specifikace, kde jsou uvedeny požadavky na síťové napájení a dodávku stlačeného vzduchu vašeho modelu stroje.

Obrázek 2-2
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Plocha podlahy
Potřebná plocha podlahy pro vibrační svářečku závisí na modelu
a výrobní kapacitě stroje. Podrobné rozměry jsou uvedeny v Kapitole 12 – Specifikace. Levá strana svářečky nemusí být přístupná
a v případě potřeby může být blízko u zdi. Přední část svářečky
musí mít pro práci obsluhy volný prostor minimálně 91 cm (36 in).
Celkové minimální požadavky na plochu podlahy jsou uvedeny
v tabulce 2-I.
Model VWB

Šířka (in/m)

Hloubka (in/m)

4300

48 / 1,22

73,80 / 1,87

4500

125 / 3,18

105 / 2,67

4700

143 / 3,63

117 / 2,97

4900

163 / 4,14

127 / 3,23

Tabulka 2-I

Tunely pro zvedání
vysokozdvižným
vozíkem (bez krytů)

Minimální plocha podlahy podle modelu

Tunely pro zvedání
vysokozdvižným vozíkem

Obrázek 2-3

Vibrační svářečka má vestavěné tunely pro zvedání vysokozdvižným vozíkem. Součástí dodávky jsou krycí desky předních a zadních tunelů pro zvedání vysokozdvižným vozíkem. Přední tunely
jsou uvedeny na obrázku 2-3. Přímo nad tunely jsou nápisy LIFT
HERE. Zadní tunely pro zvedání vysokozdvižným vozíkem jsou
uvedeny na obrázku 2-4 bez nainstalovaných krycích desek. Při
přepravě jsou skrz tyto tunely prostrčena poutací prkna a zajišťují
svářečku způsobem uvedeným na obrázku 2-1.

Přední tunely pro zvedání vysokozdvižným vozíkem

Zadní tunely pro zvedání
vysokozdvižným vozíkem

Zjistěte si požadavky na vysokozdvižný vozík v Kapitole 12 – Specifikace, kde je uvedena přibližná hmotnost stroje.
Po umístění stroje na definitivní místo upevněte krycí desky přes
přední a zadní tunely pro zvedání vysokozdvižným vozíkem. Krycí desky mají na zadní straně 4 cm (1,5 in) silnou pěnovou hmotu
pohlcující hluk, a fungují jako tlumiče hluku vycházejícího z tunelů
pro zvedání vysokozdvižným vozíkem. Kryty jsou uvedeny na obrázku 2-5. Kryty musejí být nainstalovány, aby vibrační svářečka za
provozu splňovala požadavky na hlučnost 80 dBA.

Obrázek 2-4

Zadní tunely pro zvedání vysokozdvižným
vozíkem

VAROVÁNÍ

Neprovozuje vibrační svářečku bez krycích desek
přes přední a zadní tunely
pro zvedání vysokozdvižným vozíkem. Krycí desky
fungují jako tlumiče hluku
vycházejícího z ocelových
tunelů pro zvedání vysokozdvižným vozíkem.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02
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Ustavení do vodorovné polohy
Vibrační svářečka je ustavena do vodorovné polohy ve výrobě.
Nohy jsou do jisté míry samovyrovnávací. Pokud je vaše podlaha
téměř vodorovná, nemělo by být nutné žádné vyrovnávání. Měli
byste však zkontrolovat vodorovnost stroje v místě zvedacího stolu
pomocí přibližně 1 m dlouhé zednické vodováhy. Vibrační svářečku
doporučujeme ustavit do vodorovné polohy s přesností půl stupně.
Půl stupně odpovídá přibližně pěti šestnáctinám palce svislé odchylky na 36 palců, nebo 9 mm na 1000 mm (tg 0,5° = 0,00873). Pokud
je nutné nastavení, nohy mají na závitech ustavovacích šroubů pojistné matice.

Krycí deska tunelu pro zvedání
vysokozdvižným vozíkem

Pěna absorbující
zvuk

Síťové napájení
Požadavky na síťové napájení
Viz Kapitola 12 - Specifikace, Požadavky napájení, Síťové napájení, na straně 120.

Obrázek 2-5

Krycí desky tunelů pro zvedání vysokozdvižným vozíkem

VAROVÁNÍ
Před prováděním všech
servisních činností na svářečce vždy nejprve vypněte
vypínač síťového napájení.
Práce na zařízení bez vypnutého přívodu elektrického proudu je nebezpečné
a může být příčinou smrtelného úrazu.
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Vypínač síťového
napájení

Zelená
poloha OFF

ČERVENÝ knoflík
směřuje doleva

Síťový napájecí kabel je uvnitř přímo připojen k vypínači síťového
napájení. Při vypínání síťového napájení otočte červený kruhový
knoflík doleva
, až bude směřovat doleva na zelenou pozici OFF,
jak je vidět na obrázku 2-6.
Při zapínání síťového napájení otočte červený kruhový knoflík doprava

, až bude směřovat nahoru, jak je vidět na obrázku 2-7.

Uvolnění spojky vypínače
Před otevřením dvířek rozvodné skříňky elektrické instalace musí
být vypínač síťového napájení v poloze OFF, jak je vidět na obrázku
2-6. Nejprve odemkněte kliku dvířek, pokud je zamknutá. Zatáhněte za kliku a potom ji otočte doleva . Tím se uvolní západka dveří. Potom tlačte žlutý výčnělek na tělese vypínače proti červenému
knoflíku, přičemž vypínač musí být v poloze OFF, jak je vidět na
obrázku 2-8. Tím se uvolní spojení knoflíku s hřídelem vypínače
a umožní vám otevření dvířek.

Obrázek 2-6

Vypínač síťového napájení v poloze
OFF

Červená poloha ON
ČERVENÝ
knoflík
směřuje
nahoru

Při zavírání dveří tlačte žlutý výčnělek na tělese vypínače proti červenému knoflíku, přičemž vypínač musí být v poloze OFF. Tím se
uvolní spojka. Zavřením dvířek uveďte spojku do záběru, nepoužívejte však velkou sílu. Když je spojka hřídele v záběru, uvolněte
žlutý výčnělek. Potom otočte kliku dvířek zpět doprava a zatlačením kliky dvířka zajistěte.

Obrázek 2-7

Vypínač síťového napájení v poloze
ON

Červený knoflík
v poloze OFF

Obrázek 2-8

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02

Žlutý výčnělek
zatlačený doprava

Uvolnění spojky vypínače síťového
napájení
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Stlačený vzduch
Svářečka vyžaduje dodávku čistého suchého stlačeného vzduchu
5,1 až 6,2 bar (75 až 90 psi). Připojení k uzávěru stlačeného vzduchu, uvedenému na obrázcích 1-5 a 6-2, se provádí pomocí potrubí
o vnějším průměru 1/2 palce. Filtr a regulátor jsou ve skříňce hydrauliky a jsou vidět na obrázku 2-9.

Regulátor tlaku
stlačeného vzduchu
(při nastavování
zvedněte)

Nastavená dolní
hodnota tlaku
Nastavená
horní
hodnota
tlaku
Snímatelný
kryt pro
účely
nastavení
hodnot

Stlačený vzduch z uzávěru vstupuje zleva. Filtrovaný vzduch vystupuje vpravo. Šipka na tělese pod manometrem ukazuje směr průtoku vzduchu. Filtrovaný vzduch je veden do rozdělovacího potrubí
nad filtrem (viz obrázek 1-6), kde se nacházejí pneumatické ovládací ventily. Každé pneumatické zařízení má svůj dálkově ovládaný
ventil a řízení průtoku. Nastavení ventilů a řízení průtoku je popsáno v Kapitole 8 – Optimalizace výkonu.
Manometr ukazuje tlak filtrovaného vzduchu. Má stupnici v psi. Při
nastavování tlaku zvedněte nastavovací knoflík tak, aby byl na základně knoflíku vidět oranžový pruh. Otočením knoflíku doprava

Výstup
filtrovaného
stlačeného
vzduchu

(při pohledu shora) se zvýší tlak. Zatlačte knoflík zpět do zajištěné polohy, aby nemohlo dojít ke změně nastavení.
Přední kryt manometru lze sejmout za účelem úpravy nastavovacích hodnot. Pootočte kryt doleva
cca o 1/8 otáčky a mírným
tahem kryt sejměte. Nastavte dvě zelené značky na požadovaný
dolní a horní limit. Z výroby jsou normálně nastaveny na cca 75 psi
a 85 psi (5,1 bar a 5,7 bar). Tyto značky jsou pouze vizuální indikátory a nemají vliv na nastavení regulátoru.

Vstup
stlačeného
vzduchu

Schránka pod manometrem obsahuje vzduchový filtr a vysoušeč.
Vzduchový filtr provádí vypouštění vody automaticky do výpustné
hadice umístěné v dolní části stroje. Nezapomeňte, že vypouštění
vody na podlahu může způsobit problémy. Filtr má vnitřní plovák
a vypustí vodu pod tlakem při nashromáždění cca 25 cm3 = 25 ml
(0,85 unce) vody.
Viz Kapitola 10 - Údržba, kde jsou uvedeny kompletní informace
a pokyny k výměně filtrační vložky.

Manometr

Vzduchový filtr

Obrázek 2- 9

Výpustná hadice
zachycené vody

Filtr stlačeného vzduchu a regulátor

VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte
demontovat
schránku
vzduchového filtru při
přítomnosti
stlačeného
vzduchu. Vypněte uzávěr
přívodu stlačeného vzduchu a zkontrolujte, zda
manometr ukazuje nulu.
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Hydraulický pohon
Autonomní systém
Zvedací stůl se zvedá a spouští hydraulickým tlakem. Hydraulický systém má vlastní motor, čerpadlo, filtr, nádrž, systém chlazení
a programovatelný regulátor. Ventily a regulátor tlaku jsou řízeny
parametry obsaženými v souboru nastavení a kontrolovány řídicím
systémem svářečky.

Manometr
hydrauliky
na straně
výtlaku

Víčko plnicího
otvoru
hydraulické
kapaliny
Hydraulické
čerpadlo

Výměník
tepla
Elektromotor

Jednotka hydraulického pohonu je uvedena na obrázku 2-10. Hydraulické čerpadlo je schopné vyvíjet tlak max. 1500 psi (102 bar).
Hydraulická kapalina od tlakem pohání hydraulický válec umístěný
pod stolem a má maximální zdvih 20 palců (508 mm). Maximální
zdvih nebo tlačná síla pístu jsou závislé na průměru hydraulického
válce. Specifikace pro každý model je uvedena v tabulce 2-II. Maximální naprogramovatelná síla je menší než dostupná síla. Limity
programování jsou uvedeny v Kapitole 5 – Nabídky dotykového
displeje, Uživatelské volby, strana 50.

Průhledové
okénko pro
kontrolu
hladiny
a teploty
kapaliny
Obrázek 2-10

Manometr
hydrauliky na
straně sání

Jednotka hydraulického pohonu

Průměr
Model VWB hydraulického pístu
4300
4500
4700
4900

Nádrž hydraulické
kapaliny

2
2
2,5
2,5

Součinitel
pro
přepočet
3,14
3,14
4,91
4,91

Maximální
dostupná
zvedací
síla na
pístu
3140
4710
7360
7360

1 lb = 0,4536 kg; 1 lb = 4,448 N; 1 N = 1 J/m
Tabulka 2-II

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02

Zvedací síla podle modelu
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Doplnění hydraulické kapaliny
Vibrační svářečka může být dodána s plnou nebo zcela prázdnou
nádrží hydrauliky – v závislosti na tom, zda se jedná o místní nebo
mezinárodní destinaci. Pokud je nádrž hydrauliky prázdná nebo má
nízkou hladinu kapaliny, musí být před provozem svářečky naplněna. Nádrž má objem 20 U.S. galonů (75,7 l). Normální hladina za
provozu je přibližně 18,5 galonu (70 litrů). To odpovídá výšce 50 %
na průhledovém okénku.

Víčko plnicího otvoru
hydraulické kapaliny

Preferujeme DTE® 25, protože má lepší vlastnosti při vyšších teplotách. Viz tabulka 10-I, kde jsou uvedeny ekvivalenty hydraulické
kapaliny DTE® 25.
Před plněním nádrže vyšroubujte víčko plnicího otvoru uvedené na
obrázku 2-11. Vyjměte sítko/filtr. Doplňte hydraulickou kapalinu až
do 50 % výšky průhledového okénka, jak je vidět na obrázku 2-12.
Kapalina zůstává v hydraulickém válci, a proto není nutné plnit nádrž úplně. Vraťte zpět sítko/filtr a našroubujte víčko plnicího otvoru. Po provedení několika cyklů zvedacího stolu znovu zkontrolujte
hladinu kapaliny. Pokud hladina klesne pod 50 % výšky průhledového okénka, je možná nutné doplnit více hydraulické kapaliny.

Obrázek 2- 11

Sejmutí víčka plnicího otvoru hydraulické
kapaliny

Manometr
hydrauliky na
straně sání
Průhledové okénko
pro kontrolu hladiny
hydraulické kapaliny
Obrázek 2-12

Hladina hydraulické kapaliny na 50 %

UPOZORNĚNÍ
Hladina hydraulické kapaliny by
se měla trvale nacházet v rozmezí průhledového okénka. To
je z důležité z důvodu prevence
kondenzace na vnitřních plochách nádrže a v potrubí výměníku tepla.
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Uspořádání ovládacího
panelu
Ovládací panel obsahuje všechny spínače, kontrolky a displej pro
nastavování a ovládání vibrační svářečky.
Ovládací panel je vidět na obrázku 3-1. Zde je uvedeno krátké vysvětlení k základním ovládacím prvkům panelu.

A

Barevný dotykový displej

Tento barevný displej TFT má vysoký kontrast zobrazení a široký
rozsah úhlu pohledu i při vysoké intenzitě vnějšího osvětlení.
Displej poskytuje informace pro sledování a programování svařovacího cyklu.
Viz Kapitola 5 - Nabídky dotykového displeje, kde jsou uvedeny
informace o funkci různých nabídek.

B

Main Power (kontrolka)

Při zapnutém vypínači síťového napájení je tato kontrolka napájena
a svítí. Pokud tato kontrolka svítí, MAIN POWER signalizuje připravenost napájecího zdroje řídicího systému +24 V.

C

In Cycle (kontrolka)

Zelená kontrolka IN CYCLE svítí, když je vibrační svářečka v pracovním režimu (RUN). Kontrolka bliká, když svářečka zahájila
svařovací cyklus.

Obrázek 3-1

Uspořádání ovládacího panelu

Po ukončení svařovacího cyklu kontrolka přestane blikat a svítí nepřerušovaně. Kontrolka zhasne, když je svářečka přepnutá do režimu nastavení (SETUP).

D

Alarm (kontrolka)

Červená kontrolka ALARM bliká při jakémkoliv poplachu, jako
je stisknutí tlačítka E-STOP nebo otevření servisních dvířek. Kontrolka bliká v pracovním režimu (RUN) nebo režimu nastavení
(SETUP) a bliká až do okamžiku zániku podmínek poplachu.
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E

E-STOP Reset (tlačítko)

Stisknutí tohoto tlačítka umožňuje obsluze provést reset svářečky
při prvním zapnutí nebo vymazat následujícím způsobem přerušený
cyklus:
1.
2.

Stisknutím tlačítka E-STOP.
Otevřením zadních servisních dvířek.

F

Hydraulic Pump On
(kontrolka/spínač)

Hydraulické čerpadlo se zapne stisknutím zeleného tlačítka. Pokud
je hydraulické čerpadlo aktivované, svítí střed spínače zeleně. Pokud je hydraulika vypnutá, je střed zeleného spínače tmavý. Při vypnuté hydraulice nelze pohybovat zvedacím stolem. Toto je pouze
spínač pro zapnutí stisknutím. Hydraulické čerpadlo se vypne:
1.
2.
3.

Stisknutím tlačítka E-STOP.
Otevřením zadních servisních dvířek.
Vypnutím vypínače síťového napájení.

G

E-STOP (tlačítko)

POZNÁMKA
Postupujte dle pokynů uvedených v oblasti
pro zprávy v horní části dotykového displeje.

Tlačítko E-STOP na ovládacím panelu je vidět na obrázku 3-1. Na
levém boxu je tlačítko pro nouzové vypnutí (E-STOP) u levého
ovládacího spínače OPERATE, jak je vidět na obrázku 3-2. Oba
tyto spínače fungují stejně a stisknutím kteréhokoliv z nich se zastaví svařovací cyklus a zvedací stůl v právě dosažené poloze.
Spuštění zvedacího stolu a opětovné spuštění svářečky je možné
pouze tehdy, když jsou obě tlačítka pro nouzové vypnutí resetovaná.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02
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Ovládací spínače
Tlačítko podtlaku
Světelná závora (2)

Optický ovládací
spínač (2)

E-Stop (2)
Síťová
zásuvka pro
příslušenství
Obrázek 3-2

H

Umístění ovládacího spínače, tlačítka podtlaku a E-Stop, světelných závor a síťové zásuvky pro příslušenství

Optické ovládací spínače

Přímo na čelní stěně jsou pod posuvnými přístupovými dvířky dva
malé boxy a v každém z nich je umístěn optický ovládací spínač
(OPERATE). Jejich umístění je vidět na obrázku 3-2.
Tyto shodné spínače používají infračervené (IR) snímače.
Vyhovují bezpečnostním normám OSHA a CE. Obsluha může spustit svařovací cyklus pomocí jen jednoho – levého nebo pravého spínače.

LED kontrolka
napájení

Ovládací
spínač

LED kontrolka
aktivace

Tlačítko
E-STOP

Stisknutím
se stroj
zastaví

Otočením
a vytažením se
provede
reset

Každý optický spínač má vlevo malou červenou LED kontrolku,
která svítí při zapnutém napájení; je uvidět na obrázku 3-3 a 3-5.
Když obsluha zasune prst pod kryt spínače, rozsvítí se pravá LED
kontrolka signalizující aktivaci spínače.

Obrázek 3-3
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Kapitola 3 - Displej a ovládací prvky

J

Světelná závora

Světelné závory jsou uvedeny na obrázku 3-2.
Pravá strana světelné závory (přijímač) má na horní části krytu pět
stavových LED kontrolek. Viz obrázek 3-4. Pokud svítí zeleně, znamená to, že prostor sledovaný světelnou závorou je volný.
Pokud není sledovaný prostor volný, stavové LED kontrolky svítí zeleně. Viz Návod k obsluze světelných závor, který se nachází
v kapse na uložení dokumentace k systému (viz obrázek 2-2).
Při přerušení paprsku světelné závory před úplným zavřením přístupových dvířek se svářečka zastaví.
Opětovné uvedení do provozu se provede stisknutím tlačítka HOME
MACHINE na dotykovém displeji. Reference: Kapitola 7 – Činnost
stroje, Procedura Home, strana 95.

LED
kontrolky

Obrázek 3–4

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02

Stavové LED kontrolky světelné závory
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K

Síťová zásuvka pro
příslušenství

Síťová zásuvka pro příslušenství je umístěna na čelním ovládacím
panelu (viz obrázek 3-2). Dvojitá síťová zásuvka je standardní výbava a má odklápěcí víčka. Pro stroje určené k provozu v Severní
Americe má zásuvka celkový proud 4 A při napětí 120 VAC.
Pro stroje určené k provozu mimo Severní Ameriku jsou zásuvky
připojeny k napětí používanému v zemi instalace. Z obou zásuvek
lze odebírat v součtu proud 4 A. Síťová zásuvka pro příslušenství
má svůj vlastní jistič umístěný v rozvodné skříňce elektroinstalace.
Umístění jističe síťové zásuvky pro příslušenství v rozvodné skříňce elektroinstalace je uvedeno na obrázku 9-2.

L

Tlačítko pro zapnutí/
vypnutí podtlaku

Podtlak drží zpracovávané díly na horním nástroji.
Toto tlačítko umožňuje obsluze manuální ovládání podtlaku.
Stisknutím tlačítka se podtlak zapne nebo vypne.
Používá se hlavně při seřizování stroje a při úpravách umístění zpracovávaného dílu.
Tato funkce se může používat v režimech Manual nebo Auto. Viz
obrázek 5-26 na straně 56.

LED kontrolka
aktivace

LED
kontrolka
napájení

Zapnutí/vypnutí
podtlaku

Ovládací spínač

Obrázek 3- 5
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Normální svařovací cyklus
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Založení
zpracovávaných dílů
Oba zpracovávané díly
v dolním nástroji
Nejčastěji se oba zpracovávané díly umisťují do dolního nástroje
a zpracovávaný díl má tvar horní části odpovídající hornímu nástroji. Některé zpracovávané díly si ustavují svou vzájemnou polohu
samy, některé mají malé výčnělky nebo odlamovací kolíčky a otvory. Jsou ideálně vhodné pro společné založení do dolního nástroje.

Horní zpracovávaný díl
v horním nástroji
Při pokusu o umístění zpracovávaných dílů, které si neustavují vzájemnou polohu samy, do dolního nástroje, může mít v případně nepřesného ustavení za následek jejich rozdrcení. Zpracovávané díly,
které si neustavují svou vzájemnou polohu samy, nebo mají s tímto
ustavováním problémy, vyžadují držení horního zpracovávaného
dílu v horním nástroji. Horní nástroj má volitelnou funkci přidržování zpracovávaného dílu podtlakem. Tato konfigurace je uvedena na obrázku 4-1. Tlačítko pro aktivaci přidržování podtlakem je
umístěno buď na místě levého ovládacího spínače, nebo samostatně
u pravého ovládacího spínače.

Spuštění svařovacího
cyklu

Elektromagnetická
vibrační hlava

Mezní
vrstva

Otvor pro přidržování
podtlakem

Pružiny

Rám
stroje

Obrázek 4 - 1

Horní
nástroj
Vodicí
Dolní profil
nástroj
Zvedací stůl

Zpracovávané díly založené v nástrojích

Obsluha umístí zpracovávané díly do nástrojů a zkontroluje, zda
není zakrytý paprsek světelné závory. Potom obsluha stiskne libovolné optické tlačítko a spustí tak svařovací cyklus. Zelená kontrolka IN CYCLE (C na obrázku 3-1) začne blikat a svářečka provede
právě zvolený program svařování. Každý program svařování určuje
režim svařování, amplitudu vibrací, přítlak při svařování a obsahuje
hodnoty pro všechny požadované parametry.

Zavření přístupových
dvířek
Když začne blikat zelená kontrolka IN CYCLE, začnou se zavírat
přední přístupová dvířka. Po vysunutí dvířek nahoru začne hydraulický tlak zvedat zvedací stůl. Během pohybu přístupových dvířek
se nesmí přerušit paprsek světelné závory. Pokud dojde k narušení
tohoto sledovaného prostoru před aktivací snímače zavřené polohy
dvířek, dvířka se okamžitě zastaví. Opětovné uvedení do provozu
po zásahu světelné závory se provede stisknutím tlačítka HOME
MACHINE. Reference: Kapitola 7 – Činnost stroje, Procedura
Home, strana 95.
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Pokud není otevřený přívod stlačeného vzduchu, dvířka nejsou
schopná pohybu. V takovém případě se začne zvedací stůl pohybovat, ale po krátké chvíli se zastaví, protože snímač otevření dvířek
nepovolí další pohyb. Svářečka se zastaví a je nutné provést reset.

Fáze sevření
Když se přístupová dvířka začnou zavírat, začne se zvedat zvedací
stůl – až do dosažení přednastavené spouštěcí polohy, nebo do dosažení nulového pohybu (v závislosti na tom, zda je zvoleno spouštění
podle polohy nebo spouštění podle vyvíjené síly). To je vidět na
obrázku 4-2.

Sevřené díly
Zvedací stůl

Fáze svařování
Když zvedací stůl dosáhne spouštěcího bodu, zapne se buzení vibračních hlav na naprogramovanou dobu (typicky na několik sekund)
nebo do dosažení naprogramované vzdálenosti deformace. To je vidět na obrázku 4-3. Vibrační hlavy vibrují horním zpracovávaným
dílem proti upevněnému dolnímu dílu při poměrně velkém přítlaku,
což má za následek zahřívání vznikajícím třením. Toto zahřívání
roztaví styčné plochy a pokračuje až do okamžiku dostatečného průniku roztavené vrstvy do materiálu. Frekvence vibrací je v rozmezí
200 až 240 Hz, a amplituda vibrací je nastavitelná v rozmezí 0,020
až 0,070 palce (0,5 až 1,8 mm). Svařovací cyklus je možno nastavit
tak, aby probíhal po přednastavenou dobu (0,01 až 30,00 s), nebo do
dosažení specifikované vzdálenosti deformace (0,10 až 8,00 mm).

Fáze přidržení
Po dokončení fáze svařování jsou zpracovávané díly spolu přidrženy po dobu přidržení. To umožňuje spojení a ztuhnutí plastu. Svírací
síla při tuhnutí spoje také odstraňuje problémy s deformací tím, že
zpracovávané díly drží ve správné geometrické poloze. Přídržná síla
se specifikuje odděleně od přítlaku při svařování, aby bylo možno
dosáhnout pevnějšího svaru.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02

Obrázek 4 - 2

Zpracovávané díly sevřené k sobě ve
spouštěcím bodě

POZNÁMKA
Doba přidržení by neměla být kratší než
polovina aktuální doby svařování. Obvykle
je nejlepší nastavit dobu přidržení rovnající
se době svařování.
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Fáze uvolnění

Elektromagnetická
vibrační hlava

Mezní
vrstva

Zvedací stůl se nyní spustí dolů do výchozí nebo zakládací polohy,
jak je vidět na obrázku 4-4. Současně se začnou otvírat přístupová
dvířka. Prostor sledovaný světelnou závorou nesmí být narušen až
do úplného otevření přístupových dvířek. Pokud dojde k narušení
tohoto sledovaného prostoru během pohybu dvířek, svářečka se
okamžitě zastaví a je nutné provést reset.

Pružiny
Vibrace

Vyjmutí
zpracovávaných dílů
Po úplném otevření přístupových dvířek a nastavení stolu do zakládací polohy přestane blikat kontrolka IN CYCLE. Nyní lze spojené
díly vyjmout, jak je vidět na obrázku 4-5. Do nástrojů se založí nové
zpracovávané díly a je možné spustit další svařovací cyklus.

Obrázek 4 - 3

Zpracovávané díly během svařování

Svařené
díly
Zvedací stůl

Obrázek 4 - 4

Spouštění zvedacího stolu do výchozí polohy

Svařené
díly

Dolní
nástroj
Zvedací stůl

Obrázek 4 - 5
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Úvod
Tato kapitola příručky orientuje obsluhu ve funkcích dotykového
displeje a v jeho základní obsluze.
Informace odpovídají fyzické orientaci displeje, přičemž se začíná
levým sloupcem se sedmi „tlačítky“ nabídek. Tyto dotykové buňky
jsou virtuální tlačítka a v této příručce je nazýváme tlačítky. Jsou
to primární tlačítka používaná pro pohyb v menu. Viz obrázek 5-1.
Nejprve bude zmíněn pracovní režim (RUN MODE), potom režim
nastavení (SETUP MODE) atd.

Obrázek 5 -1

Tlačítka primární nabídky

POZNÁMKA
Tlačítko dotykového displeje se aktivuje
jemným rychlým dotykem prstu. Když je
buňka aktivní, změní barvu – ve většině
případů to znamená změnu z tmavě modré
na světlejší modrou.
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Tlačítka primární
nabídky

Viz strany 50 - 70.

USER
OPTIONS

Zde je uveden přehled funkcí sedmi tlačítek primární nabídky:

RUN
MODE

Viz strany 32 - 40.

Load Setup: Možnost zavedení nastavení 1-10 nebo
nastavení zobrazení.

Save Setup: Možnost uložení nastavení 1-10 nebo nastavení zobrazení.

Operate: Sleduje parametry procesu během cyklu.
Setup Summary:

Zobrazuje parametry procesu

používané během cyklu.

žívaných během cyklu.

Valve Status: Zobrazuje stav všech programovatelných ventilů používaných během cyklu.

I/O Table: Sleduje vstupy a výstupy řídicího systému bě-

hem cyklu.

Viz strany 41 - 49.

Load Position: Programuje výšku stolu.
Trigger Method:

amplitudy a celkové deformace.

Tool Options: Přístup do snímačů, voleb podtlaku,

Sensor Status: Zobrazuje stav všech snímačů pou-

SETUP
MODE

Limits: Nastavení limitů procesu – doby svařování, síly,

Volba spouštění podle polohy

programovatelných ventilů, ID nástrojů a možností kompenzace hmotnosti nástroje.

Utilities:

Přístup do voleb hesla, nastavení přetížení,
rychlosti stolu, měrných jednotek, sledování ventilů, doby obtoku, data a času úprav, vícejazyčných možností a umístění dat
pro uložení.

DOOR
&
TABLE
HOME
MACHINE

Viz strana 71.
Umožňuje ovládání a informuje o stavu dvířek a zvedacího stolu.

Viz strana 72.
Metoda uvedení stroje do výchozího bodu.

nebo podle nulového pohybu.

Weld: Volba svařování podle času nebo podle polohy.
Hold: Programování doby přidržení a síly přidržení.

PART
DATA

Viz strany 73 - 74.
Zobrazuje údaje svařování každého zpracovávaného dílu.

Autotune: Možnost automatického ladění a testovacího

provozu nářadí.

Viz strany 75 - 82.

ALARMS

Přístup ke zprávám o poplachu.
Viz také - Tabulka 5-I Zprávy o poplachu,
strany 77-82.
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Volba jazyka

POZNÁMKA

V pracovním režimu (RUN MODE) zvolte pomocí níže uvedených
tlačítek jazyk pro zobrazení na dotykovém displeji.

Obrázek 5 - 2

Jazykové možnosti: Volbu jazyka je
možno provádět v pracovním režimu (RUN
MODE) nebo v režimu nastavení (SETUP
MODE).

Run Mode, Volba jazyka
Tlačítka volby jazyka

POZNÁMKA
Jazykové možnosti: Je podporována pouze
angličtina a španělština. Přepínání mezi
jazyky se provádí stisknutím tlačítka English
nebo Español.
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Run Mode > Operate
Obrazovky Operate, Setup Summary, Sensor Status, Valve
Status a I/O Table jsou přístupné kdykoliv během cyklu, aniž by
se tím cyklus přerušil.
V tomto příkladu je použita obrazovka Operate.

Aktivní
obrazovka

Název jobu

Vysvětlení
těchto
parametrů
svařování jsou
na následující
straně.

Indikátory limitů

Tlačítka resetu
čítačů

Indikátory
přítomnosti dílu
Obrázek 5- 3

Run Mode > Operate

Indikátory limitů
Černá
=
Červená =

Bílá:
Zelená:

=
=

Start nového cyklu.
1. Aktuální hodnota je menší nebo rovná minimálnímu limitu.
{Díl je považován za podezřelý}
2. Aktuální hodnota je rovná nebo větší než
maximální limit.
{Díl je považován za podezřelý}
Funkce limitů je vypnutá.
Aktuální hodnota je v rámci limitů.
{Díl je považován za dobrý}
Pokračování

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02
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Run Mode> Operate

Pokračování
z předcházející
strany

Tlačítka resetu čítačů
Reset Part Counter Stisknutím se nastaví čítač dílů [Part Count] na 0.
Toto tlačítko může být chráněno heslem.

Reset Suspect Part Counter Stisknutím se nastaví čítač podezřelých dílů [Suspect Part] na 0.
Toto tlačítko může být chráněno heslem.

Indikátory přítomnosti dílu
Existuje podpora pro pět snímačů přítomnosti dílu.
Snímač 3 je vyhrazen pro podtlak, ale může se používat i bez podtlaku.
Je možno doplnit popis pomáhající lokalizaci na nástroji. Pokud
je indikátor zelený, je zjištěna přítomnost dílu. Pokud je indikátor
červený, stroj čeká před povolením spuštění cyklu na zjištění dílu.
Tyto indikátory jsou viditelné pouze tehdy, když jsou snímače
v provozu.

Parametry svařování
Weld Time: Tato doba svařování je dodržována na celém zpracovávaném dílu.

Total Collapse: Kombinace vzdálenosti svařování a přidržení.
Weld Force: Síla vyvíjená na zpracovávaný díl během doby svařování.

Amplitude: Velikost vodorovné výchylky působící na
zpracovávaný díl během doby svařování.
Frequency: Frekvence vibrací nástroje.
Current Force: Aktuální síla vyvíjená na zpracovávaný díl.
System Force: Síla vyvíjená hydraulickým systémem v kterémkoliv daném okamžiku.

Table Position: Aktuální poloha stolu.
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Run Mode > Setup Summary
Tato obrazovka zobrazuje parametry právě používaného procesu.

Obrázek 5 - 4

Run Mode > Setup Summary

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02
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Run Mode > Sensor Status
Sensor Status poskytuje informace o stavu snímačů přítomnosti dílu
1 až 5 v níže uvedeném příkladu.

Obrázek 5 - 5

Run Mode > Sensor Status

Existuje podpora pro pět snímačů přítomnosti dílu.
Snímač 3 je vyhrazen pro podtlak, ale může se používat i bez podtlaku.
Je možno doplnit popis pomáhající lokalizaci na nástroji.

POZNÁMKA
Tuto obrazovku je možno zobrazit během
cyklu.

Pokud je indikátor ZELENÝ, je zjištěna přítomnost dílu.
Pokud je indikátor ČERVENÝ, stroj čeká před povolením spuštění
cyklu na umístění dílu.
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Tyto indikátory jsou viditelné pouze tehdy,
když jsou snímače v provozu.
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Run Mode > Valve Status
Valve Status poskytuje informace o stavu čtyř programovatelných
ventilů v níže uvedeném příkladu.
ZELENÁ znamená, že ventil je zapnutý.
ČERVENÁ znamená, že ventil je vypnutý.

Obrázek 5 - 6

POZNÁMKA
Každý ventil může mít popis dlouhý až
20 znaků. To je užitečné při identifikaci
funkce. Viz obrázek níže. Každý ventil
má dva porty: [A] se používá jako Extend
(vysunutí), Clamp (Upnutí) nebo Engage
(zajištění) a [B] se používá jako Return
(návrat zpět), Release (uvolnění) nebo
Disengage (odjištění).

Run Mode > Valve Status

POZNÁMKA
Tuto obrazovku je možno zobrazit během
cyklu.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02
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Run Mode > I/O Table
I/O Table vám umožňuje přístup do karet vstupů a výstupů řídicího
systému. Během cyklu je možné sledování všech karet. To je užitečné při odstraňování závad snímačů nebo pohonů na nástroji.
Obrázky na následujících dvou stranách znázorňují informace karty
řídicího systému pro sloty 1-4.

Obrázek 5 - 7 Run Mode > I/O Table
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Run Mode > I/O Table > Slot 1 1769-IQ32

Obrázek 5 - 8

Run Mode > I/O Table > Slot 1

Run Mode > I/O Table > Slot 2 1769-OB32
Tlačítko Edit
Pokud se rozhodnete
přidat vstupy nebo
výstupy, tlačítko Edit
umožňuje přidání
popisu o délce až 12
znaků.

Obrázek 5 - 9

Run Mode > I/O Table > Slot 2
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Run Mode > I/O Table > Slot 3 1769-IF4I a Slot 4 1769-OF4VI

Obrázek 5 - 10
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Volba jazyka
V režimu nastavení (SETUP MODE) zvolte pomocí níže uvedených tlačítek jazyk pro zobrazení na dotykovém displeji.

Obrázek 5 - 11

POZNÁMKA
Jazykové možnosti: Volbu jazyka je
možno provádět v pracovním režimu (RUN
MODE) nebo v režimu nastavení (SETUP
MODE).

Setup Mode, Volba jazyka
Tlačítka volby jazyka

POZNÁMKA
Jazykové možnosti: Je podporována pouze
angličtina a španělština. Přepínání mezi
jazyky se provádí stisknutím tlačítka English
nebo Español.
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Setup Mode > Load Position
Load Position - Výška stolu, kterou obsluha používá při zakládání zpracovávaných dílů. Výška stolu je programovatelná mezi 50 m
a 508 mm. (1,968 až 20 in)

Měrné jednotky zobrazení
jsou metrické.
(Síla v kN), (Vzdálenost v mm),
(Amplituda v mm)

Current Table Position - Aktuální poloha stolu.

Měrné jednotky zobrazení
jsou anglické.
(Síla v lbs), (Vzdálenosti v in),
(Amplituda v in)

Table Up Zvedání stolu.
Table Down Spouštění stolu.

Obrázek 5 - 12

Setup Mode > Load Position

Press to Save - Uloží
aktuální polohu stolu jako
polohu pro zakládání.

POZNÁMKA
Stůl se pohybuje až za polohu nastavenou
v programu. Toto překonání polohy je
normální a musí se s ním počítat.
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Setup Mode > Trigger Method
Jsou podporovány dva způsoby spuštění - Zero Motion (nulový
pohyb) a Position (poloha). V závislosti na zvoleném způsobu se
zobrazují pouze relevantní ovládací prvky.

Spouštění podle nulového pohybu
Zero Motion - Svařování se spustí tehdy, když se zvedací stůl již
nepohybuje. Toto je preferovaný způsob pro svařování.

Table Up Zvedání stolu.

Table Down Spouštění stolu.
Obrázek 5-13

Setup Mode > Trigger Method > Zero Motion

Set Table Slowdown - Nastavuje polohu, v níž se stůl začne
zpomalovat před dosažením zpracovávaného dílu. Postupujte podle
tří kroků na dotykovém displeji.
Table Position: Aktuální poloha stolu.
Trigger Limits - Způsob kontroly správného založení zpracováva-

ných dílů nebo prevence dvojího svařování dílu.

Způsob použití - Umístěte sadu zpracovávaných dílů do nástroje.
Zavřete nástroj a odečtěte polohu stolu. Potom nastavte Trigger
na stejnou hodnotu. Nastavte Min. a Max. na 8 mm, a svařte dobře
sadu zpracovávaných dílů.

Pokračování
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Setup Mode > Trigger Method
Pokračování z předcházející strany

Spouštění podle polohy
Nastavte Trigger tak, aby souhlasil s vaší Start Position. Nastavte hodnoty Min. a Max. tak, aby stroj spustil poplach při zjištění následujících podmínek.
a.
b.
c.
d.

Zpracovávané díly nejsou založeny.
Jsou přítomné svařené díly.
Nejsou založeny žádné zpracovávané díly.
Zpracovávané díly nejsou založeny správně.

Svařování se spustí tehdy, když je poloha stolu rovná nebo větší než
poloha pro spuštění.
Trigger Position - Naprogramování hodnoty Trigger. Trigger Position lze naprogramovat mezi 50 mm a 508 mm (1,968 až 20 in).

Obrázek 5 - 14

Setup Mode > Trigger Method > Position

Save - Uloží aktuální polohu
stolu jako polohu Trigger.
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Setup Mode > Weld
Existují dva způsoby svařování:
Svařování podle času a svařování podle vzdálenosti.

Svařování podle času
Níže uvedený obrázek znázorňuje základní obrazovku pro svařování podle času.

Profiling - Profilování
nastává při použití 2
nebo více segmentů.
V tomto případě
profilování nenastává.

Segments - Možnost
zapnutí 2 nebo
více segmentů pro
profilování. Může
být maximálně
5 segmentů.

Weld Amplitude
Velikost vodorovné
výchylky
zpracovávaného
dílu. Rozsah
amplitudy je
od 0,5 mm do
1,778 mm (špička špička).

Weld Time Vytváření tření ve
zpracovávaných
dílech až do uplynutí
doby svařování.
Doba svařování Weld
Time je součtem
všech použitých
segmentů. V tomto
příkladu je použit
pouze segment
1, a proto je doba
svařování 5 sekund.

Obrázek 5 -15

Weld Force - Síla používaná po dobu
svařování. Naprogramovatelná rozmezí jsou
uvedena níže.
a. VW4300 [4,54-13,6 kN (1000-3000 lbs)]
b. VW4500 [4,54-20,1 kN (1000-4500 lbs)]
c. VW4700 [4,54-22,7 kN (1000-5000 lbs)]
d. VW4900 [4,54-25,0 kN (1000-5500 lbs)]

Escape Opuštění
obrazovky

Setup Mode > Weld > Time

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02
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Setup Mode > Weld
Svařování podle vzdálenosti
Níže uvedený obrázek znázorňuje svařování podle vzdálenosti; profilování se provádí s pěti segmenty.

Distance - Naprogramování hodnoty vzdálenosti. Lze naprogramovat v rozmezí 0,1 mm až 8 mm.
Svařování podle vzdálenosti - Vytváření tření ve zpracovávaných dílech až do dosažení vzdálenosti nebo do uplynutí doby
svařování.

Jak profilování funguje - Vytváření tření ve zpracovávaných dílech za použití parametrů svařování ze segmentu 1 po dobu
2 sekund. Potom se použijí parametry svařování ze segmentu 2 po
dobu 5 sekund atd. Takto se pokračuje až do dosažení vzdálenosti,
nebo až do použití všech aktivních segmentů – podle toho, co nastane dříve.
Weld Time maximální doba svařování pro každý segment.

a.
b.
c.
d.
e.

Segment 1 [max. 30 s]
Segment 2 [max. 10 s]
Segment 3 [max. 10 s]
Segment 4 [max. 10 s]
Segment 5 [max. 10 s]

(Celková doba svařování = Seg 1+ Seg 2+ Seg 3+ Seg 4+ Seg 5)
V tomto příkladu je celková doba svařování 20 sekund.
Avšak, i když je aktivních 5 segmentů, svařování při dosažení dané
vzdálenosti může trvat např. jen 12 sekund.
Po dosažení vzdálenosti jsou zbývající segmenty ignorovány. Pokud se sleduje timeout, spustí se poplach doby svařování.

Obrázek 5 - 16
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Setup Mode > Hold
Níže uvedený obrázek znázorňuje příklad tlačítek dotykového displeje používaných k programování přidržení.

Hold Time - Doba, po kterou jsou zpracovávané díly podrženy
pohromadě po svařování.
Hold Time - Rozsah od 0,0 s do 30,0 s.

Obrázek 5 - 17

Setup Mode > Hold

Weld Force - Síla používaná po dobu
přidržení. Naprogramovatelná rozmezí
jsou uvedena níže.
a. VW4300 [4,54-13,6 kN (1000-3000 lbs)]
b. VW4500 [4,54-20,1 kN (1000-4500 lbs)]
c. VW4700 [4,54-22,7 kN (1000-5000 lbs)]
d. VW4900 [4,54-25,0 kN (1000-5500 lbs)]
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Setup Mode > Autotune

POZNÁMKA

(při Auto-Ping OFF)
Autotune - Tuto funkci používejte pro automatické určování
rezonanční frekvence vibrující hmoty. Rozsah frekvence je mezi
200 Hz a 240 Hz, s rozlišením 0,01 Hz.
Níže uvedený obrázek znázorňuje příklad dotykového displeje po
dokončení Autotune.

Run Tool - Tuto funkci používejte
k testování nástroje po Autotune.

Před prováděním Autotune musí být horní
nástroj nainstalovaný a nesmí mu nic
překážet.
Při provedení Autotune bez horního nástroje
spustí stroj poplach. Tento poplach lze zrušit
po úspěšném provedení Autotune.

Tool Frequency - Toto je rezonanční
frekvence vibrující hmoty. Svářečka
bude s nástrojem pracovat při této
frekvenci.

Weld Amplitude
Toto testuje
nástroj při jiné
amplitudě.
Rozsah amplitudy
je od 0,5 mm
do 1,778 mm
(špička - špička).
Amplituda je
definována jako
velikost vodorové
výchylky.

Current Amplitude
Toto je zobrazená
aktuální amplituda za
chodu stroje.
Obrázek 5 -18

Setup Mode > Autotune > Auto-Ping OFF

Buňka se zprávou - Během Autotune bude
zobrazena jedna ze tří zpráv:
1) Autotune Complete (Autotune dokončeno);
2) Autotune in Progress (Autotune probíhá) a
3) Autotune Error (chyba Autotune) (nenalezena
rezonanční frekvence v rozsahu 200 Hz až
240 Hz).
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Setup Mode > Autotune
Pokračování z předcházející strany

(při Auto-Ping ON)
Auto-Ping - Pokud je tato funkce zapnutá, provádí
automatické ladění (Autotune) po zvoleném počtu cyklů. Obsluha
nastaví čítač
cyklů.

pro sledování cykůů stroje v rozmezí 1 až 300

Níže uvedený obrázek znázorňuje příklad dotykového displeje při
nastavování Auto-Ping.

POZNÁMKA
Proč používat Auto-Ping?
Za určitých podmínek se může teplota
některých částí svářečky časem změnit,
v důsledku čehož se může změnit rezonanční
frekvence nástroje. Pomocí Auto-Ping
svářečka automaticky kompenzuje tyto
změny tím, že periodicky měří rezonanční
frekvenci. Potom nastaví provozní frekvenci
svářečky podle naměřených výsledků.
Výhody: díly svářečky běží klidněji a snižuje
se spotřeba energie. Výsledkem je menší
namáhání dílů svářečky a delší životnost
příslušenství.

Nastavte čítač
od 1 do 300.

Obrázek 5 -19 Setup Mode > Autotune > Auto-Ping ON

Pokud je tlačítko nastaveno na

, Autotune se provádí po dokončení cyklu

Pokud je tlačítko nastaveno na

, Autotune se provádí před spuštěním následujícího cyklu.
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User Options
Stisknutím tlačítka USER OPTIONS se dostanete na obrazovku
uživatelských voleb. Je možný přístup k pěti funkcím:
• Load Setup
• Save Setup
• Limits
• Tool Options
• Utilities
Každá funkce bude popsána s příklady zobrazení dotykového displeje na následujících stranách.

User Options > Load Setup
Po stisknutí tlačítka Load Setup se zobrazí seznam nastavení
(Setup).
Na níže uvedeném obrázku je v operační paměti založeno nastavení Setup 2. (Do paměti je možno uložit až 10 nastavení).

Šipkami nahoru a dolů
zvolte nastavení (Setup).
Potom toto nastavení
(Setup) potvrďte pro použití
stisknutím

Obrázek 5 - 20

.

User Options > Load Setup

View Setups - Možnost
zobrazení seznamu
nastavení (Setup) 1 až 10.
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User Options > Save Setup
Postup uložení nastavení (Setup):
1. Stisknutím tlačítka Save Setup spusťte sekvenci uložení nastavení.
2. Zvolte umístění nastavení (Destination Setup).

uložte nastavení.

2a.

Stisknutím tlačítka

2b.

, abyste zadali náStiskněte tlačítko
zev jobu – délka maximálně 25 znaků.

2c.

Zvolte umístění názvu jobu.

3. Stisknutím tlačítka
umístění.

uložte název jobu do

Viz následující obrázek.

Obrázek 5 - 21

User Options > Save Setup

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02

View Setups
- Možnost
zobrazení
seznamu
nastavení (Setup)
1 až 10.
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User Options > View Setup
Postup zobrazení nastavení (Setup):
1. Stiskněte tlačítko Setup pod nápisem Select Setup a zvolte
nastavení (Setup).
2. Po stisknutí tlačítka Press to Update se zobrazí obsah zvoleného nastavení.

Obrázek 5 - 22

Strana 52

User Options > View Setup

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02

Kapitola 5 - Nabídky dotykového displeje

User Options > Limits

POZNÁMKA

Obrazovka limitů (Limits) umožňuje nastavení podmínek parametrů svařování.

Minimum Limit

Aktuální hodnoty parametrů svařování je
možno zobrazovat na obrazovce Operate.
Viz strana 33.

Pokud je hodnota aktuálního parametru nižší nebo rovná minimálnímu limitu (Minimum Limit), je to považováno za nesplnění
podmínky nebo je díl považován za podezřelý. Pokud je hodnota
aktuálního parametru vyšší než minimální limit (Minimum Limit),
je to považováno za splnění podmínky.

Maximum Limit
Pokud je hodnota aktuálního parametru vyšší nebo rovná minimálnímu limitu (Maximum Limit), je to považováno za nesplnění
podmínky nebo je díl považován za podezřelý. Pokud je hodnota
aktuálního parametru nižší než maximální limit (Maximum Limit),
je to považováno za splnění podmínky.

Příklad zobrazení
Na níže uvedeném obrázku jsou zapnuté parametry síla při svařování (Weld Force) a amplitudy při svařování (Weld Amplitude); doba
svařování (Weld Time) a vzdálenost svařování (Weld Distance) jsou
vypnuté.

Enable
Modré tlačítko =
zapnuto
Šedé tlačítko =
vypnuto

Obrázek 5 - 23

User Options > Limits
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User Options > Tool Options
Tool Options umožňuje přístup k následujícím položkám:
Tool ID,
Sensors,
Vacuum,
Valves,
Tool Weight Compensation

Tool Options > Tool ID
Tool ID „ON“ - Svářečka nespustí cyklus, dokud nebude identifikováno platné ID nástroje (Tool ID). Platné ID je hodnota od 1
do 10.
Příklad: Pokud je identifikováno ID 1, potom se do operační paměti
založí nastavení (Setup) 1. Založení nebo uložení jiného nastavení
(Setup) než 1 není možné. Pokud nevypnete ID nástroje (Tool ID
„OFF“), můžete měnit pouze jediné nastavení – Setup 1.

Tool ID „OFF“ - ID nástroje (Tool ID) je ignorováno.
Viz následující obrázek.

Obrázek 5 - 24
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User Options > Tool Options >
Sensors
Systém umožňuje připojení pěti snímačů. Typicky se jedná o snímače „přítomnosti zpracovávaného dílu“. Při zapnutých snímačích
může obsluha snadno kontrolovat správné umístění zpracovávaného dílu.
Snímač 3 je vyhrazen stavu podtlaku.
Níže uvedený obrázek znázorňuje příklad obrazovky snímačů (Sensors).

Enable (zelená)
Vstup snímače
je sledován
a na obrazovce
Operate
a obrazovce
Sensor Status
jsou vidět
indikátory.

Edit Description
Umožňuje popis délky
až 20 znaků.

Bypass (červená)
Vstup snímače
je ignorován
a na obrazovce
Operate ani
na obrazovce
Sensor Status
nejsou vidět
indikátory.

POZNÁMKA
Popisy mohou být
užitečné při lokalizaci
snímače na nástroji.

Obrázek 5 - 25

User Options > Tool Options > Sensors

POZNÁMKA
Informace k zapojení najdete v elektrických
schématech systému.
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User Options > Tool Options >
Vacuum Options
Podtlak může být zapínán manuálně nebo automaticky.

Který způsob použít?
Manual
Manuální zapínání se typicky používá tehdy, když je podtlak zapotřebí v dolní části nástroje.
Tomuto se také říká dolní zakládání.

Auto
Automatické zapínání se typicky používá tehdy, když je podtlak zapotřebí v horní části nástroje.
Tomuto se také říká horní zakládání.
Níže uvedený obrázek znázorňuje příklad obrazovky snímačů (Sensors).

Manual - Podtlak
se zapíná tlačítkem
a vypíná na začátku
doby přidržení.

Vacuum On/Off
Zapínání/
vypínání
podtlaku se
typicky používá
při testování
podtlakových
funkcí.

Auto - Podtlak se
zapíná při zvedacím
stole v zakládací
poloze a vypíná
během doby
přidržení.
Obrázek 5 - 26
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User Options > Tool Options >
Valve
Obrazovka ventilů (Valve) umožňuje obsluze programování ventilů.
Programovatelné ventily se používají k ovládání upínání,
vyhazování a posuvu systémů na nástroji.
Start method poskytuje možnosti volby, kdy se má zařízení
upnout nebo vysunout.
Stop method poskytuje možnosti volby, kdy se má zařízení
uvolnit nebo zasunout.
Níže uvedený obrázek znázorňuje příklad obrazovky ventilů (Valve).

Volba způsobu upnutí a uvolnění
(Start/Stop Method)
Při volbě upnutí/uvolnění (Start/Stop Method)
stiskněte box volby a okolo tohoto boxu
uvidíte zelený okraj. Dotyková tlačítka
Nahoru a Dolů ovládají ukazatel uvnitř boxu
volby.
Dotykové tlačítko Enter potvrdí volbu.
Dotyková tlačítka
Nahoru
Dolů
Enter

Obrázek 5 - 27

User Options Mode > Tool Options >Valve

Doba trvání vyhazování (Eject Time)
Eject Time používejte k programování doby, po kterou má být
vysunutý vyhazovač, a následně zasunutý. Pokud jsou např. zvoleny dvě sekundy, vyhazovač se bude dvě sekundy vysouvat a následně dvě sekundy zasouvat. Po uplynutí této doby se ventil deaktivuje
a nechá vyhazovač v zasunuté poloze.

POZNÁMKA
Pokud používáte snímače ke sledování
vysunuté a zasunuté polohy, není doba trvání
vyhazování (Eject Time) nutná a nebude
zobrazena jako možnost v případě, že bude
způsob upnutí/uvolnění (Start/Stop Method)
nastaven na vyhazování (Eject).

Pokračování
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Stop Method Time
Ke kontrole doby trvání uvolňování nebo zasouvání zařízení před
deaktivací ventilu se používá stop timer.

Valve 1 - Umožňuje přidat popis délky až 20 znaků. Například
Upnutí dutiny 1 (Cavity 1 Clamp). Při lokalizaci ventilu Valve
1 na rozdělovacím potrubí použijte schémata (nacházejí se
v rozvodné skříňce elektroinstalace).

Port A - Když je buzena strana A ventilu Valve 1, vzduch
proudí ven kanálem Port A na rozdělovacím potrubí. To typicky
znamená upínání dílu, vysouvání vyhazovače nebo zajišťování
posuvu. Je možno přidat popis délky až 20 znaků. Příkladem je
upnutí dílu.
Port B - Když je buzena strana B ventilu Valve 1, vzduch
proudí ven kanálem Port B na rozdělovacím potrubí. To typicky
znamená uvolňování dílu, zasouvání vyhazovače nebo odjišťování
posuvu. Také umožňuje popis délky až 20 znaků. Příkladem je
uvolnění dílu.

Sensors - Pro každý programovatelný ventil existují
specifické vstupy pro sledování funkce vysouvání a zasouvání
zařízení. Vstup snímače se zapne nastavením na Monitor; při
nastavení na Bypass, jsou vstupy snímače ignorovány.

Chování při nastavení snímačů na Bypass
Každý ventil je vybaven timerem, který odměřuje dobu kompletního provedení činnosti každého zařízení. Defaultní nastavení je
u všech ventilů 1 sekunda.
Příklad - Zahájil se cyklus. Svářečka bude čekat 1 sekundu na
upnutí dílu. Potom pokračuje v cyklu.
Timery se nazývají Bypass Sensor Time.
Umístění timerů:
User Options>Utilities>Valve Monitor Bypass Time
Lze naprogramovat v rozmezí 0,25 až 5 sekund.

POZNÁMKA
Pokud používáte snímače ke sledování
vysunuté a zasunuté polohy, není doba Stop
Method Time nutná a nebude zobrazena
jako možnost v případě, že jsou pro účely
sledování zapnuté snímače.
Chování když jsou snímače nastaveny na
Monitor
Každý ventil je vybaven timerem, který sleduje snímače vysunutí
a zasunutí. Pokud nejsou snímače aktivované před uplynutím určité
doby, spustí se poplach a přeruší se cyklus. Defaultní nastavení je
u všech ventilů 1 sekunda.
Příklad 1 - Cyklus se spustil a snímač upnutí je aktivovaný. Cyklus pokračuje až do dokončení.
Příklad 2 - Cyklus se spustil a snímač upnutí je po uplynutí 1
sekundy stále deaktivovaný. Spustí se poplach a cyklus se přeruší.
Tyto timery se nazývají Monitor Sensor Time.
Umístění timerů:

User Options>Utilities>Valve Monitor Bypass Time
Lze naprogramovat v rozmezí 0,25 až 5 sekund.

Sensor Status - Pro snímače vysunutí a zasunutí existují
indikátory stavu.
Když je snímač aktivovaný (ON), indikátor stavu se změní z červeného na zelený.

Test V1A a Test V1B -Toto jsou tlačítka pro testování
provádění funkcí vysouvání a zasouvání upínání, vyhazování
a posuvu nástroje.

Pokračování
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User Options > Tool Options >
Valve

Pokračování z předcházející strany

Part Locators
Jak zapnout a inicializovat Part Locators:
1. Před zapnutím Part Locators vyjměte z nářadí všechny zpracovávané díly.
2. Pro zapnutí Part Locators zvolte:

User Options>Tool Options>Valve 1.
3. Zvolte: Part Locators pro Start Method a Start of Weld pro Stop
Method. Part Locators jsou typicky zasouvané před svařováním dílů, ale můžete zvolit jakoukoliv jinou možnost. (Viz POZNÁMKA vpravo).
4. Uveďte stroj do výchozí polohy (Home Machine).
5. Stroj je připraven provést sekvenci Part Locator.

Sekvence činností:
1. Obsluha založí skříň.
2. Snímač přítomnosti zpracovávaných dílů detekuje skříň.
Vstup snímače 1 je vyhrazen pro skříň.
3. Po uvolnění prostoru světelných závor obsluhou se Part Locators
vysunou.
4. Obsluha spustí cyklus.
5. Part Locators jsou před spuštěním svařování (Start of Weld)
zasunuté. Obsluha může zvolit jiné možnosti způsobu zasunutí
Part Locators.
V tomto příkladu bylo zvoleno spuštění svařování (Start of
Weld).
6. Stůl a dvířka se vrátí do výchozí polohy (Home). (Otevřená dvířka a stůl v zakládací poloze)
7. Obsluha vyjme svařené díly.
(Viz POZNÁMKA vpravo).
8. Konec cyklu.

POZNÁMKA
Part Locators je k dispozici pouze pro Start
Method ventilu (Valve) 1.

POZNÁMKA
Snímač (Sensor) 1 je automaticky zapnut
a sledován až do vypnutí Part Locator.
Tento vstup se musí používat pro zjišťování
přítomnosti zpracovávaného dílu, protože
jinak nebude Part Locator fungovat.

POZNÁMKA
Obsluha musí při vyjímání dílu přerušit paprsek
světelné závory, protože jinak se neprovede
reset logiky zabraňují opakovanému svařování
a stroj neprovede cyklus.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02
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User Options > Tool Options >
Tool Weight Compensation
Při provádění nastavení týkajících se hmotnosti nástroje vstupte na
níže uvedenou obrazovku.

Obrázek 5 - 28

User Options
Compensation

Mode

>

Tool

Options

>Tool

Weight

Pokračování
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Pokračování z předcházející strany

User Options > Tool Options >
Tool Weight Compensation
Při kompenzaci hmotnosti nástroje (Tool Weight Compensation)
proveďte následující kroky:
Krok 1 - Zkontrolujte, zda není zakrytý paprsek světelné závory.
Krok 2 - Stiskněte tlačítko Capture Offset.
Podrobnosti k této operaci jsou uvedeny na následujícím obrázku.
Krok 3 - Když je proces dokončen, nastavte zvedací stůl do výchozí
polohy (Home).

System Force - Síla hydraulického
systému v každém daném
okamžiku je System Force. Během
kompenzace hmotnosti nástroje
(Tool Weight Compensation) tlak
začíná na základní hodnotě. Vytváří
dostatečnou sílu pro pohyb stolu
a dolního nástroje.

Offset Force - Síla potřebná
k pohybu zvedacího stolu a dolního
nástroje.

Zpráva zobrazovaná během
procesu kompenzace
hmotnosti nástroje. Zmizí po
dokončení procesu.

Spusťte stisknutím Capture
Offset.
Obrázek 5 - 29

Spuštění kompenzace hmotnosti nástroje
(Tool Weight Compensation)

Pokračování
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Pokračování z předcházející strany

User Options > Tool Options >
Tool Weight Compensation
Po dokončení kompenzace hmotnosti nástroje (Tool Weight Compensation) je obrazovka nabídky podobná níže uvedenému příkladu.
Obsluha musí po dokončení kompenzace hmotnosti nástroje (Tool
Weight Compensation) uvést stůl do výchozí polohy (Home).

System Force - Tento příklad
ukazuje, že System Force je při
základním tlaku.

Offset Force - Tento příklad
ukazuje, že k pohybu stolu
a spuštění nástroje byla nutná síla
1333 lbs.

Obrázek 5 - 30

Po dokončení kompenzace hmotnosti nástroje (Tool Weight Compensation)

Po provedení kompenzace
hmotnosti nástroje (Tool Weight
Compensation) již není zvedací stůl
v zakládací poloze. Obsluha musí
zvedací stůl uvést do výchozí polohy
(Home).
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User Options > Utilities
Obrazovka nabídky Utilities umožňuje obsluze sledovat nebo programovat větší počet doplňkových funkcí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Password Configuration
Overload Settings
Table Speed Options
Calibrate Position Transducer
Goto Diagnostics
View Units in „Metric“
Valves Monitor Bypass Time
Edit Date and Time
Save Location of Part Data
Volba jazyka – angličtina nebo španělština

Níže uvedený obrázek znázorňuje příklad typické obrazovky pomůcek (Utilities).

Obrázek 5 - 31

User Options > Utilities
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User Options > Utilities >
Password Configuration
Požadované heslo
Stiskněte tlačítko Password Configuration.
Přístup na obrazovku konfigurace hesla (Password Configuration)
vyžaduje zadání hesla.

Defaultní heslo
Defaultní heslo je číslo 1.

Obrázek 5 - 32

User Options > Utilities > Password Configuration

Pokračování

Strana 64

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02

Kapitola 5 - Nabídky dotykového displeje

User Options > Utilities >
Password Configuration
Pokračování z předcházející strany
Ochrana heslem může být použita pro účely ochrany různých obrazovek a čítačů. Viz obrázek níže.

Press to Change
Password

Enable Passwords

Umožňuje změnu hesla.
Defaultní heslo je číslo 1.
Heslo může mít délku až
20 znaků.

Zapíná/vypíná řízení
hesla.

Goto PV700
Configuration
Mode: Opuštění
aplikace a zobrazení
možností pro nastavení
zobrazení terminálu
Panel View Plus 700.
V nastavení terminálu
můžete konfigurovat
časovou zónu, spořič
obrazovky a IP adresu.
Pro návrat do
programu vibrační
svářečky stiskněte Run
Application.

Maintain door close
on suspect part.

Umožňuje obsluze rozpoznat a provést doplňkové
kroky pro odstranění dílu,
který neprošel jedním
z limitů procesu. Existují
dva způsoby činnosti –
s ochranou heslem a bez
ní.

Heslo (Password):
Obrázek 5 - 33 User Options > Utilities > Password Configuration

Barva tlačítka
ČERVENÁ = Ochrana heslem
vypnutá.
ZELENÁ = Ochrana heslem
zapnutá.

Change Password:
Používá se pro změnu
aktuálního hesla. Heslo
může mít délku až 20
znaků
Defaultní heslo je
číslo 1.

Objeví se obrazovka
hesla vyžadující zadání
hesla. Defaultní heslo je
1. Obrazovka pracovního
režimu (RUN MODE) se
objeví po zadání platného
hesla. Stiskněte tlačítko
pro uvedení stroje do
výchozí polohy (HOME
MACHINE), aby se otevřela dvířka.

Bez hesla (No
Password): Stiskněte

tlačítko pro uvedení stroje
do výchozí polohy (HOME
MACHINE), aby se otevřela dvířka.
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User Options > Utilities >
Overload Settings
Nastavení přetížení (Overload Settings) je možné provádět pro tyto
tři proměnné:

Voltage Delay - Umožňuje řídicímu systému nastavení
tolerance 1 až 3 sekundy pro detekci normálního provozního
napětí před spuštěním poplachu podpětí (Voltage Overload).

Feedback Delay - Umožňuje řídicímu systému nastavení
tolerance 1 až 3 sekundy pro detekci zpětnovazebního signálu
před spuštěním poplachu absence zpětnovazebního signálu (No
Feedback Detected).
Current Delay - Umožňuje řídicímu systému nastavení
tolerance 1 až 3 sekundy pro detekci normálního provozního
proudu před spuštěním poplachu nadproudu (Current Overload).

Obrázek 5 - 34
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User Options > Utilities > Table
Speed Options
Obrazovka rychlostí stolu (Table Speed Options) umožňuje obsluze
nastavení následujících parametrů:
• Table „Up“ Speed in Setup, Table „Down“ Speed in Setup,
• Table Position (poloha stolu),
• Part Clamp Speed,
• Table Lift Force,

Table Lift Force - Síla, kterou stůl působí během režimu nastavení (Setup Mode) a během cyklu (In Cycle), když se nesvařuje
a nevyvíjí se síla přidržení.

POZNÁMKA
Použití vozíku na nástroje je rychlý
a bezpečný způsob instalace a vyjmutí
nástroje ze zvedacího stolu.

• Tool Cart Position.

Table „Up“ Speed in Setup - Nastavuje rychlost stolu Nahoru (jak rychle se stůl pohybuje nahoru) – pouze v režimu nastavení (Setup Mode).

Tool Cart Position - Při stisknutí tlačítka
se stůl nastaví do naprogramované výšky
vozíku na nástroje.

Table „Down“ Speed in Setup - Nastavuje rychlost
stolu Dolů (jak rychle se stůl pohybuje dolů) – pouze v režimu nastavení (Setup Mode).

Part Clamp Speed - Nastavuje zpomalení před upnutím
zpracovávaného dílu. Zpomalení nastává 50 mm před polohou pro
spuštění (Trigger Position) nebo zpomalením stolu.

Obrázek 5 - 35

User Options > Utilities > Table Speed Options
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User Options > Utilities >
Transducer Calibration
Pomocí této obrazovky je možno kalibrovat snímač polohy.

Sekvence kalibrace

POZNÁMKA

1. Před kalibrací vyjměte nástroj.
2. K ovládání stolu použijte ovládací tlačítka stolu [UP/DN].
3. Spusťte stůl dolů, až se zastaví.
4. Při aktivovaném nejbližším ovládacím spínači pro spuštění cyklu stiskněte tlačítko [Lower Limit], čímž bude tato poloha systémem přijata jako 0,0 mm.

Snímač polohy byl zkalibrován ve výrobě
a normálně nepotřebuje opětovnou
kalibraci. Kalibrace je však nutná po výměně
snímače.

5. Zvedněte stůl, až se zastaví.
6. Při aktivovaném nejbližším ovládacím spínači pro spuštění cyklu stiskněte tlačítko [Upper Limit]. Tato poloha bude systémem
přijata jako 508,00 mm.
7. Zopakujte kroky 3 až 6. Potom zkontrolujte kalibraci.

Obrázek5 - 36
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User Options > Utilities > Date
and Time
Obrazovka Date and Time umožňuje provádět změny data a času.
Vzhled této obrazovky je uveden na následujícím obrázku.

Postup změny data a času
1. Tlačítka na obrazovce použijte k zadání:
hodin (Hour), minut (Minute), sekund (Seconds), roku (Year),
měsíce (Month) a dne (Day)
2. Po dokončení stiskněte Update.

Obrázek 5 - 37

User Options >Utilities > Date and Time
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User Options > Utilities > Save
Location
Lineární vibrační svářečky 4000 Series používají jako standardní
HMI Allen Bradley PanelView Plus 700.
Pro účely uložení dat dílu na zařízení Compact Flash je nutné provést upgrade HMI na PanelView Plus 700CE nebo na průmyslový
PC.

Obrázek 5 - 38
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Door and Table Control
Stiskněte tlačítko DOOR & TABLE.
Tato obrazovka umožňuje ovládání:
• otvírání a zavírání předních dvířek,
• polohování stolu.
Pomocí příslušného tlačítka pohybujte stolem (Table) nebo dvířky
(Front Door).

Indikátory dvířek
Pokud je indikátor stavu zavření dvířek Door Close zelený, jsou
dvířka zavřená a snímač je aktivovaný. Pokud je indikátor červený,
je snímač deaktivovaný a dvířka jsou otevřená.
Pokud je indikátor stavu otevření dvířek Door Open zelený, jsou
dvířka otevřená a snímač je aktivovaný. Pokud je indikátor červený,
je snímač deaktivovaný a dvířka jsou zavřená.

Tlačítka polohy stolu
Poloha stolu se ovládá tlačítky Table Up (zvedání stolu) a Table
Down (spouštění stolu).
Poloha stolu je zobrazena pod tlačítky Table Up / Table Down.

Obrázek 5 - 39

Door and Table Control
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Home Machine
Při stisknutí tlačítka HOME MACHINE se v horní části obrazovky
objeví černý banner s informacemi o stavu stroje a případnými potřebnými pokyny.
Home Machine uvede svářečku do výchozí polohy.

Banner
Po stisknutí tlačítka HOME
MACHINE se zobrazí stav
stroje a pokyny.

Obrázek 5 - 40 Home Machine
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Part Data > Part Data Viewer
Stiskněte tlačítko PART DATA.
Obrazovka údajů zpracovávaných dílů Part Data Viewer zobrazuje údaje až 10 svařovacích cyklů.
Když probíhá cyklus číslo 11, skupina 10 cyklů se přesune – z Part
Data Viewer do Part Data History.

Podezřelý cyklus
Pokud je u čítače dílů (Part Count) ?, jsou údaje problematické.
Cyklus je považován za podezřelý. Cyklus mohl být přerušen, nebo
nebyly splněny jeho parametry, nebo nastal poplach.

Obrázek 5 - 41

Part Data > Part Data Viewer

Pokračování
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Part Data > Part Data Viewer >
Part History
Pokračování z předcházející strany
Stiskněte tlačítko PART HISTORY na obrazovce PART DATA
VIEWER.
Obrazovka historie údajů zpracovávaných dílů PART DATA HISTORY zobrazuje údaje až 50 svařovacích cyklů.
Na každé straně této historie je záznam o 10 cyklech.

Podezřelý cyklus
Pokud je u čítače dílů (Part Count) ?, jsou údaje problematické.
Cyklus je považován za podezřelý. Cyklus mohl být přerušen, nebo
nebyly splněny jeho parametry, nebo nastal poplach.

Clear History
Stisknutím se
vymažou údaje
VŠECH dílů.
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Alarms
Stiskněte primární tlačítko ALARMS na hlavní obrazovce.
Zobrazí se seznam aktivních poplachů. Níže uvedený obrázek znázorňuje příklad zprávy aktivního poplachu (Active Alarm).

Terminologie poplachu
Active Alarms -

Jsou zobrazeny pouze aktuálně aktivní

poplachy.
Když se poplach stane neaktivním, je odstraněn ze seznamu.

Alarms - Zobrazuje, který poplach byl spuštěn.
QTY -

POZNÁMKA
Další informace k terminologii: Použijte
dokumentaci Factory Talk View Studio ME
(Allen Bradley).

Zobrazuje kolikrát byl poplach aktivní od posledního re-

setu.

Acc Time - Zobrazuje celkovou dobu, po kterou byl poplach
aktivní od posledního resetu.
Message - Zobrazuje zprávu k poplachu. Dotykovými tlačítky
UP a DOWN procházejte poplachy.
Reset poplachu - Existují dva způsoby resetu poplachů.
Reset všech aktivních poplachů se provádí buď pomocí HOME
MACHINE, nebo CLEAR ALARMS. Pokud se poplach spustí
ihned po resetu, existuje problém, který je nutné před spuštěním
cyklu odstranit. Zpráva poplachu poskytuje dostatek informací
k odstranění problému.

Alarm History - Zobrazuje obrazovku historii poplachů.

Obrázek 5 - 43 Alarms
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Alarms > Alarm History
Pokračování z předcházející strany
Stiskněte ALARM HISTORY na obrazovce ALARMS.
Zobrazí se seznam historie poplachů.
Viz níže uvedený příklad obrazovky.

POZNÁMKA
Viz následující strana, kde je uvedena
tabulka se zprávami poplachu a možné
řešení pro odstranění příčiny poplachu.

Clear History
Stisknutím se
vymaže seznam
historie poplachů.

Na začátek nebo
konec seznamu
historie.

Obrázek 5 - 44
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O stránku nahoru nebo
dolů

Pohyb
o jeden
poplach
nahoru
nebo
dolů.

Close
Opuštění
stránky
historie
poplachů.

Alarms > Alarm History
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POPLACHY
Auto-Tune Error (Chyba
Autotune)

ZPRÁVA
Did not find a valid tool frequency between 200 and 240Hz. (Nenalezena
platná frekvence nástroje v rozmezí 200 až 24 Hz).
Only an auto-tune will reset alarm. (Poplach se resetuje pouze pomocí
Autotune).

Řešení:
 Zkontrolujte, zda jsou nainstalovány 12mm upevňovací šrouby nástroje ke
stroji a zda jsou správně utaženy [136 Nm (100 lb ft)].
 Zkontrolujte, zda jsou utaženy všechny šrouby nástroje momentem
předepsaným výrobcem.
 Zkontrolujte hmotnost horního nástroje a zjistěte, zda je v povoleném
rozmezí pro stroj.
VW3300\4300:
9,1-25 kg (20-55 lbs)
VW3500\4500:
15,9-40,9 kg (35-90 lbs)
VW3700\4700:
40,9-68,1 kg (90-150 lbs)
VW3900\4900:
50,0-90,8 kg (110-200 lbs)
Check Frequency Inverter
The inverter has faulted. (Měnič má poruchu). Use the error code displayed
(Zkontrolujte měnič frekvence) on inverter and reference the manufacturer‘s manual for information on
cause. (Pomocí kódu závady zobrazeného na měniči vyhledejte příčinu chyby
v příručce výrobce).

Check Front Door
(Zkontrolujte přední dvířka)

Řešení:
 Zavolejte technickou podporu.
A cycle was started but the front door did not move. (Byl spuštěn cyklus, ale
přední dvířka se nepohybují).

Řešení:
 Zkontrolujte nastavení tlaku. Ventil nesmí být nastaven méně než na
4,83 bar (70 psi).
Check Front Door Sensor
The software has detected [door open] and [door close] sensors on at the
(Zkontrolujte snímač předních same time. (Software detekoval současně aktivované snímače [otevřená
dvířek).
dvířka] a [zavřená dvířka]). Check that sensors are functioning properly.
(Zkontrolujte správnou funkci snímačů.

Current Overload (Nadproud)

Cycle Aborted (Cyklus
přerušen)
Tabulka 5 - I

Řešení:
 Zkontrolujte kabeláž.
 Zkontrolujte správnou funkci snímačů.
 Zkontrolujte upevnění snímačů a absenci překážek.
The load has exceeded the drive‘s capability. (Zatížení překročilo možnosti
pohonu).
Řešení:
 Zvyšte zpoždění pro proud na 3 sekundy.
 Proveďte Autotune systému.
 Snižte přítlak při svařování.
 Zavolejte technickou podporu.
Light curtains were obstructed during a cycle, or some other fault aborted the
cycle. (Světelné závory byly přerušeny během cyklu, nebo byl cyklus přerušen
jinou poruchou).

Poplachy a zprávy (strana 1 z 6)
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POPLACHY
E-Stop or Service Door
Open (E-Stop nebo otevřená
servisní dvířka)

Frequency Error (Chyba
frekvence)

Front Door Not Closed
(Nezavřená přední dvířka)

Hydraulic Overload (Přetížení
hydrauliky)

Invalid Tool ID (Nesprávné ID
nástroje)

Tabulka 5 - I

ZPRÁVA
An E-Stop has been pressed or the back service doors are open. (Bylo
stisknuto tlačítko nouzového zastavení nebo jsou otevřena zadní servisní
dvířka).
Řešení:
 Proveďte reset všech tlačítek “E-STOP” a stiskněte tlačítko “E-STOP
RESET”.
 Zavřete zadní dvířka.
 Zkontrolujte bezpečnostní relé obvodu E-Stop.
During „Auto-Ping“ frequency has deviated more than „.5Hz“. (Během „AutoPing“ došlo k odhcylce frekvence větší než 5 Hz).
Only an auto-tune will reset alarm. (Poplach se resetuje pouze pomocí
Autotune).
Řešení:
 Zkontrolujte, zda jsou nainstalovány 12mm upevňovací šrouby nástroje ke
stroji a zda jsou správně utaženy [136 Nm (100 lb ft)].
 Zkontrolujte, zda jsou utaženy všechny šrouby nástroje momentem
předepsaným výrobcem.
Cycle has been aborted, because the front door proximity sensor did not detect
anything after 3 seconds of zero motion. (Cyklus byl přerušen, protože snímač
předních dvířek nic nedetekoval 3 sekundy po zjištění nulového pohybu).
Řešení:
 Zkontrolujte, zda jsou obě části snímače vzájemně správně vyrovnané při
zavřených dvířkách. Pokud ne, je nutné seřízení.
 Zkontrolujte, zda je dostatečný tlak vzduch k zavírání dvířek. Někdy tlak
stačí k zavření dveří, ale nestačí ke stlačení pryžového těsnění. V této
situaci jsou obě části snímače od sebe mimo detekční dosah.
The hydraulic unit is drawing more current than normal, and has tripped the
overload relay. (Hydraulická jednotka má vyšší proudový odběr než normálně
a vybavila relé přetížení).
Řešení:
 Zkontrolujte, zda je v systému dostatek oleje.
 Zkontrolujte napájení. Použijte schémata.
 Zavolejte technickou podporu.
Tool ID is active but no valid tool ID. (ID nástroje je aktivní, ale není to platné
ID nástroje).
Řešení:
 Zkontrolujte, zda nástroj podporuje ID nástroje. Pokud ano, zkontrolujte
připojení kabelu. Pokud ne, vypněte ID nástroje.
 Proveďte test kabelu provedením zkoušky vodivosti.
Použijte schémata.

Poplachy a zprávy (strana 2 z 6)

Pokračování

Strana 78

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02

Kapitola 5 - Nabídky dotykového displeje
POPLACHY
Maximum Trigger Limit
(Maximální limit Trigger)

ZPRÁVA
Cycle aborted because trigger is higher than maximum trigger limit. (Cyklus byl
přerušen, protože Trigger je větší než Maximální limit Trigger).

Minimum Trigger Limit
(Minimální limit Trigger)

Řešení:
 Zkontrolujte správné založení zpracovávaných dílů.
 Zkontrolujte hodnotu “Max. Trigger Limit”, která může být nastavena
nesprávně.
 Zkontrolujte hodnotu “Trigger Position”, která může být nastavena
nesprávně.
Cycle aborted because trigger is lower than minimum trigger limit. (Cyklus byl
přerušen, protože Trigger je menší než Minimální limit Trigger).

Řešení:
 Zkontrolujte správné založení zpracovávaných dílů.
 Zkontrolujte hodnotu “Min. Trigger Limit”, která může být nastavena
nesprávně.
 Zkontrolujte hodnotu “Trigger Position”, která může být nastavena
nesprávně.
No Feedback Detected
The PLC did not detect any amplitude feedback. (Řídicí systém nedetekoval
(Nedetekována zpětná vazba) amplitudovou zpětnou vazbu).
Řešení:
 Zvyšte zpoždění pro zpětnou vazbu na 3 sekundy.
 Zkontrolujte sílu při svařování, která může být příliš velká pro danou
aplikaci. Například síla při svařování 908 kg (2000 lbs) může znemožnit
vodorovný pohyb a zastaví stroj.
 Zkontrolujte správné ustavení nástroje. Pokud není nástroj správně
ustaven, svar nebude mít dostatek místa na volný pohyb, což způsobí
zastavení.
 Zkontrolujte, zda jsou opěrné nohy nástroje v zasunuté poloze.
 Proveďte Autotune systému.
 Zkontrolujte, zda jsou nainstalovány 12mm upevňovací šrouby nástroje ke
stroji a zda jsou správně utaženy [136 Nm (100 lb ft)].
 Zkontrolujte, zda jsou utaženy všechny šrouby nástroje momentem
předepsaným výrobcem.
 Zkontrolujte hmotnost nástroje a zjistěte, zda je v povoleném rozmezí pro
stroj.
VW3300\4300:
9,1-25 kg (20-55 lbs)
VW3500\4500:
15,9-40,9 kg (35-90 lbs)
VW3700\4700:
40,9-68,1 kg (90-150 lbs)
VW3900\4900:
50,0-90,8 kg (110-200 lbs)
No Hydraulic Pressure (Žádný Hydraulic pump is on but no pressure is detected. (Hydraulické čerpadlo je
hydraulický tlak)
zapnuté, ale nebyl detekován žádný tlak).
Řešení:
 Čerpadlo se otáčí obráceně. Zkontrolujte napájení.
 Zkontrolujte, zda převodník tlaku poskytuje signál kartě analogových
vstupů. Použijte schémata.
Tabulka 5 - I
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POPLACHY
No or Low Air Pressure
(Žádný nebo nízký tlak
vzduchu)

ZPRÁVA
Not enough pressure to close pressure switch. (Nedostatečný tlak pro sepnutí
tlakového spínače). Clear all E-STOPs, press E-STOP RESET, press Clear
Alarm, and then check air pressure. (Proveďte reset všech tlačítek E-STOP,
stiskněte E-STOP RESET, stiskněte Clear Alarm, a potom zkontrolujte tlak
vzduchu).

Sensor Valve 1A Extended
(Snímač ventilu 1A vysunuto)

Řešení:
 Je ke stroji připojen přívod stlačeného vzduchu? Použijte schéma
pneumatického systému [#18].
 Je otevřený hlavní uzávěr na přívodu vzduchu ke stroji?
 Je otevřen tlumicí ventil zamykání? Použijte schémata [#13].
 Proveďte reset všech tlačítek “E-STOP” a stiskněte tlačítko “E-STOP
RESET”. Při každém vypnutí stroje pomocí tlačítka pro nouzové vypnutí
E-Stop se vypne napájení tlumicího ventilu pro zapínání. Použijte schémata
[#7].
 Zkontrolujte nastavení tlakového spínače. Defaultní nastavení je 4,83 bar
(70 psi). Pokud tlak klesne pod tuto nastavenou hodnotu, spustí svářečka
poplach. Použijte schémata [#21].
One of the „actual“ readings is not within your process limits. (Jedna ze
„skutečných“ naměřených hodnot je mimo limitní hodnoty daného procesu).
Cycle has been aborted because the welded part was not removed. (Cyklus byl
přerušen, protože nebyl vyjmut svařený díl).
Řešení:
 Vyjměte svařený díl před cyklem.
 Zkontrolujte správnou funkci snímačů přítomnosti zpracovávaného dílu.
[Valve 1A] has been triggered, but sensor was not acknowledged. ([Ventil 1A]
byl aktivován, ale nebyl rozpoznán snímač).

Sensor Valve 1B Retracted
(Snímač ventilu 1B zasunuto)

Řešení:
 Zkontrolujte, zda není ovládané zařízení zablokované.
 Zkontrolujte nastavení tlaku vzduchu na ventilu.
 Zkontrolujte a v případě potřeby seřiďte polohu snímače.
[Valve 1B] has been triggered, but sensor was not acknowledged. ([Ventil 1A]
byl aktivován, ale nebyl rozpoznán snímač).

Sensor Valve 2A Extended
(Snímač ventilu 2A vysunuto)

Řešení:
 Zkontrolujte, zda není ovládané zařízení zablokované.
 Zkontrolujte nastavení tlaku vzduchu na ventilu.
 Zkontrolujte a v případě potřeby seřiďte polohu snímače.
[Valve 2A] has been triggered, but sensor was not acknowledged. ([Ventil 2A]
byl aktivován, ale nebyl rozpoznán snímač).

Process Limit (Limit procesu)
Remove Welded Part
(Vyjměte svařené díly)

Řešení:
 Zkontrolujte, zda není ovládané zařízení zablokované.
 Zkontrolujte nastavení tlaku vzduchu na ventilu.
 Zkontrolujte a v případě potřeby seřiďte polohu snímače.
Tabulka 5 - I
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POPLACHY
Sensor Valve 2B Retracted
(Snímač ventilu 2B zasunuto)

ZPRÁVA
[Valve 2B] has been triggered, but sensor was not acknowledged. ([Ventil 2B]
byl aktivován, ale nebyl rozpoznán snímač).

Sensor Valve 3A Extended
(Snímač ventilu 3A vysunuto)

Řešení:
 Zkontrolujte, zda není ovládané zařízení zablokované.
 Zkontrolujte nastavení tlaku vzduchu na ventilu.
 Zkontrolujte a v případě potřeby seřiďte polohu snímače.
[Valve 3A] has been triggered, but sensor was not acknowledged. ([Ventil 3A]
byl aktivován, ale nebyl rozpoznán snímač).

Sensor Valve 3B Retracted
(Snímač ventilu 3B zasunuto)

Řešení:
 Zkontrolujte, zda není ovládané zařízení zablokované.
 Zkontrolujte nastavení tlaku vzduchu na ventilu.
 Zkontrolujte a v případě potřeby seřiďte polohu snímače.
[Valve 3B] has been triggered, but sensor was not acknowledged. ([Ventil 3B]
byl aktivován, ale nebyl rozpoznán snímač).

Sensor Valve 4A Extended
(Snímač ventilu 4A vysunuto)

Řešení:
 Zkontrolujte, zda není ovládané zařízení zablokované.
 Zkontrolujte nastavení tlaku vzduchu na ventilu.
 Zkontrolujte a v případě potřeby seřiďte polohu snímače.
[Valve 4A] has been triggered, but sensor was not acknowledged. ([Ventil 4A]
byl aktivován, ale nebyl rozpoznán snímač).

Sensor Valve 4B Retracted
(Snímač ventilu 4B zasunuto)

Řešení:
 Zkontrolujte, zda není ovládané zařízení zablokované.
 Zkontrolujte nastavení tlaku vzduchu na ventilu.
 Zkontrolujte a v případě potřeby seřiďte polohu snímače.
[Valve 4B] has been triggered, but sensor was not acknowledged. ([Ventil 4B]
byl aktivován, ale nebyl rozpoznán snímač).

Trigger Time Out

V1 Invalid Combination
(Neplatná kombinace V1)

Řešení:
 Zkontrolujte, zda není ovládané zařízení zablokované.
 Zkontrolujte nastavení tlaku vzduchu na ventilu.
 Zkontrolujte a v případě potřeby seřiďte polohu snímače.
Typically occurs when you trigger by position and the table position is less than
the trigger position. (Typicky nastává při spouštění podle polohy a stůl je pod
polohou pro spuštění).
Řešení:
 Zkontrolujte polohu pro spuštění (Trigger Position).
Valve 1: (Ventil 1:) Start and stop method cannot be set to „Start of Weld“.
(Způsob upnutí a uvolnění (Start/Stop Method) nemůže být nastaven jako
„Spuštění svařování“).
Řešení:
 Změňte zvolené způsoby upnutí a uvolnění (Start/Stop Method), aby nebyly
stejné.

Tabulka 5 - I

Poplachy a zprávy (strana 5 z 6)
Pokračování

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02

Strana 81

Uživatelská příručka - Lineární vibrační svářečka 4000 Series
POPLACHY
V2 Invalid Combination
(Neplatná kombinace V2)

V3 Invalid Combination
(Neplatná kombinace V3)

V4 Invalid Combination
(Neplatná kombinace V4)

Voltage Overload (Podpětí)

Weld Time Limit „has expired“.
(Limit doby svařování „uplynul“).
Tabulka 5 - I
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ZPRÁVA
Valve 2: (Ventil 2:) Start and stop method cannot be set to „Start of Weld“.
(Způsob upnutí a uvolnění (Start/Stop Method) nemůže být nastaven jako
„Spuštění svařování“).
Řešení:
 Změňte zvolené způsoby upnutí a uvolnění (Start/Stop Method), aby nebyly
stejné.
Valve 3: (Ventil 3:) Start and stop method cannot be set to „Start of Weld“.
(Způsob upnutí a uvolnění (Start/Stop Method) nemůže být nastaven jako
„Spuštění svařování“).
Řešení:
 Změňte zvolené způsoby upnutí a uvolnění (Start/Stop Method), aby nebyly
stejné.
Valve 4: (Ventil 4:) Start and stop method cannot be set to „Start of Weld“.
(Způsob upnutí a uvolnění (Start/Stop Method) nemůže být nastaven jako
„Spuštění svařování“).
Řešení:
 Změňte zvolené způsoby upnutí a uvolnění (Start/Stop Method), aby nebyly
stejné.
The load has exceeded the drive‘s capability. (Zatížení překročilo možnosti
pohonu).
Řešení:
 Zvyšte zpoždění pro zpětnou vazbu na 3 sekundy.
 Zkontrolujte sílu při svařování, která může být příliš velká pro danou
aplikaci. Například síla při svařování 908 kg (2000 lbs) může znemožnit
vodorovný pohyb a zastaví stroj.
 Zkontrolujte správné ustavení nástroje. Pokud není nástroj správně
ustaven, svar nebude mít dostatek místa na volný pohyb, což způsobí
zastavení.
 Zkontrolujte, zda jsou opěrné nohy nástroje v zasunuté poloze.
 Proveďte Autotune systému.
 Zkontrolujte, zda jsou nainstalovány 12mm upevňovací šrouby nástroje ke
stroji a zda jsou správně utaženy momentem 136 Nm (100 lb ft).
 Zkontrolujte, zda jsou utaženy všechny šrouby nástroje momentem
předepsaným výrobcem.
 Zkontrolujte hmotnost nástroje a zjistěte, zda je v povoleném rozmezí pro
stroj.
VW3300\4300:
9,1-25 kg (20-55 lbs)
VW3500\4500:
15,9-40,9 kg (35-90 lbs)
VW3700\4700:
40,9-68,1 kg (90-150 lbs)
VW3900\4900:
50,0-90,8 kg (110-200 lbs)
Weld time has expired before weld distance could be achieved. (Doba
svařování uplynula před dosažením vzdálenosti svařování).
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Banner na dotykovém displeji
V níže uvedené tabulce jsou všechny zprávy zobrazované v banneru
v horní části různých obrazovek.

Zobrazená zpráva
Alarm Detected
Door out of Position
Ejecting Part
Hydraulics Off
In Cycle
Invalid Tool ID
Light Curtain is Obstructed
Machine Ready for Cycle
Machine Ready for Setup
Remove Welded Part
Stanchions Not Retracted
System Maintenance Required
Table Lock Not Detected

Table Not in Load Position
Valve 1: „not retracted“
Valve 2: „not retracted“
Valve 3: „not retracted“
Valve 4: „not retracted“
Waiting for Part and Place Sensors

Tabulka 5-II

Interpretace
Byl detekován nejméně jeden poplach.
Přední dvířka nejsou ve výchozí poloze (Home).
Jeden nebo více vyhazovačů vyhazuje díly.
Hydraulický systém je vypnutý.
Stroj je v pracovním režimu (RUN MODE) a probíhá cyklus.
Identifikace nástroje je zapnutá, ale bylo zjištěno neplatné ID
nástroje.
Ve sledovaném prostoru byl detekován předmět, nebo je světelná
závora neseřízená.
Všechno je OK a připravené k cyklu.
Stroj je připraven na manuální operace.
Díl byl zpracován a čeká na vyjmutí.
Opěrné nohy jsou vysunuté a čekají na zasunutí.
Zavolejte technickou podporu.
Zámek stolu není v ukládací poloze. Pohyb stolu je omezen. Stroj
neprovede cyklus, dokud se zámek stolu nenastaví do polohy nebo
dokud se nevypne snímání.
Stůl není ve výchozí poloze.
Snímač zasunutí Ventilu 1 je zapnutý a zařízení není v zasunuté
poloze. Zkuste stroj uvést do výchozí polohy (Home Machine).
Snímač zasunutí Ventilu 2 je zapnutý a zařízení není v zasunuté
poloze. Zkuste stroj uvést do výchozí polohy (Home Machine).
Snímač zasunutí Ventilu 3 je zapnutý a zařízení není v zasunuté
poloze. Zkuste stroj uvést do výchozí polohy (Home Machine).
Snímač zasunutí Ventilu 4 je zapnutý a zařízení není v zasunuté
poloze. Zkuste stroj uvést do výchozí polohy (Home Machine).
Jeden nebo několik snímačů přítomnosti zpracovávaného dílu je
zapnutých, ale nedetekují přítomnost dílu. Stroj neprovede cyklus,
dokud nebude detekován díl.

Zprávy banneru dotykového displeje
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Počáteční příprava
stroje
Prohlídka

Manometr
hydrauliky na
straně výtlaku

Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny způsobem uvedeným na
obrázku 6-1. Specifikace hydraulické kapaliny, informace k víčku,
sítku a správné hladině kapaliny jsou uvedeny v kapitole 2. Zkontrolujte případné úniky na podlaze a pod strojem. Zkontrolujte, zda
jsou zavřená servisní dvířka hydrauliky i servisní dvířka rozvodné
skříňky elektrické instalace. Servisní dvířka hydrauliky jsou blokovaná, aby znemožnil provoz stroje při otevřených dvířkách. Na
obrázku 1-9 je uvedeno typické bezpečnostní blokování a příslušná
zdířka ve skříňce.

Manometr
hydrauliky na
straně sání
Průhledové okénko pro
kontrolu hladiny hydraulické
kapaliny
Obrázek 6 - 1

Napájení

Průhledové okénko pro kontrolu hladiny
hydraulické kapaliny

Síťové napájení
Po připojení elektrického napájení ke svářečce (viz Požadavky na
napájení, strana 120) zapněte vypínač síťového napájení způsobem
uvedeným na obrázku 2-7.

SUP

Vzduch pro stroj
Svářečka vyžaduje dodávku čistého suchého stlačeného vzduchu
5,1 až 6,2 bar (75 až 90 psi). Připojení k uzávěru stlačeného vzduchu se provádí pomocí potrubí o vnějším průměru 1/2 palce. Otočením ventilu znázorněného na obrázku 6-2 doprava zapněte přívod
stlačeného vzduchu. Vzduch se používá ke zvedání a spouštění
předních přístupových dvířek a k ovládání volitelného přidržování
zpracovávaného dílu, upínání nebo vyhazování.

Hydraulický systém
Reset nouzového vypnutí
a svářečky

Obrázek 6 - 2

Kontrolka poplachu
Tlačítko Reset

Stiskněte tlačítko HOME. Na displeji se zobrazí pokyny.
Typický postup je: Reset obou tlačítek pro nouzové vypnutí
(E-STOP) otočením doprava a povytažením. Jsou uvedena na obrázku 6-3. Proveďte reset všech poplachů. Potom stiskněte tlačítko
E-STOP RESET. Blikající kontrolka alarmu zhasne. Pokud kontrolka nezhasne, zkontrolujte zadní servisní dvířka. Musejí být spolehlivě zapnutá a musí být aktivované bezpečnostní blokování.

Obrázek 6 - 3

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02
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Zapněte hydraulické čerpadlo
Hydraulické čerpadlo se zapíná stisknutím zeleného tlačítka HYDRAULIC PUMP ON. Při zapnutém čerpadle svítí. Objeví se obrazovka RUN MODE se zobrazenou zvedací silou, viz Current Force.
Viz obrázek 6 - 4, kde je obrazovka RUN MODE > Operate
screen ve verzích s anglickými i metrickými měrnými jednotkami.
Modely 4300 a 4500 mají válec o průměru 50,8 mm (2 palce) a plochu pístu 20,3 cm2 (3,14 sq in). Hydraulický tlak, působící na tuto
plochu, vyvíjí v nezatíženém stavu zvedací sílu 2,00 kN (440 lbs)
až 2,43 kN (535 lbs).
Na obrázku 6-4 je znázorněna zvedací síla 3,3584 kN (755 lbs) při
základním tlaku.
(Tyto snímky obrazovek byly pořízeny při provozu svářečky Model
4900).
Modely 4700 a 4900 mají válec o průměru 63,5 mm (2,5 palce)
a plochu pístu 31,7 cm2 (4,91 sq in). V nezatíženém stavu vyvíjí
zvedací sílu 3,12 kN (685 lbs) až 3,80 kN (835 lbs).

Aktivujte proceduru HOME
Stiskněte tlačítko HOME MACHINE v levém sloupci displeje. Viz
obrázek 6-5.
Stůl se nastaví do výchozí polohy, zpráva se změní na MACHINE
AT HOME a může se zobrazit stavová zpráva s pokyny. Pokud se
tyto zobrazí, postupujte dle pokynů uvedených na displeji.
Stisknutím tlačítka RUN se vraťte na obrazovku RUN.
Obrázek 6- 4

Obrazovka RUN > Operate při normálním
hydraulickém tlaku

[Horní obrazovka – anglické měrné jednotky, dolní obrazovka –
metrické měrné jednotky]

Obrázek 6 - 5
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Nainstalujte nástroje
Položte vzájemně ustavený horní a dolní nástroj na zvedací stůl
(ustavovací čepy v nohách nástroje musejí být vysunuté). Volně nainstalujte upevňovací šrouby dolního nástroje (M12–1,75) s podložkami (7/16“ Grade 8) do stolu. Na obrazovce SETUP> Load Position (viz obrázek 6-6), použijte ovladač TABLE UP ke zvednutí stolu
tak, aby se horní nástroj téměř dostal do kontaktu s odpruženým
rámem, ale nedotkl se jej (vůle 2 mm (0,1 in)).

Ustavte horní nástroj
Vypnutí svářečky
Stiskněte jedno (nebo obě) tlačítka E-STOP. Hydraulické čerpadlo
se zastaví, zhasne jeho zelená kontrolka (HYDRAULIC PUMP
ON) a bude blikat kontrolka poplachu ALARM.

Vypnutí napájení
Vypněte vypínač síťového napájení a zamkněte jej. Zavřete a zamkněte uzávěr stlačeného vzduchu. Na obrázcích 1-3, 1-4 a 1-5 jsou
fotografie správně zamknutého přívodu energií.

Upevňovací šrouby
Volně nainstalujte upevňovací šrouby dolního nástroje (M12–1,75)
s podložkami (7/16“ Grade 8) do horního odpruženého rámu. Umístění šroubů pro všechny zvedací stoly je uvedeno na obrázcích 6-7
až 6-10.

Obrázek 6 - 6

Nastavení výšky stolu

DÉLKA UPEVŇOVACÍCH ŠROUBŮ
NÁSTROJE
Upevňovací šrouby nástroje M12 × 1,75
musí být zašroubované ve stole nebo v odpruženém rámu minimálně na tři a půl (3 1/2)
závitu (nebo na 6 mm).
Naléhavě doporučujeme takovou délku
šroubů, která umožní zašroubování do
hloubky pěti (5) závitů (nebo 9 mm).

Utáhněte horní nástroj
1.
2.
3.
4.
5.

Zapněte vypínač síťového napájení.
Otevřete uzávěr stlačeného vzduchu.
Proveďte reset všech tlačítek pro nouzové vypnutí E-STOP.
Stiskněte tlačítko E-STOP RESET.
Stisknutím HYDRAULIC PUMP ON zapněte hydraulické čerpadlo.
6. Pomocí tlačítek Table Up/Table Down (na displeji) (viz obrázek 6-6) zvedněte stůl tak, aby se nástroj dostal do přímého kontaktu s odpruženým rámem.
7. Zkontrolujte ustavení nástroje.
8. Utáhněte rukou všechny přístupné horní a spodní upevňovací
šrouby.
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Utáhněte upevňovací
šrouby

UPOZORNĚNÍ
Před laděním pohonu zkontrolujte zasunutí ustavovacích čepů v nohách nástroje.
Pokud
čepy
nezasunete,
může se poškodit nástroj. Viz
obrázek 6-11, kde je uvedena
noha nástroje se zasunutým
ustavovacím čepem.

1. Stiskněte E-STOP.
2. Vypněte vypínač síťového napájení a zamkněte jej.
3. Zavřete a zamkněte uzávěr stlačeného vzduchu.
4. Utáhněte upevňovací šrouby k odpruženému rámu momentem
136 Nm (100 ft-lbs).
POZNÁMKA: 100 ft-lbs = 13,83 kgm = 136 Nm
5. Utáhněte upevňovací šrouby ke stolu momentem 136 Nm
(100 ft-lbs).
6. Připojte všechna vzduchová vedení nebo kabely snímačů k nástroji a zajistěte je.

Zasunutý
ustavovací čep

Závěr přípravy nástrojů

Rukojeť pro
zasunutí
ustavovacího
čepu nohy

1. Zapněte vypínač síťového napájení.
2. Otevřete uzávěr stlačeného vzduchu.
3. Proveďte reset všech E-STOP.
4. Stiskněte tlačítko E-STOP RESET.
5. Stiskněte tlačítko HYDRAULIC PUMP ON.
6. Založte program pro aktuálně nainstalované nástroje. Viz obrázek 5 - 20 a Kapitola 7 - Činnost stroje, Volba souboru programu.
7. Aktivujte proceduru HOME MACHINE.
Viz obrázek 6-5.
8. Zasuňte ustavovací čepy v nohách nástroje. Viz obrázek 6-11.

Nástroj

9. Odstraňte všechny chrániče z nástroje.
10.Nainstalujte všechny upevňovací šrouby, které byly při zavřeném nástroji nepřístupné. Utáhněte je momentem 136 Nm
(100 ft-lbs).

Nalaďte pohon pro
nástroj

Zvedací stůl

Během procedury Autotune stroj hledá provozní frekvenci, která
přizpůsobí pohon hmotnosti horního nástroje. Při neprovedení procedury Autotune bude stroj násilím překonávat vlastní rezonanční
frekvenci nástroje. Výsledkem budou vyšší ztráty energie a možná
nižší kvalita svarů.

Pokračování
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Patka nohy

Obrázek 6-11

Zasunutý ustavovací čep nohy

UPOZORNĚNÍ

Je důležité provést Autotune
při každé výměně nástroje.
Každý nástroj má svou vlastní
rezonanční frekvenci. Přestože jsou nástroje konstruovány tak, aby byly shodné, mají
nepatrné odchylky rezonanční
frekvence způsobené namáháním při obrábění a utahování
šroubů.
Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02
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Pokračování z předcházející strany
Tyto vyšší ztráty energie se projeví větším zahříváním – většinou
u cívek magnetického pohonu. Přehřívání cívek zkracuje jejich životnost, což má za následek odstávky stroje a další náklady.
K upevnění horního nástroje používejte všechny šrouby, pokud některá část nástroje nezakrývá otvor. Šrouby utáhněte předepsaným
momentem. Pokud nejsou nainstalované všechny upevňovací šrouby horního nástroje, může být mechanické spojení s odpruženým
rámem nedokonalé, a může tak dojít k poškození nástroje nebo
stroje.

UPOZORNĚNÍ
Používejte všechny šrouby
(pokud některá část nástroje
nezakrývá otvor). Šrouby horního a dolního nástroje utáhněte předepsaným momentem.

Nedokonalé mechanické spojení má tendenci vibrovat jako systém
složený z několika hmot. Nedostatečný počet šroubů nebo neutažené šrouby mohou způsobit nedokonalé mechanické spojení, přičemž
potom část dílu vibruje jinou frekvencí nebo je vůči ostatním dílům
rozfázovaná. Povolený dolní nástroj má za následek nízkou kvalitu
svarů a může rovněž způsobit poškození nástroje nebo stroje.
1. Proveďte proceduru Autotune. Viz obrázky 5-18 a 5-19 na stranách 48 a 49.
2. Proveďte Autotune při každé výměně nástroje. Při problému
s procedurou Autotune viz Kapitola – 9 Odstraňování problémů.
3. Po dokončení Autotune jděte do režimu RUN MODE.
4. Proveďte reset všech poplachů.
5. Stiskněte E-STOP RESET.
6. Postupujte podle dalších pokynů na displeji.
7. Na displeji musí být zobrazeno: Machine ready for cycle (stroj je
připraven na cyklus).
8. Svářečka je nyní připravena k založení zpracovávaných dílů a ke
spuštění svařování.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02
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Příprava stroje
Podrobný postup přípravy je na začátku Kapitoly 6 - Instalace nástrojů. Stručná verze s pěti kroky je pro rychlou orientaci uvedena
zde.

1.

VAROVÁNÍ
Nikdy nepracujte s vibrační svářečkou při otevřených
kterýchkoliv
servisních dvířkách. Je
to nebezpečné a snadno
může dojít k úrazu nebo
usmrcení.
Zadní servisní dvířka slouží také jako odhlučnění.

Síťové napájení
Připojte síťový napájecí kabel do trojfázové zásuvky 480 V,
30 A, a zapněte vypínač síťového napájení. Rozsvítí se žlutá
kontrolka MAIN POWER.

2.

Stlačený vzduch
Svářečku připojte ke zdroji čistého suchého stlačeného vzduchu 5,1 až 6,2 bar (75 až 90 psi). Otevřete uzávěr otočením
doprava. Vzduch se používá ke zvedání a spouštění předních
přístupových dvířek a k ovládání volitelného přidržování
zpracovávaného dílu, upínání nebo vyhazování.

3.

E-STOPy a reset
Proveďte reset obou tlačítek E-STOP otočením doprava
a povytažením ven (nebo nahoru). Potom stiskněte tlačítko
E-STOP RESET a kontrolka poplachu ALARM přestane
blikat a zhasne. Pokud kontrolka poplachu nezhasne, zkontrolujte správné zavření zadních dvířek a zajištění bezpečnostního blokování.

4.

Hydraulické čerpadlo
Zapněte hydraulické čerpadlo stisknutím tlačítka HYDRAULIC PUMP ON, viz obrázek 7-4. Při zapnutém čerpadle svítí
zeleně.

5.

Procedura HOME
Stiskněte tlačítko HOME MACHINE v levém sloupci displeje. Viz obrázek 7-1.
Stůl se nastaví do výchozí polohy, zpráva se změní na MACHINE AT HOME a může se zobrazit stavová zpráva s pokyny. Pokud se tyto zobrazí, postupujte dle pokynů uvedených na displeji.

Stisknutím tlačítka RUN se vraťte na obrazovku RUN.

Obrázek 7 - 1

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02
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Volba souboru
programu
Založení existujícího programu
Pokyny k založení existujícího souboru programu jsou uvedeny
v Kapitole 5 – Nabídky dotykového displeje na straně 50 - USER
OPTIONS > Load Setup.
Tyto kroky opakují uvedené informace.
1. Stiskněte tlačítko USER OPTIONS a potom stiskněte tlačítko
Load Setup.
2. Objeví se obrazovka Load Setup, znázorněná na obrázku 8-2.
Zde můžete zvolit požadovaný soubor programu tlačítky se šipkami NAHORU a DOLŮ.

Obrázek 7 - 2

USER OPTIONS > Load Setup

Obrázek 7 - 3

USER OPTIONS > Load Setup >View
Setups

3. Když je ukazatel u požadovaného programu, stisknutím tlačítka
jej označte a založte.
Název založeného programu se objeví nad seznamem nastavení:
Příklad: Setup 3: Interior Left
3a. Pokud si před založením chcete prohlédnout hodnoty parametrů
souboru programu, stiskněte tlačítko Setup: pod nápisem Select Setup. Objeví se virtuální klávesnice.
Zadejte požadované číslo souboru a stiskněte tlačítko
.
3b. Stiskněte tlačítko Press to Update a parametry zvoleného souboru se objeví na obrazovce.
3c. Obrázek 7-3 ukazuje zobrazený Setup 2.

Vytvoření nového programu
Podrobné pokyny k vytvoření nového programu jsou uvedeny v Kapitole 5 – Nabídky dotykového displeje, SETUP MODE, začínající
obrázkem 6512, strana 42.

Nastavení limitů
Pokyny k nastavení limitů jsou uvedeny na obrázku 5-23, strana 53.
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Spuštění svařovacího
cyklu
1. Založte zpracovávané díly do nástroje
Po založení zpracovávaných dílů do nástroje a uvolnění světelných závor se musí na dotykovém displeji objevit banner s textem: Machine ready for cycle (stroj je připraven na cyklus).
Díly, které si vzájemnou polohu ustavují samy
Horní a dolní zpracovávané díly, které si vzájemnou polohu
ustavují samy (tj. mají kolíky nebo drážky pro ustavení), mohou
být založeny do dolního nástroje pohromadě.
Podtlakové přidržování dílů
Zpracovávané díly, které si vzájemnou polohu neustavují samy,
je nutné založit do jim příslušných nástrojů. Dolní díl drží na
místě vlastní hmotností. Horní díl se upevňuje. K manuálnímu
zapínání a vypínání podtlaku podle potřeby používejte tlačítko
VACUUM ON/OFF.
2. Kontrolky ovládacího panelu
Zkontrolujte, zda svítí zelená kontrolka IN CYCLE.
3. Banner na dotykovém displeji
Zkontrolujte oblast banneru v horní části obrazovky a postupujte dle zobrazených pokynů.
4. Aktivujte ovládací spínač
Spusťte cyklus stisknutím jednoho z ovládacích spínačů.
Přední přístupová dvířka se zavřou, díly se svaří a dvířka se
otevřou.
5. Vyjměte díly
Vyjměte svařené díly a zopakujte cyklus.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02
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Zastavení svařovacího
cyklu
Tlačítka E-STOP
Svařovací cyklus se zastaví stisknutím jednoho ze dvou tlačítek
E-STOP. Svářečka a hydraulické čerpadlo se okamžitě zastaví.
Zelená kontrolka HYDRAULIC PUMP ON a zelená kontrolka
IN CYCLE zhasnou a červená kontrolka poplachu ALARM bude
blikat.

Světelná závora
Svařovací cyklus můžete také zastavit přerušením paprsku světelné
závory při pohybu předních přístupových dvířek. Tím se okamžitě
přeruší cyklus. Kontrolka poplachu ALARM bude blikat také.

Reset stroje

MAIN POWER (žlutá)

Zastavení stroje přerušením paprsku světelné závory nebo stisknutím tlačítka E-STOP zastaví všechny operace, vypne zvedací stůl,
vibrační hlavy a přední přístupová dvířka.
Reset svářečky se provede stisknutím tlačítka HOME MACHINE
na dotykovém displeji.
IN CYCLE (zelená)

Obsluha postupuje podle pokynů zobrazených v banneru v horní
části dotykového displeje.

HYDRAULIC PUMP ON (zelená)

Obsluha bude pravděpodobně potřebovat provést následující kroky:
1. Reset všech tlačítek pro nouzové vypnutí E-STOP.
2. Stisknutí tlačítka E-STOP RESET.
3. Opětovné zapnutí hydraulického čerpadla.
4. Reset poplachů.
5. Stisknutí a podržení tlačítka HOME MACHINE.
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E-STOP
(tlačítko
vysunuté)

Obrázek 7-4

Ovládací panel při spuštění svařování
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Průtok hydraulického
systému
Hydraulický systém nemá možnost mechanického nastavení.
Hydraulický tlak je řízen nastavením síly při svařování (WELD
FORCE) a síly přidržení (HOLD FORCE) v souboru programu.
Snímač tlaku poskytuje trvalou zpětnou vazbu pro účely správného
řízení. Obrázek 8-1 znázorňuje snímač tlaku a ovládací ventily.
Nepokoušejte se provádět jakékoliv mechanické nastavení
hydraulického systému.

Tlak vzduchu
Stlačený vzduch se používá ke zvedání a spouštění předních přístupových dvířek, přidržování dílů podtlakem, a k ovládání volitelného
přidržování zpracovávaného dílu, upínání nebo vyhazování. Pokud
je tlak vzduchu v předepsaném rozmezí 5,1 až 6,2 bar (75 až 90 psi),
není nutné seřizování regulátoru. Pokud jsou pneumaticky ovládané
mechanismy příliš pomalé, zkontrolujte průchodnost přívodu vzduchu před strojem a zkontrolujte výkon zdroje stlačeného vzduchu.

Ovladač
hydraulického ventilu

Ovladač
hydraulického
tlaku

Proporcionální
přepouštěcí
ventil
Snímač
hydraulického
tlaku
Společné
potrubí těles
ventilů

Obrázek 8-1

Ovládací ventily hydrauliky a snímač tlaku

Průtok pneumatického
systému
Přední přístupová dvířka používají stlačený vzduch ke zvedání
a spouštění. Průtok vzduchu určuje rychlost pohybu dvířek. Dvířka
jsou nastavena z výroby na dostatečnou rychlost, ale zase tak, aby
příliš rychle nenarážela do koncové polohy. Příliš vysoká rychlost
dvířek může způsobit poškození. Pokud je nutné seřízení, povolte
zajišťovací kroužky a proveďte malou změnu průtoku. Otočte zajišťovací kroužky zpět, aby se nastavení nezměnilo. Ventily pro ovládání průtoku jsou uvedeny na obrázku 8-2. Jsou také označeny na
horní části rozdělovacího potrubí vzduchu.
Difuzéry výfuku
vzduchu

Rozdělovací
potrubí
vzduchu

Manometr hlavního
regulátoru tlaku

Ovládací
ventily průtoku
přístupových
dvířek
Obrázek 8-2
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Elektronické řízení

VAROVÁNÍ
Před prováděním všech servisních činností na svářečce vždy
nejprve vypněte vypínač síťového napájení.
Práce na zařízení bez vypnutého přívodu elektrického proudu je nebezpečné a může být
příčinou smrtelného úrazu.

Záložní baterie řídicího
systému
Zkontrolujte stav LED kontrolky BATT. Nachází se v rozvodné
skříňce elektrické instalace. Umístění hlavních komponentů v rozvodné skříňce elektrické instalace je uvedeno na obrázku 9-2 na
následující straně. LED kontrolka je na řídicím systému (PLC).
Viz obrázek 9-1, kde jsou uvedeny podrobnosti k záložní baterii.
Pokud LED kontrolka nesvítí, baterie podporuje paměť PLC.
Pokud LED kontrolka svítí červeně, zbývá baterii cca 5 % životnosti. Baterii je nutné vyměnit.
Pokud nemáte náhradní baterii a chcete zachovat soubory programů, musíte nechat zapnutý vypínač síťového napájení až do výměny baterie.
Prvním krokem zabraňujícím ztrátě dat je trvalá písemná kopie
vašich souborů programů. Druhým krokem je dostupná náhradní
baterie. (Allen Bradley předepisuje 1769-BA pro řídicí modul CompactLogix L32).
Výměna baterie:
Před vyjmutím PLC z uložení nebo před prací na PLC se správně
uzemněte. Tím se zabrání výboji statické elektřiny a možnému poškození PLC.
1. Před otevřením rozvodné skříňky elektrické instalace vypněte
síťové napájení.

LED
kontrolka
baterie
Baterie je
v koncovém
víčku.
Distanční díl
uložení

2. Obrázek 9-1 znázorňuje umístění baterie.
3. Vyjměte distanční díl uložení a potom vysuňte koncové víčko
z uložení. Uvnitř tohoto víčka je malá válcová baterie. Vyjměte
starou baterii.
4. Nainstaluje náhradní baterii, víčko a distanční díl uložení.
Každá baterie obsahuje lithium. Lithiové baterie nespalujte ani
je neodhazujte do běžného odpadu. Hrozí nebezpečí výbuchu.
Lithium je jedovaté, reaktivní a korozivní. Osoba provádějící výměnu nese zodpovědnost za vzniklá nebezpečí. Pro likvidaci těchto
materiálů mohou existovat platné předpisy.
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Obrázek 9-1

LED kontrolka téměř vybité baterie PLC

UPOZORNĚNÍ
Před vyjmutím PLC z uložení nebo před prací na PLC se
správně uzemněte. Tím se zabrání výboji statické elektřiny
a možnému poškození PLC.

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02

Kapitola 9 – Odstraňování problémů
Výstup vzduchu
ze skříňky
Pojistky a vypínač
síťového napájení

Moduly PLC
a vstupů/
výstupů

Dotykový
displej

Variabilní
měnič
frekvence

Dokumentace
k systému

Síťové zásuvky pro
příslušenství

Jistič síťové
zásuvky

Jistič
hydraulického
čerpadla

Nízkonapěťový
napájecí zdroj
Obrázek 9- 2

Vnitřek rozvodné skříňky elektrické instalace s hlavními komponenty
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Vstup vzduchu do skříňky
(chladicí ventilátor)
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Spínací skříňka programování
PLC

Stavové LED
kontrolky PLC

Při normálním provozu svářečky doporučujeme, aby byla spínací
skříňka na přední stěně modulu PLC v poloze RUN (na 10 hodinách).
Pokud je spínací skříňka v poloze PROG (na 2 hodinách), nebude
PLC fungovat.
Pokud je spínací skříňka v poloze REM (na 12 hodinách), bude systém fungovat správně. Doporučujeme však provozovat svářečku při
spínací skříňce v poloze RUN.

Stavové LED kontrolky PLC
Umístění LED kontrolek je uvedeno na obrázku 9-3. Význam
těchto LED kontrolek vašeho PLC je popsán v dokumentaci
výrobce PLC, která je dodávána se systémem.

Programovací
klíč vyjmutý
Obrázek 9- 3

PLC v rozvodné skříňce elektrické instalace

POZNÁMKA
Informace ke stavovým LED kontrolkám vašeho
PLC najdete v dokumentaci výrobce PLC, která
je dodávána se systémem.
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Elektrické napájení
Vnitřní pojistky
Detail rozvodné skříňky elektrické instalace je uveden na obrázku
9 - 4. Uvnitř rozvodné skříňky elektrické instalace se pod tělesem
vypínače síťového napájení nachází blok pojistek se třemi pojistkami 25 A. Jsou zapojeny mezi vypínačem síťového napájení a svorkovnicí. Pojistky se zpřístupní uchopením a sevřením průhledného
krytu uvedeného na obrázku 9-4 nahoře a dole a jeho sejmutím.
Je nutné uvolnit čtyři zajišťovací výčnělky vyznačené na obrázku
9-5. Každá pojistka má svůj červený zajišťovací mechanismus. Při
vyjímání pojistky tento mechanismus vytáhněte. Pojistky jsou asymetrické a dole mají příruby.

Jistič
Zásuvka pro příslušenství na čelním panelu (pozice K na obrázku
3-2, strana 22) je jištěna jističem vyznačeným na obrázku 9-2. Maximální proud, který lze bezpečně odebírat ze zásuvek pro příslušenství, činí v součtu 4 A, bez ohledu na jmenovité napětí zásuvek
(110 VAC nebo 220 VAC).

Blok pojistek

Zprávy o poplachu
Přetížení hydrauliky
Při zásahu jističe motoru hydraulického čerpadla (obrázek 9-6) se
v místě banneru na dotykovém displeji zobrazí zpráva o detekovaném poplachu Alarm Detected. Viz obrázek 9-7.

Obrázek 9- 4

Blok pojistek 480 VAC

Stiskněte ALARMS. Poplach bude mít text HYDRAULIC OVERLOAD. Motor čerpadla byl přetížen. Před zapnutím jističe se pokuste zjistit příčinu přetížení.
1. Zkontrolujte hydraulickou kapalinu, zda je čirá (ne zakalená
nebo tmavá) a nažloutlá. Hladina by měla být v polovině výšky
průhledového okénka.
2. Zkontrolujte manometr hydrauliky na straně sání (viz obrázek
2-12, strana 18), jehož ručka musí být během provozu čerpadla
v bezpečné (zelené) oblasti.
3. Vyšroubujte víčko plnicího otvoru (obrázek 10-3). Vytáhněte košíček a filtr a zkontrolujte průchodnost a přítomnost cizích materiálů.

Ø1

Ø1

Ø1

Při demontáži pojistky vytáhněte
zajišťovací mechanismus
Příruba
Zajišťovací výčnělky krytu

(Jsou čtyři – v každém
rohu jeden)

Pokračování
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Blok pojistek 480 VAC a zajišťovací mechanismy pojistek
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Pokračování z předcházející strany
4. Zkontrolujte, zda správně chladí výměník tepla a zda je teplota
kapaliny nižší než 65 °C (150 °F).
5. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku hydraulické kapaliny na
podlahu nebo pod stroj v přípojkách hadic.
Pokud je přetížení způsobeno jednou z výše uvedených příčin, neuvádějte stroj do provozu, dokud se problém nevyřeší. Nezvyšujte
vybavovací proud jističe, protože by se mohl spálit motor čerpadla.
Motor odebírá při jmenovitém výkonu 3 k (2,2 kW) a napětí 480
VAC proud 4,3 A.

Poplachy pohonu vibrací
Pokud se vyskytne zpráva o poplachu související s pohonem vibrací, zkontrolujte správné upevnění nástroje k hornímu rámu pomocí
všech šroubů, které musejí být utažené předepsaným momentem.
Zkontrolujte, zda je hmotnost horního nástroje v předepsaném rozmezí:

Model 4300
Model 4500
Model 4700
Model 4900

20 - 55 lbs
45 - 90 lbs
90 - 150 lbs
110 - 200 lbs

Testovací
tlačítko

(9 - 25 kg)
(20 - 41 kg)
(41 - 68 kg)
(50 - 91 kg)

Viz Tabulka 5- I POPLACHY, strana 78, Hydraulic Overload.
Existují čtyři možná hlášení k přetížení pohonu vibrací:
1. CHECK FREQUENCY INVERTER (Zkontrolujte měnič frekvence)
2. FREQUENCY ERROR (Chyba frekvence)
3. CURRENT OVERLOAD (Nadproud)
4. VOLTAGE OVERLOAD (Podpětí)
Pokud je hmotnost horního nástroje v předepsaném rozmezí a má
správně utažené upevňovací šrouby, můžete zvětšit zpoždění pro
napětí, proud nebo zpětnou vazbu.

Obrázek 9 - 6 Jistič motoru hydraulického čerpadla

POZNÁMKA
Umístění jističe je uvedeno na obrázku
9-2.

Zvyšte hodnotu odpovídající zprávě o poplachu.
Před prováděním změn těchto hodnot doporučujeme kontaktovat
společnost Dukane.
Viz nastavení přetížení (Overload Settings) a obrázek 5 -31, strana
63.

Obrázek 9 - 7
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Hydraulika
Zvedací stůl se pohybuje příliš
pomalu
1. Zkontrolujte, zda není nastaven příliš nízký tlak při svařování.
Musí být vyšší než hmotnost stolu, hmotnost spodního nástroje
a statické tření stolu.
2. Zkontrolujte, zda není nastavena příliš nízká síla při přidržení.
3. Zkontrolujte, zda není nastavena příliš nízká zvedací síla stolu.
4. Zkontrolujte sílu vyvíjenou hydraulikou (Current Force) na obrazovce RUN MODE > OPERATE (obrázek 5 - 3, strana 33),
která musí být v rozmezí cca 2 až 2,6 kN (440 až 580 lbs) u modelů 4300/4500, a v rozmezí cca 3,1 až 3,9 kN (680 až 850 lbs)
u modelů 4700/4900.

Zvedací stůl se nepohybuje
1. Zkontrolujte, zda je zapnuté hydraulické čerpadlo.
Kontrolka HYDRAULIC PUMP ON musí svítit zeleně a síla
Current Force na obrazovce RUN > OPERATE musí být v normálním rozmezí pro nezatížený stav.

Obrázek 9 - 8

Obrazovka RUN MODE > OPERATE
s normálními hodnotami

Obrázek 9 - 9

Obrazovka poplachů – žádný hydraulický
tlak

2. Pokud neběží hydraulické čerpadlo, zkontrolujte zda nedošlo
k zásahu jističe. Umístění jističe je uvedeno na obrázku 9-6
a normální provozní hodnoty na obrázku 9-8.
3. Neotáčí se motor hydraulického čerpadla obráceně? Pokud je
na obrazovce RUN MODE > OPERATE při běžícím čerpadle
téměř nulová zvedací síla (Current Force), zkontrolujte zda je
správně zapojené trojfázové vedení 480 VAC. Pokud jsou vzájemně zaměněné kterékoliv dva fázové vodiče, motor čerpadla
se bude otáčet obráceně.
Svářečka má vestavěnou diagnostiku a na obrazovce RUN >
OPERATE bude zpráva oznamující absenci hydraulického tlaku No Hydraulic Pressure – viz obrázek 9-9. Viz Tabulka 5-I,
strana 79.
Svářečky jsou při instalaci kontrolovány ukazatelem sledu fází,
aby bylo zajištěno správné zapojení a otáčení čerpadla správným směrem. Motor čerpadla se může otáčet v obou směrech
a správného směru otáčení lze dosáhnout vzájemnou záměnou
dvou napájecích kabelů. Za účelem odstranění problému nechte elektrikářem vzájemně zaměnit dva napájecí kabely vedoucí
k hlavnímu jističi svářečky.
4. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny, která musí být v polovině výšky průhledového okénka. Hydraulická kapalina musí
být čirá (ne zakalená nebo tmavá) a nažloutlá.
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5. Pokud žádná z těchto činností problém neodstraní, může se jednat o poruchu hydraulické jednotky.

Obvyklé otázky (FAQ)
1. Otázka: Potřebuji provádět údržbu hydraulického systému?
Odpověď: Ano, ale naštěstí ne často. Každé dva roky musíte
vyměnit filtr a hydraulickou kapalinu (hydraulickou kapalinu
můžete měnit až při každé druhé výměně filtru – v závislosti na
provozních hodinách hydraulické jednotky).
2. Otázka: Čerpadlo je hlučné a vytváří praskavé zvuky. Čím je
to způsobeno?
Odpověď: Hlučnost čerpadla a praskavé zvuky jsou nejčastěji
způsobovány přisáváním vzduchu v sací přípojce. Utažení sací
přípojky (obrázek 9-10) tyto problémy obvykle odstraní. Pokud
čerpadlo nedokáže nasát kapalinu, odvětrejte výtlačnou stranu
čerpadla do atmosféry, aby se obnovil průtok.
3. Otázka: Co mám dělat s osmi maznicemi na stroji?
Odpověď: Doporučujeme maznice mazat jednou nebo dvakrát
za rok (v náročnějším prostředí i častěji) kvalitní univerzální
průmyslovou vazelínou.
4. Otázka: Zpráva o poplachu hlásí: E- STOP OR SERVICE
DOOR OPEN. Zkontroloval jsem všechna dvířka, provedl reset tlačítek E-STOP a zpráva nezmizela. Nemohu spustit cyklus.
V čem je problém?
Odpověď: Pokud je váš stroj vybaven tlačítkem E-STOP RESET, musíte provést reset bezpečnostního obvodu stisknutím
tlačítka E-STOP RESET. Pokud se tímto problém neodstraní,
je možné, že bude nutné vyměnit jedno z tlačítek E-STOP nebo
blokovací spínač.

Vysokotlaké
vedení
k ventilům
Víčko filtru odvětrávání

Sací
přípojka
čerpadla

Demontuje
se stlačením
a otáčením doleva
Vysokotlaké
zpětné vedení
Obrázek 9 - 10

Sací přípojka hydrauliky
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5. Otázka: Na displeji je červený box s textem SENSOR 1
(nebo SENSOR 2) a já jej nemohu odstranit. Nemohu spustit
cyklus. Co mám dělat?
Odpověď: Pokud používáte detekci umístění zpracovávaného
dílu, snímač umístění dílu nedetekuje díl založený v nástroji.
Pokud není nástroj vybaven snímači umístění zpracovávaného
dílu, jděte do USER OPTIONS > Tool Options > Sensors.
Nastavte snímače na BYPASS.
6. Otázka: Co znamená, když se objeví Autotune Error?
Odpověď: Buď se jedná o závažný problém, když není horní nástroj pevně spojen se strojem nebo je problém v horním nástroji,
nebo – což je více pravděpodobné – je hmotnost horního nástroje
mimo povolené rozmezí pro stroj.
7. Otázka: Nástroje mají velký počet upevňovacích šroubů. Kolik jich opravdu MUSÍM nainstalovat?
Odpověď: Nejlepší odpověď na tuto otázku je: VŠECHNY.
Existují některé případy, kdy jich můžete použít méně. Jediným
oprávněným důvodem nepoužití všech šroubů je případ, kdy část
nástroje zakrývá některé otvory. Šrouby také musíte utáhnout
momentem 136 Nm (100 ft-lb). Pokud tak neučiníte, může být
mechanické spojení s odpruženým rámem nedokonalé, a může
tak dojít k poškození nástroje nebo stroje. A podobně – povolený
dolní nástroj má za následek nízkou kvalitu svarů a může způsobit poškození nástroje nebo stroje.
8. Otázka: Co znamená pojem „mechanické spojení“?
Odpověď: Mechanické spojení je pojem, který používáme k popisu tendence systému složeného z několika hmot vibrovat jako
jednohmotový systém. Pokud má horní vibrační nástroj některé
šrouby povolené, mohou volné díly vibrovat vůči ostatním, což
znamená závažný problém. Nástroj potom není dokonale mechanicky spojen s odpruženým rámem. Pokud tento stav trvá déle,
může dojít k poškození nástroje i stroje.

9. Otázka: Proč mám provádět s nástrojem Autotune?
Odpověď: 1.
Během procedury Autotune stroj hledá optimální provozní frekvenci, která přizpůsobí pohon hmotnosti horního
nástroje. Při neprovedení procedury Autotune bude stroj násilím
překonávat vlastní rezonanční frekvenci nástroje. Důsledkem
může být nižší a/nebo nestálá kvalita svarů.
Odpověď: 2.
Násilné překonávání vlastní rezonanční frekvence nástroje má za následek ztráty energie. Protože energii nelze zničit nebo vytvořit, může se pouze změnit její forma, a tato
ztracená energie se projevuje jako teplo, především v cívkách.
Přehřívání cívek zkracuje jejich životnost, což má za následek
odstávky stroje a další náklady.
10.Otázka: Stroj má dva aktivační spínače, tak proč mám při
spouštění cyklu aktivovat pouze jeden?
Odpověď: Stroje vybavené světelnými závorami nemusí být
vybaveny dvouručním spouštěním cyklu, a proto může obsluha
spouštět cyklus pohodlnějším způsobem – pomocí jednoho ze
dvou spínačů.
11. Otázka: Tento stroj výrazně překračuje hlučnost 80 dB. Co
s tím mohu udělat?
Odpověď: Pokud je stroj nepatrně hlučnější než 80 dB, jedná
se pravděpodobně o aplikaci s vyšší základní hlučností, než
jsme testovali v našem závodě. Pokud zakoupíte stroj Dukane
s nástroji, vždy kontrolujeme celkovou hlučnost stroje s nástroji. Naše odhlučňovací vybavení je určeno pro většinu aplikací
vibračního svařování. Ohledně možného doplnění speciálního
odhlučnění kontaktujte společnost Dukane. Pokud stroj výrazně
překračuje hlučnost 80 dB, pravděpodobně jste nenainstalovali
kryty tunelů pro zvedání vysokozdvižným vozíkem, které jsou
dodávány se strojem (obrázek 2-4 a 2-5, strany 13 a 14). Stroj
je dodáván s těmito kryty v krabici umístěné na dně rozvodné
skříňky elektroinstalace.
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12.Otázka: Co mám slyšet při stisknutí testovacího tlačítka na
obrazovce Autotune (obrázek 5-18, strana 48)?
Odpověď: Měli byste slyšet hlasitý jasný jednotónový zvuk, podobný lodní siréně. Pokud slyšíte skřípání nebo bzučení, nebo
slyšíte zázněje (wow nebo wow-wow-wow-wow), zkontrolujte
utažení VŠECH šroubů a ostatních upevňovací prvků horního
nástroje, včetně upevňovacích šroubů k odpruženému rámu.
Pokud zvláštní zvuk přetrvává, kontaktujte společnost Dukane
a nechte nás zvuk poslechnout po telefonu.
13.Otázka: Nainstaloval jsem nástroj, provedl Autotune, dotykový displej signalizuje, že je všechno v pořádku, ale když stisknutím spínače spustím cyklus, stroj nic neudělá. V čem je problém?
Odpověď: Pravděpodobně jste stroj nepřipojili ke zdroji stlačeného vzduchu. Jediná část stroje, která potřebuje stlačený
vzduch, jsou posuvná dvířka.
14.Otázka: Proč musím provádět reset stroje při každém cyklu,
nebo dost často?
Odpověď: Nejčastější příčinou je, že obsluha přeruší světelnou
závoru ještě před úplným otevřením posuvných dvířek. Před
přerušením světelné závory zkontrolujte, zda jsou dvířka úplně
otevřená.
15.Otázka: Když se pokusím provést Autotune, stroj nic neprovede a po chvíli se objeví Autotune Error. V čem je problém?
Odpověď: Stiskněte tlačítko HOME MACHINE na dotykovém
displeji a postupujte podle pokynů uvedených v banneru. Viz obrázek 6-5, strana 86.

17.Otázka: Co se stane, když omylem spustím cyklus s nezaloženými zpracovávanými díly v nástroji?
Odpověď: To závisí ve velké míře na konstrukci nástroje. Všechny nástroje Dukane mají opěrné nohy, které fungují jako dorazy
zabraňující poškození nástroje při spuštění cyklu bez založených
zpracovávaných dílů. Nástroje nemůžeme vždy zkonstruovat
tak, aby nedošlo k jejich poškození v případě, že část zpracovávaného dílu je v nástroji a část ne. Známe mnoho nástrojů jiných
výrobců, které nemají žádné bezpečnostní dorazy, a které mohou
být takto zničeny.
18.Otázka: Plocha zvedacího stolu a/nebo pružiny stroje začínají
korodovat. Co mám dělat?
Odpověď: Nepokoušejte se rez odstranit škrábáním nebo broušením. Nastříkejte pružiny a plochu zvedacího stolu přípravkem
odstraňujícím vlhkost jako je WD-40, nebo ochranným přípravkem proti korozi jako je LPS-2, aby se zabránilo dalšímu poškození. Pokud je stroj v agresivním prostředí nebo ve velkém
vlhku, provádějte toto ošetřování tak často, jako u jiných holých
ocelových povrchů. Pokud je tento problém závažný a/nebo přetrvává, zkuste použít inhibitor koroze LPS-3 nebo kontaktujte
společnost Dukane.
19.Otázka: Je to problém, když se pružiny silně zahřívají?
Odpověď: Ano. Spodní plocha pružin se nesmí zahřívat tak,
aby nebylo možné se jí dotknout. To pravděpodobně znamená,
že nebyla provedena procedura Autotune, nebo že je hmotnost
horního nástroje mimo povolené rozmezí pro stroj, nebo že je
něco v horním nástroji povolené. Pokud problém přetrvává i po
kontrole všech těchto možných příčin, kontaktujte společnost
Dukane.

16.Otázka: Co se stane, když omylem spustím cyklus s vysunutými ustavovacími čepy v nohách nástroje?
Odpověď: Pravděpodobně nic. Opěrné nohy mohou vydržet
určitý počet cyklů s vysunutými ustavovacími čepy, ale nejsou
na to konstruované. Mohlo by dojít k poškození nástroje nebo
stroje. Zvykněte si zasouvat ustavovací čepy ihned po odložení
klíče po utažení upevňovacích šroubů nástroje. Také si zvykněte
cíleně kontrolovat zasunutí ustavovacích čepů před spuštěním
procedury Autotune a před spuštěním prvního cyklus nově nainstalovaným nástrojem. To vám dá větší šanci odhalit vysunuté
ustavovací čepy předtím, než byste riskovali poškození spuštěním cyklu s vysunutými čepy.
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Dotykový displej

UPOZORNĚNÍ
Při práci s dotykovým displejem
nepoužívejte ostré předměty. Displeje se dotýkejte jen prsty. Displej
je určen pro použití v průmyslovém prostředí, ale může se poškodit poškrábáním nebo proražením.
Na čištění displeje používejte výhradně vlhkou (ne mokrou) měkkou utěrku. Na plochu displeje
nestříkejte přímo žádnou kapalinu.
Na čištění displeje se nesmí použít
žádné rozpouštědlo.

K čištění čelního panelu nepoužívejte žádná rozpouštědla a abrazivní čisticí prostředky. Čisticí prostředek nestříkejte přímo na čelní
panel. Nejprve naneste malé množství prostředku na čištění počítačů na měkkou utěrku. Vyčistěte panel navlhčenou utěrkou. V okolí
spínačů by se neměla shromažďovat žádná kapalina.

Pneumatický systém
Filtr stlačeného vzduchu
Za normálních podmínek je výměna filtru (vložka 5 mikronů) nutná pouze jednou za dva roky nebo při tlakovém spádu vyšším než
0,1 MPa (15 psi) – podle toho, co nastane dříve. Náhradní filtry
dodává SMC Corporation of America (objednací č. AF30P–060S).
Před výměnou filtru vypněte zdroj stlačeného vzduchu a potom
odpojte přívod vzduchu od vstupu filtru. Pro zpřístupnění filtrační vložky je nutné demontovat kovovou schránku a polykarbonátovou nádobku. Před demontáží schránky filtru opatrně odpojte hadici
na vypouštění vody ode dna schránky. Přípojka hadice se může přílišným ohnutím snadno poškodit.
Při demontáži schránky zatáhněte pružinou předpjatý černý zajišťovací mechanismus dolů a podržte jej, viz obrázek 10-1. Pootočte
schránku o 45° doprava nebo doleva a potom ji sejměte směrem
dolů. Filtrační vložka je umístěna pod tělesem regulátoru. Pootočte
zajištění filtru o 90° (obrázek 10-2) a vytáhněte dolů. Nainstalujte
nový filtr a vraťte zpět zajištění. Nainstalujte zpět schránku filtru,
přičemž podržte dolů posunutý černý zajišťovací mechanismus.
a umístěte ji svisle na těleso v poloze pootočené o 45°. Držte dole
pružinou předpjatý černý zajišťovací mechanismus a schránku zatlačte nahoru až na doraz. Pootočte schránku o 45°, až bude zajišťovací mechanismus pod ustavovací značkou. Uvolněte zajišťovací
mechanismus – zaklapne v zajištěné poloze. Opatrně připojte hadici
na vypouštění vody.

Odlučovač vlhkosti
Kovová schránka pod manometrem překrývá polykarbonátovou
nádobku odlučovače vlhkosti. Odlučovač vlhkosti je vybaven normálně zavřeným plovákovým ventilem zajišťujícím automatické
vypouštění nashromážděné vody. Vypouštěcí hadice je připojena ke
dnu schránky filtru a je vyvedena pod stroj.

Výstup
filtrovaného
vzduchu

Vstup vzduchu

Hadice na
vypouštění
vody

Obrázek 10 - 1

Stlačte
zajišťovací
mechanismus
dolů, pootočte
schránku
a sejměte ji
dolů

Demontáž schránky vzduchového filtru při
výměně filtrační vložky

VAROVÁNÍ
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Nikdy se nepokoušejte demontovat schránku vzduchového filtru při přítomnosti stlačeného vzduchu.
Vypněte zdroj stlačeného
vzduchu a potom odpojte
přívod vzduchu od vstupu
filtru.
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Kapitola 10 – Údržba
Pokračování z předcházející strany
Nezapomeňte, že vypouštění vody na podlahu může způsobit problémy. Vypouštěcí hadice nesmí být delší než 5 m (16,5 ft). Vnitřní
plovákový ventil vypustí vodu pod tlakem vyšším než 0,15 MPa
(22 psi) při nashromáždění cca 25 cm3 = 25 ml (0,85 unce) vody.

Hydraulický systém
Hydraulický tlak
Čerpadlo je nastaveno tak, aby dodávalo tlak do 103 bar (1500 psi)
při maximální provozní teplotě 65 °C (150 °F). Po dlouhodobém
provozu mohou být nádrž hydrauliky, čerpadlo, motor a výměník
tepla velmi horké. Dávejte pozor, abyste se nepopálili. Před seřizováním nebo údržbou nechte systém vychladnout na bezpečnou
teplotu.

Výměnná
filtrační
vložka

Hladina hydraulické kapaliny
Nádrž má objem 20 U.S. galonů (75,7 l). Hladinu kapaliny udržujte
uprostřed výšky průhledového okénka. To odpovídá 70 l (18,5 gal).
Pokud po používání stroje musíte doplňovat kapalinu, znamená to,
že někde uniká. Nepoužívejte stroj předtím, než najdete a odstraníte
netěsnost.

Pootočte zajištění
filtru o 90°
a vytáhněte dolů
Obrázek 10- 2

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna hydraulické kapaliny
Za normálních podmínek se musí výměna kapaliny provádět jednou
za čtyři roky nebo po každých 10 000 provozních hodinách – podle
toho, co nastane dříve. Pokud začne kapalina tmavnout nebo se zakalí, musí být ihned vyměněna. Znehodnocená hydraulická kapalina zkracuje životnost komponentů a je potenciálně nebezpečná pro
obsluhu. Hydraulická kapalina není drahá a čerstvá kapalina zaručuje, že nebude nutné měnit drahé hydraulické čerpadlo.
Při výměně hydraulické kapaliny vyšroubujte víčko plnicího otvoru
vyznačené na obrázku 10-3 a vytáhněte košíček a filtr. Do plnicího
otvoru zasuňte ruční nebo elektrické čerpadlo a vyčerpejte kapalinu
do bezpečné nádoby. Nepoužívejte vypouštěcí zátku na dně nádrže.
Tím by se na podlaze skříně vytvořila kaluž hydraulické kapaliny,
protože vypouštěcí zátka nemá uzavírací ventil.
Po vyčerpání nádrže zůstane zbytek kapaliny v hydraulickém válci
a ve vedení, takže se při plnění do systému vejde méně než 70 l
(18,5 gal). Naplňte nádrž novou kapalinou tak, aby byla hladina
v polovině výšky průhledového okénka (obrázek 10-4). Při plnění
nádrže je rovněž vhodné použít čerpadlo, aby se zabránilo rozlití.
Doporučujeme také novou kapalinu přefiltrovat, aby se do hydraulického systému nedostaly nečistoty. Za účelem urychlení procesu
můžete k čerpadlu připojit filtr s velkým průtokem.

Víčko plnicího otvoru
hydraulické kapaliny
Vypouštěcí
zátka
(nepoužívat)
Obrázek 10 - 3
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Pokračování z předcházející strany
Preferujeme hydraulickou kapalinu Mobil DTE® 25, protože má
lepší vlastnosti při vyšších teplotách. Cenový rozdíl je velmi malý
a náklady na výměnu komponentů hydraulického systému nabádají
ke správným procedurám údržby a vysoké kvalitě kapaliny.

Manometr
hydrauliky na
straně sání

Průhledové okénko
pro kontrolu
hladiny hydraulické
kapaliny

Při výměně kapaliny nainstalujte novou filtrační vložku. Kontaktujte Flodyne/Hydradyne Inc, Hanover Park, IL 60103 USA, (630)
563–5468. Náhradní vložka má objednací č. 0075R010BN3HC.
Po naplnění nádrže vložte do košíčku nový filtr a košíček nainstalujte zpět. Našroubujte víčko plnicího otvoru a zkontrolujte správné
usazení O-kroužku. Utáhněte víčko důkladně klíčem, aby se dosáhlo utěsnění O-kroužku a nedocházelo k únikům. Po provedení
několika cyklů systému znovu zkontrolujte hladinu kapaliny. Pokud
hladina klesne pod 50 % výšky průhledového okénka, je možná nutné doplnit více hydraulické kapaliny.
Použitou hydraulickou kapalinu odevzdejte na sběrném místě
v souladu s platnými předpisy. Osoba provádějící výměnu nese zodpovědnost za vzniklá nebezpečí.

Manometr hydrauliky na straně
sání
Manometr hydrauliky na straně sání, vyznačený na obrázku 10-4,
musí být za provozu trvale v bezpečné zelené zóně, která je na stupnici v rozmezí 0 až 35 psi. Při nárůstu tlaku a vstupu do žluté zóny
(35 až 43 psi) je čas na výměnu filtru hydraulické kapaliny. Nepoužívejte svářečku při manometru v červené zóně (přes 43 psi). Při každé výměně filtru vám doporučujeme provést výměnu hydraulické
kapaliny. Za účelem objednání náhradního filtru kontaktujte Flodyne/Hydradyne Inc, Hanover Park, IL 60103 USA, (630) 563–5468.
Filtrační vložka má objednací č. 0075R010BN3HC. Také zkontrolujte vzduchový filtr odvětrávání tím, že stlačíte víčko a otočíte jej
doleva. Filtr v případě potřeby vyměňte.
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Objednací číslo
náhradní filtrační
vložky
Obrázek 10 - 4

Průhledové okénko pro kontrolu hladiny
hydraulické kapaliny a manometr hydrauliky na straně sání

Značka

Teplota okolí
Teplota okolí
25 °C
30 °C až 50 °C
AGIP/Tutela
OSO 46
OSO 68
Atlantic
Ideal AW 46
Ideal AW 68
Castrol
Hyspin AWS 464 Hyspin AWS 68
Hyspin HDX 46
Hyspin HDX 68
ESSO
Nuto H 48
Nuto H 68
Ipiranga
Ipitur AW 46
Ipitur AW 68
Mobil Oil
Mobil DTE 25
Mobil DTE 26
Petrobras
Lubrax Industrial
Lubrax Industrial
HR-46 EP
HR-68 EP
Renolub (Fuchs)
Renolin B 15
Renolin B 20
Renolin MR 15
Renolin MR 20
Shell
Tellus 46
Tellus 68
Tellus T 46
Tellus T68
Texaco
Rando Oil HD446 Rando Oil HD68
Tabulka 10 - I
Ekvivalentní hydraulické kapaliny pro normální a vysoké teploty
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Mechanický systém
Maznice

Skrytá

Doporučujeme maznice mazat jednou nebo dvakrát za rok kvalitní
univerzální průmyslovou vazelínou. V náročnějším prostředí může
vzniknout potřeba častějšího mazání. Maznice jsou umístěny nahoře na každém vodicím uložení. Na obrázku 10-5 je vyznačeno
umístění osmi maznic u částečně sestaveného rámu (při pohledu zepředu). Pozice 3, 4, 7 a 8 jsou přístupné zezadu rámu. Obrázek 10-6
znázorňuje detail pravé přední dolní maznice (č. 6). Vodicí profily
udržujte v čistotě.

Skrytá

Snímač polohy stolu
Lineární snímač polohy je vidět na obrázku 10-7. Zařízení je určeno
pro použití v průmyslu, ale kvůli své rozlišovací schopnosti 0,01 m
je velmi citlivé na mechanické rázy. Dbejte na to, aby byl hřídel
snímače udržován v čistotě a aby se mohl volně pohybovat. Hřídel
nemažte. Pokud je výstup snímače polohy stolu nepřesný, zkontrolujte jeho upevnění ke stolu a správnou kalibraci pomocí obrazovky
User Options > Utilities > Transducer Calibration (obrázek 5-36,
strana 68).

Obrázek 10- 5

Maznice vodicích profilů

Péče o nástroje
Odložené nepoužívané nástroje mohou na vzduchu povrchově korodovat. Nastříkejte plochy nástroje přípravkem jako je WD-40,
nebo ochranným přípravkem proti korozi jako je LPS-2. Při dlouhodobém skladování nastříkejte plochy nástroje inhibitorem koroze
LPS-3 a zabalte do plastové fólie.

Maznice

Obrázek 10- 6

Detail maznice č. 6
Prostor horního
nástroje
Ovládací hřídel
snímače

Snímač svislé
polohy stolu

Stůl

Obrázek 10-7
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KAPITOLA 11
Než budete kontaktovat
společnost Dukane
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Než budete kontaktovat
společnost Dukane
Identifikujte vybavení
Při kontaktování společnosti Dukane ve věci provozního problému
buďte připraveni poskytnout následující informace:
• Číslo modelu, napájecí napětí a výrobní číslo.
• Zprávy o poplachu z dotykového displeje.
• Popis problému a kroky provedené při jeho odstraňování.
Mnoho problémů lze vyřešit po telefonu, a proto je nejlepší volat
z telefonu umístěného blízko stroje.

Inteligentní montážní řešení
Poštovní adresa:

Dukane Ultrasonics
2900 Dukane Drive
St. Charles, IL 60174

Telefon:

USA
(630) 797–4900

E-mail:

ussales@dukane.com

Fax:
Hlavní Servis a náhradní díly

(630) 797–4949
(630) 584–0796

Internetové stránky
Internetové stránky obsahují informace o našich výrobcích, procesech, řešeních a technických údajích. Ke stažení je k dispozici velké
množství literatury. Toto je adresa našich stránek:

www.dukane.com/us/
Našeho místního zástupce můžete najít na:

www.dukane.com/us/sales/intsales.htm

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02
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Kapitola 12
Specifikace
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Technické parametry
nástrojů
Hmotnosti, rozměry
Tabulka 12-I poskytuje informace o minimální a maximální hmotnosti a rozměrech horního nástroje pro každý model. Hmotnost je
kritická, protože vibrační hlavy jsou konstruovány pro pohon hmotnosti v určitém rozmezí. Je specifikována délka horního nástroje,
protože byste měli kompletně pokrýt podélný rozměr odpruženého
rámu, aby bylo zaručeno dokonalé mechanické spojení. Není však
vhodné, aby na stranách (ve směru vibrací) byl na každém konci větší převis než 75 mm (3 in). Převis větší než 75 mm (3 in)
umožňuje nepodepřeným koncům vibrovat svou vlastní rezonanční
frekvencí. Minimální hloubka (vzdálenost zepředu dozadu) horního
nástroje je dána roztečí otvorů pro šrouby. Převis ve směru kolmém
na vibrace se nesleduje.

Hmotnost horního
Max.
nástroje
Min.
Délka horního
Max.
nástroje
Min.
Šířka horního
Max.
nástroje
Min.
Hmotnost dolního
Max.
nástroje
Min.
Délka dolního
Max.
nástroje
Min.
Rozměry zvedacího stolu

VWB4300
55 lb / 25 kg
20 lb / 9 kg
20“ / 508 mm
16“ / 406 mm
14“ / 355 mm
13“ / 330 mm
1000 lb / 453 kg
10 lb / 5 kg
24“ / 610 mm
16“ / 406 mm
d × š: 24“ × 18“ / 610
mm × 457 mm
300 lb / 136 kg
3140 lb / 1424 kg

Dolní nástroj může být libovolně lehký za předpokladu, že má dostatečnou tuhost na pevné držení dolního zpracovávaného dílu, a že
pokrývá pole otvorů dolních upevňovacích šroubů. A naopak,
dolní nástroj může být libovolně těžký za předpokladu, že součet
hmotnost hmotnosti stolu a dolního nástroje umožní dosažení dostatečné velké síly na zpracovávané díly během svařování. Tabulka
12-I poskytuje také informace o rozměrech zvedacího stolu a zvedací síle pro každý model. Rozměry zvedacího stolu jsou maximální
rozměry pravoúhlého nástroje, který je možno nainstalovat.

VWB4500
90 lb / 41 kg
35 lb / 16 kg
36“ / 914 mm
26,5“ / 673 mm
18“ / 457 mm
13“ / 330 mm
1550 lb / 680 kg
10 lb / 5 kg
38“ / 965 mm
26,5“ / 673 mm
d × š: 36“ × 18“ / 965
mm × 457 mm
435 lb / 197 kg
4710 lb / 2052 kg

Hmotnost stolu
Maximální zvedací síla
vyvíjená hydraulikou
Maximální
3000 lb / 1361 kg
4500 lb / 2040 kg
programovatelná svírací
síla
Tabulka 12 - I
Hmotnost a rozměry horního a dolního nástroje

VWB4700
150 lb / 68 kg
90 lb / 41 kg
50“ / 1270 mm
30“ / 762 mm
24“ / 610 mm
15“ / 381 mm
2000 lb / 908 kg
15 lb / 7 kg
52“ / 1320 mm
30“ / 762 mm
d × š: 52“ × 24“ / 1320
mm × 610 mm
630 lb / 286 kg
7360 lb / 3338 kg

VWB4900
200 lb / 91 kg
110 lb / 50 kg
70“ / 1778 mm
50“ / 1270 mm
24“ / 610 mm
15“ / 381 mm
2000 lb / 908 kg
15 lb / 7 kg
72“ / 1830 mm
50“ / 1270 mm
d × š: 72“ × 24“ / 1830
mm × 610 mm
750 lb / 340 kg
7360 lb / 3338 kg

5000 lb / 2268 kg

5500 lb / 2268 kg

POZNÁMKA
Minimální výška v zavřeném stavu je
u všech modelů 150 mm (6 in).
Maximální světlá výška je u všech modelů
635 mm (25 in).

Uživatelská příručka Dukane, objednací č. 403-582-02

Strana 119

Uživatelská příručka - Lineární vibrační svářečka 4000 Series

Požadavky na napájení

Z

Síťové napájení
Viz Tabulka 12-II. S výjimkou modelu 4900 používá síťový napájecí kabel čtyřpólovou vidlici s plochými kontakty, pro jištění
uzemněním, určenou pro trojfázové napájení 480 VAC a proud 30
A. Uspořádání trojfázové vidlice 480 VAC je uvedeno na obrázku
12-1. Je určena k připojení do trojfázové zásuvky 480 VAC, 30 A,
NEMA type L16-30R, způsobem uvedeným na obrázku 12-2.
Dodávaný síťový napájecí kabel je dlouhý cca 4,3 m (14 ft). U modelu 4300 uživatel protáhne síťový napájecí kabel jedním z otvorů
pro napájení. U modelů 4500 a 4700 je kabel vyveden v horní zadní
části skříně svářečky, a proto je nutné mít zásuvku 480 VAC blízko
u stroje. Model 4900 se nedodává s napájecím kabelem.
V předpisech týkajících se elektroinstalace si zjistěte, zda může být
stroj napájen ze zásuvky, nebo zda musí být přímo připojen k rozvodu 480 VAC. Z důvodu bezpečnosti a spolehlivosti by měl být stroj
připojen k napájení 480 V kabelem vedeným v kanálu. Pro bezpečné vedení proudu svárečky (30 A) se doporučuje kabel o průřezu
minimálně 10 gauge.

G
(uzemnění)

Y

Obrázek 12-1

X

Uspořádání trojfázové síťové vidlice 480
VAC

480V
480V

277 V

480V

277 V

277 V

POZNÁMKA: Model 4900 vyžaduje trojfázové napájení 480 VAC,
40 A.
Vidlici ani zásuvku žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte
prodlužovací kabel. Máte-li nějaké pochybnosti o uzemnění nebo
připojení fází elektrické instalace, nechte ji zkontrolovat elektrikářem s potřebnou kvalifikací.
Model

Volty

Ampéry

X

G

Všimněte si,
že Z je užší
než X nebo Y

s vidlicí
Ano, ale nepřipojený. Otvory

480

30

pro napájení, viz obrázek

4500
4700

480
480

30
30

4900

480

40

13-3.
Ano, připojený.
Ano, připojený.
Síťový napájecí kabel se

nedodává.
Požadavky na elektrické napájení

Stlačený vzduch

Y

Z

Síťový napájecí kabel

4300

Tabulka 12-II

Uzemnění

Obrázek 12-2

Uspořádání
zásuvky
NEMA L16-30

Zapojení trojfázové síťové vidlice 480 VAC,
30 A

POZNÁMKA
Pokud je váš stroj vybaven sadou pro
individuální řešení napájení, bude
v rozvodné skříňce elektroinstalace
v dokumentaci k systému přiložen
samostatný list (viz obrázek 2-2,
strana 12).

Svářečka vyžaduje dodávku čistého suchého stlačeného vzduchu
5,1 až 6,2 bar (75 až 90 psi).
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KAPITOLA 13
Dodatky
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Dodatek A - Konstrukce
svarů
Konstrukce svarů je rozhodující pro úspěch procesů vibračního svařování. Níže uvedené konstrukce jsou příklady. Správná konstrukce svarů zohledňuje mnoho faktorů, včetně aplikačních požadavků
a materiálu. Další informace získáte telefonicky v Dukane Application Lab. Jsme vědci a technici v oboru svařování plastů a odborníci v oboru plastových konstrukcí. Dokážeme vyřešit váš problém
a technicky poradit.

Vibrační svar na tupo
Níže uvedený obrázek znázorňuje základní konstrukci pro vibrační
svařování.

A

B
C
M
W

Rozměr
Šířka žebra svaru
Výška žebra svaru
Výška mezery
Zatavení
Tloušťka stěny

Obecné směrnice
1,2 W
0,050“ - 0,080“ (1,25 mm - 2,0 mm)
0,020“ - 0,040“ (0,5 mm - 1,0 mm)
0,040“ - 0,060“ (1,0 mm - 1,5 mm)
Minimálně 0,120“ (3 mm)

Po svaření

W

C

M

B
A

Obrázek A - 1
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Vibrační svar na tupo s vnějším
lapačem výronků
Na obrázku je znázorněn svar s kontrolou přetoku v jednom směru.
Lapač přetoku slouží i k hrubému vzájemnému ustavení dílů.

A
B
C
D
M
W

Rozměr
Šířka žebra svaru
Výška žebra svaru
Výška mezery
Vůle pro vibrace
Zatavení
Tloušťka stěny

Obecné směrnice
1,2W
0,050“ - 0,080“ (1,25 mm - 2,0 mm)
0,020“ - 0,040“ (0,5 mm - 1,0 mm)
Minimálně 0,040“ (1,0 mm)
0,040“ - 0,060“ (1,0 mm - 1,5 mm)
Minimálně 0,120“ (3 mm)

W

Po svaření

M

C

B
A

D

Obrázek A - 2

Vibrační svar na tupo s vnějším lapačem
výronků
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Vibrační svar na žebro
Tento obrázek znázorňuje několik způsobů vyztužení vnitřních žeber dílu. Použití příčných žeber a styčníků může stabilizovat žebra
svaru během procesu vibračního svařování. Dlouhá nepodepřená
žebra dílu se ohýbají, a proto je nelze svařovat.

C
D
H
M
R
S
W

Rozměr
Vůle
Vzdálenost mezi žebry
Výška žebra
Zatavení
Šířka žebra
Výška podpůrného žebra
Tloušťka stěny

Obecné směrnice
Minimálně 0,030“ (0,75 mm)
0,550“ - 0,865“ (14 mm - 22 mm)
0,235“ - 0,790“ (6 mm - 20 mm)
0,040“ - 0,060“ (1 mm - 1,5 mm)
Minimálně 0,040“ (1 mm)
0,080“ - 0,120“ (2 mm - 3 mm)
Minimálně 0,060“ (1,5 mm)

Po svaření

D

W
W

Podpůrné
žebro

H
RR

C

M

⊕

S

Směr vibrací

+
Obrázek A - 3
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Vibrační svar na tupo s lapači
výronků
Tento obrázek znázorňuje konstrukci svaru s kontrolou výronků
v obou směrech. Použití vratné hrany navíc pomáhá stabilizovat
vysoké vnější stěny dílů.

Rozměr

A
B
C
D
E
H
M
S
T
W

Obecné směrnice

Šířka svaru na tupo
Výška svaru na tupo
Výška mezery
Hloubka žlábku
Úkos boční stěny
Výška boční stěny
Zatavení
Šířka boční stěny
Šířka jazýčku
Tloušťka stěny

~ 0,160“ (4 mm)
~ 0,060“ (1,5 mm)
~ 0,040“ (1,0 mm)
2B
15º
0,080“ (2 mm)
0,060“ (1,5 mm)
0,060“ (1,5 mm)
A + 0,080“ (2 mm)
0,120“ (3 mm)

Po svaření

W

S
H

E

C
M
T
A

D

B

Obrázek A - 4
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Problémy při svařování a jejich řešení
Některé z problémů spojených s vibračním svařováním jsou způsobeny konstrukcí svaru a některé nesprávným nastavením parametrů
svařování. Tabulka A-I uvádí seznam některých obvyklejších problémů, příčin a řešení.

Problém

Příznak

Převaření

Nadměrná tvorba výronků.
Konečné rozměry dílu jsou
příliš malé.

Podvaření

Nízká pevnost svaru.

Konečné rozměry dílu jsou
příliš velké.

Nerovnoměrné nebo
nekonzistentní svary

Nadměrná tvorba výronků.

Nízká pevnost svaru.

Svar nevyhoví v testu na
těsnost.
Svařené součásti selhávají
v provozu.

Tabulka A-I

Strana 126

Možná příčina
Příliš dlouhá doba svařování.
Příliš velká vzdálenost
svařování.
Nevhodná konstrukce lapačů
výronků.
Příliš krátká doba svařování.
Příliš malá vzdálenost
svařování.
Materiál je obtížně svařitelný
kvůli nízkému koeficientu
tření.
Žebra svaru se při svařování
ohýbají.
Pohyb dílů v nástrojích
(viditelný prach nebo
poškrábání na dílech).
Deformované díly.
Nestejnoměrné rozhraní
svaru.
Přípravek a díl nejsou
rovnoběžné.

Doporučené řešení
Zkraťte dobu svařování.
Zkraťte vzdálenost svařování.
Vyhodnoťte a upravte konstrukci lapačů výronků.
Prodlužte dobu svařování.
Zvětšete vzdálenost svařování.
Odmastěte styčné plochy, aby se odstranil
separátor formy. Uvažujte o změně materiálu
(nepoužívejte PTFE).
Změňte konstrukci, aby se zabránilo ohýbání
žeber, nebo změňte směr vibrací.
Seřiďte uložení pro díl.
Doplňte na díl vratné hrany.
Zvyšte přidržovací podtlak.
Zkontrolujte rozměry dílů.
Zkontrolujte podmínky procesu svařování.

V případě potřeby zkontrolujte podložte přípravek.
Zkontrolujte, že je nástroj ve správné poloze vůči
stolu.
Nesprávné vzájemné ustavení Upravte rozměry dílů. Zlepšete toleranci dílů
dílů v přípravku.
způsobovanou změnami dutin ve výliscích
s několika dutinami.
Nedostatečná opora nástroje. Zkontrolujte, zda se díly během svařování
neposouvají. Vytvořte prostředky pro ustavení
protikusů dílů.
Zastavení vibrací.
Zkontrolujte omezení svaru způsobené konstrukcí
nástroje nebo procesem lisování.
Stěny se během svařování
Doplňte konstrukci dílu o výztužná žebra a spoje
ohýbají.
jazýček/drážka.
Příliš mnoho plnidla nebo
Použijte menší množství plnidla. Proveďte
je plnidlo nerovnoměrně
úpravu zpracování, aby bylo plnidlo v materiálu
rozloženo.
rovnoměrně rozloženo.

Obvyklé problémy při svařování a jejich řešení
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Dodatek B

Seznam obrázků

Číslo

Popis

1-1
1-2
1-3

Uspořádání trojfázové síťové vidlice 480 VAC ......................................................................... 7
Zapojení trojfázové zásuvky 480 VAC, 30 A ............................................................................. 7
Vypínač síťového napájení dle předpisů EC se zámkem a zavěšeným výstražným
štítkem ...................................................................................................................................... 7
Pákový vypínač síťového napájení dle předpisů EC se zámkem a zavěšeným
výstražným štítkem ................................................................................................................... 8
Vnější uzávěr přívodu stlačeného vzduchu se zámkem a zavěšeným výstražným štítkem..... 8
Vnitřní vzduchový filtr a hlavní regulátor tlaku vzduchu............................................................ 9
Světelné závory, servisní dvířka rozvodné skříňky elektrické instalace a vypínač
síťového napájení ..................................................................................................................... 9
Zadní servisní dvířka hydrauliky ............................................................................................. 10
Bezpečnostní blokování zadních servisních dvířek ................................................................ 10
Vibrační svářečka upoutaná k podlážce ................................................................................. 12
Kapsa na uložení dokumentace k systému ............................................................................ 12
Přední tunely pro zvedání vysokozdvižným vozíkem ............................................................. 13
Zadní tunely pro zvedání vysokozdvižným vozíkem .............................................................. 13
Krycí desky tunelů pro zvedání vysokozdvižným vozíkem ..................................................... 14
Vypínač síťového napájení v poloze OFF .............................................................................. 15
Vypínač síťového napájení v poloze ON ................................................................................ 15
Uvolnění spojky vypínače síťového napájení ......................................................................... 15
Filtr stlačeného vzduchu a regulátor....................................................................................... 16
Jednotka hydraulického pohonu ............................................................................................. 17
Sejmutí víčka plnicího otvoru hydraulické kapaliny ................................................................ 18
Hladina hydraulické kapaliny na 50 % .................................................................................... 18
Uspořádání ovládacího panelu ............................................................................................... 20
Umístění ovládacího spínače, tlačítka podtlaku a E-Stop, světelných závor a síťové
zásuvky pro příslušenství ....................................................................................................... 22
Levý ovládací spínač a E-STOP ............................................................................................. 22
Stavové LED kontrolky světelné závory ................................................................................. 23
Pravý ovládací spínač a tlačítko podtlaku .............................................................................. 24
Zpracovávané díly založené v nástrojích ............................................................................... 26
Zpracovávané díly sevřené k sobě ve spouštěcím bodě........................................................ 27
Zpracovávané díly během svařování...................................................................................... 28
Spouštění zvedacího stolu do výchozí polohy........................................................................ 28
Vyjmutí spojených dílů ze svářečky ........................................................................................ 28
Tlačítka primární nabídky ....................................................................................................... 30

1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
5-1
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Dodatek B Pokračování

Seznam obrázků

Číslo

Popis

5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
5-10
5-11
5-12
5-13
5-14
5-15
5-16
5-17
5-18
5-19
5-20
5-21
5-22
5-23
5-24
5-25
5-26
5-27
5-28
5-29
5-30
5-31
5-32
5-33
5-34
5-35
5-36
5-37
5-38

Run Mode, Volba jazyka ......................................................................................................... 32
Run Mode > Operate .............................................................................................................. 33
Run Mode > Setup Summary ................................................................................................. 35
Run Mode > Sensor Status .................................................................................................... 36
Run Mode > Valve Status ....................................................................................................... 37
Run Mode > I/O Table............................................................................................................. 38
Run Mode > I/O Table > Slot 1 ............................................................................................... 39
Run Mode > I/O Table > Slot 2 ............................................................................................... 39
Run Mode > I/O Table > Sloty 3 a 4 ....................................................................................... 40
Run Mode, Volba jazyka ......................................................................................................... 41
Setup Mode > Load Position .................................................................................................. 42
Setup Mode > Trigger Method > Zero Motion......................................................................... 43
Setup Mode > Trigger Method > Position ............................................................................... 44
Setup Mode > Weld > Time .................................................................................................... 45
Setup Mode > Weld > Weld by Distance ................................................................................ 46
Setup Mode > Hold ................................................................................................................. 47
Setup Mode > Autotune > Auto-Ping OFF .............................................................................. 48
Setup Mode > Autotune > Auto-Ping ON ................................................................................ 49
User Options Mode > Load Setup .......................................................................................... 50
User Options Mode > Save Setup .......................................................................................... 51
User Options Mode > View Setup .......................................................................................... 52
User Options Mode > Limits ................................................................................................... 53
User Options Mode > Tool Options > Tool ID ......................................................................... 54
User Options Mode > Tool Options > Sensors ....................................................................... 55
User Options Mode > Tool Options > Vacuum Options .......................................................... 56
User Options Mode > Tool Options > Valve ............................................................................ 57
User Options Mode > Tool Options > Tool Weight Compensation.......................................... 60
Spuštění kompenzace hmotnosti nástroje (Tool Weight Compensation) ............................... 61
Po dokončení kompenzace hmotnosti nástroje (Tool Weight Compensation) ....................... 62
User Options Mode > Utilities ................................................................................................. 63
User Options Mode > Utilities > Password Configuration....................................................... 64
User Options Mode > Utilities > Password Configuration....................................................... 65
User Options Mode > Utilities > Overload Settings ................................................................ 66
User Options Mode > Utilities > Table Speed Options ........................................................... 67
User Options Mode > Utilities > Transducer Calibration......................................................... 68
User Options Mode > Utilities > Date and Time ..................................................................... 69
User Options Mode > Utilities > Save Location ...................................................................... 70
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Dodatek B Pokračování

Seznam obrázků

Číslo

Popis

5-39
5-40
5-41
5-42
5-43
5-44
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
6-10
6-11
7-1
7-2
7-3
7-4
8-1
8-2
9-1
9-2
9-3
9-4
9-5
9-6
9-7
9-8
9-9
9-10

Door and Table Control ........................................................................................................... 71
Home Machine ....................................................................................................................... 72
Part Data > Part Data Viewer ................................................................................................. 73
Part Data > Part Data History ................................................................................................. 74
Alarms .................................................................................................................................... 75
Alarms > Alarm History ........................................................................................................... 76
Průhledové okénko pro kontrolu hladiny hydraulické kapaliny ............................................... 85
Vypínač síťového napájení v poloze ON ................................................................................ 85
Tlačítka E-STOP a Reset ....................................................................................................... 85
Obrazovka RUN > Operate při normálním hydraulickém tlaku............................................... 86
Stroj ve výchozí poloze (Home).............................................................................................. 86
Nastavení výšky stolu ............................................................................................................. 87
Uspořádání upevňovacích šroubů horního a dolního nástroje u modelu 4300 ...................... 88
Uspořádání upevňovacích šroubů horního a dolního nástroje u modelu 4500 ...................... 89
Uspořádání upevňovacích šroubů horního a dolního nástroje u modelu 4700 ...................... 90
Uspořádání upevňovacích šroubů horního a dolního nástroje u modelu 4900 ...................... 91
Zasunutý ustavovací čep nohy ............................................................................................... 92
Obrazovka procedury HOME ................................................................................................. 95
USER OPTIONS > Load Setup .............................................................................................. 96
USER OPTIONS > Load Setup >View Setups ....................................................................... 96
Ovládací panel při spuštění svařování ................................................................................... 98
Ovládací ventily hydrauliky a snímač tlaku ........................................................................... 100
Ovládací ventily průtoku vzduchu ......................................................................................... 100
LED kontrolka téměř vybité baterie PLC .............................................................................. 102
Vnitřek rozvodné skříňky elektrické instalace s hlavními komponenty ................................. 103
PLC v rozvodné skříňce elektrické instalace ........................................................................ 105
Blok pojistek 480 VAC .......................................................................................................... 105
Blok pojistek 480 VAC a zajišťovací mechanismy pojistek ................................................... 106
Jistič motoru hydraulického čerpadla ................................................................................... 106
Obrazovka poplachů – přetížení hydrauliky ......................................................................... 106
Obrazovka RUN MODE > OPERATE s normálními hodnotami ........................................... 107
Obrazovka poplachů – žádný hydraulický tlak ..................................................................... 107
Sací přípojka hydrauliky ....................................................................................................... 108
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Dodatek B Pokračování
Číslo
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
12-1
12-2
A-1
A-2
A-3
A-4
D-1
D-2

Popis
Strana
Demontáž schránky vzduchového filtru při výměně filtrační vložky....................................... 112
Výměna vložky vzduchového filtru ........................................................................................ 113
Vypouštění a doplňování hydraulické kapaliny ...................................................................... 113
Průhledové okénko pro kontrolu hladiny hydraulické kapaliny a manometr hydrauliky na
straně sání ............................................................................................................................. 114
Maznice vodicích profilů ........................................................................................................ 115
Detail maznice č. 6 ................................................................................................................ 115
Snímač svislé polohy stolu .................................................................................................... 115
Uspořádání trojfázové síťové vidlice 480 VAC ......................................................................120
Zapojení trojfázové zásuvky 480 VAC, 30 A ..........................................................................120
Vibrační svar na tupo .............................................................................................................122
Vibrační svar na tupo s vnějším lapačem výronků ................................................................123
Vibrační svar na žebro ...........................................................................................................124
Vibrační svar na tupo s lapači výronků ..................................................................................125
Umístění baterie Mitsubishi ...................................................................................................131
Datum výroby baterie Mitsubishi ...........................................................................................131

Dodatek C
Číslo
2-I
2-II
5-I
5-II
10-I
12-I
12-II
A-I

Seznam obrázků

Seznam tabulek

Popis
Strana
Minimální plocha podlahy podle modelu ................................................................................ 13
Zvedací síla podle modelu...................................................................................................... 17
Poplachy a zprávy ............................................................................................................. 77-82
Zprávy banneru dotykového displeje ...................................................................................... 83
Ekvivalentní hydraulické kapaliny pro normální a vysoké teploty ..........................................114
Hmotnost a rozměry horního a dolního nástroje ...................................................................119
Požadavky na elektrické napájení ........................................................................................ 120
Obvyklé problémy při svařování a jejich řešení .................................................................... 126
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Dodatek D

Mitsubishi PLC

Poznámky k záložní baterii

Přístupová
dvířka
baterie

Baterie se v principu používá k zálohování vnitřní RAM (program,
bezpečnostní systém, RTC a další) v hlavní jednotce řídicího systému.

Mitsubishi PLC

Životnost a datum výroby baterie
• Životnost baterie: cca 5 let (teplota okolí: 25 °C) [Doba záruky:
1 rok od dodání nebo 18 měsíců od výroby]
• Interval výměny: do 4 až 5 let
(Kvůli normálnímu vybíjení mějte k dispozici náhradní baterii před
uplynutím výše uvedeného intervalu výměny).
• Příklad údaje data výroby: Viz obrázek D-2.

Upozornění k používání

Konektor

Není v měřítku

Baterie

Obrázek D-1

Umístění baterie Mitsubishi

Instalace
• Před vyjmutím/instalací baterie musí být řídicí systém vypnutý
(všechny fáze).
• V hlavní jednotce řídicího systému důkladně připojte konektor
ke konektoru baterie.
• .Během provozu musí být víčko baterie pevně nainstalované.

Štítek
Název modelu

Konektor

Přeprava a skladování
FX3U-32BL
LOT.44

• Během přepravy nebo v jiné podobné situaci nesmí být baterie
vystavena rázům, protože by mohlo dojít k vážnému poškození
řídicího systému vyteklou kapalinou z baterie.

....................

Likvidace
• Kontaktujte firmu oprávněnou k likvidaci elektronického odpadu.

Rok
Poslední
číslice roku;
tj. 2004
Obrázek D-2
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Měsíc
tj. duben
1 až 9 (leden až září);
X: říjen; Y: listopad;
Z: prosinec

Datum výroby baterie Mitsubishi
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Rejstřík

A

Rejstřík

Alarms ................................................................................75
Alarm History ................................................................76
Seznam
Auto-Tune Error (Chyba Autotune) ..........................77
Current Overload (Nadproud) ...................................77
Cycle Aborted (Cyklus přerušen) .............................77
E-Stop or Service Door Open (E-Stop nebo
otevřená servisní dvířka) ...........................................78
Frequency Error (Chyba frekvence) .........................78
Front Door Not Closed (Nezavřená přední dvířka) ..78
Check Frequency Inverter (Zkontrolujte měnič
frekvence) .................................................................77
Check Front Door (Zkontrolujte přední dvířka) .......77
Check Front Door Sensor (Zkontrolujte snímač
předních dvířek) ........................................................77
Invalid Tool ID (Nesprávné ID nástroje) ..................78
Maximum Trigger Limit (Maximální limit Trigger).79
Minimum Trigger Limit (Minimální limit Trigger) ..79
No Feedback Detected (Nedetekována
zpětná vazba) ............................................................79
No Hydraulic Pressure (Žádný hydraulický tlak) .....79
No or Low Air Pressure (Žádný nebo nízký tlak
vzduchu)....................................................................80
Process Limit (Limit procesu) ..................................81
Přetížení hydrauliky ..................................................78
Remove Welded Part (Vyjměte svařené díly) ...........80
Sensor Valve 1A Extended (Snímač ventilu 1A
vysunuto) ..................................................................80
Sensor Valve 1B Retracted (Snímač ventilu 1B
zasunuto) ...................................................................80
Sensor Valve 2A Extended (Snímač ventilu 2A
vysunuto) ..................................................................80
Sensor Valve 2B Retracted (Snímač ventilu 2B
zasunuto) ...................................................................81
Sensor Valve 3A Extended (Snímač ventilu 3A
vysunuto) ..................................................................81
Sensor Valve 3B Retracted (Snímač ventilu 3B
zasunuto) ...................................................................81
Sensor Valve 4A Extended (Snímač ventilu 4A
vysunuto) ..................................................................81
Sensor Valve 4B Retracted (Snímač ventilu 4B
zasunuto) ...................................................................81
Trigger Time Out ......................................................81
V1 Invalid Combination (Neplatná
kombinace V1) ..........................................................81
V2 Invalid Combination (Neplatná
kombinace V2) ..........................................................82
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V3 Invalid Combination (Neplatná
kombinace V3) ..........................................................82
V4 Invalid Combination (Neplatná
kombinace V4) ..........................................................82
Voltage Overload (Podpětí).......................................82
Weld Time Limit „has expired“. (Limit doby
svařování „uplynul“) .................................................82
Terminologie poplachu ..................................................75
Amplituda při svařování ....................................................48
Auto-Ping .....................................................................48, 49
Autotune.............................................................................49

B

Banner na dotykovém displeji ...........................................73
Seznam
Detekovaný poplach .................................................83
Door out of Position ..................................................83
Ejecting Part ..............................................................83
Hydraulics Off ..........................................................83
In Cycle .....................................................................83
Invalid Tool ID ..............................................................83
Light Curtain is Obstructed.......................................83
Machine Ready for Cycle .........................................83
Machine Ready for Setup .........................................83
Remove Welded Part.................................................83
Stanchions Not Retracted..........................................83
System Maintenance Required .................................83
Table Lock Not Detected ..........................................83
Table Not in Load Position .......................................83
Valve 1: „not retracted“.............................................83
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Dukane ISO
CERTIFIKACE ISO
Společnost Dukane se rozhodla pro získání
certiﬁkace ISO 9001:2008, 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 9001:2008 musíte
dokázat některé z registračních agentur systému
jakosti, že splňujete tři základní požadavky:
1.
2.
3.

Vedení
Spoluodpovědnost
Kvalitní organizační strukturu
a infrastrukturu systému jakosti.

Standard ISO 9001:2008 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 9001:2008
C E R T I F I E D
Produkty Dukane jsou vyráběny v provozech s certiﬁkací ISO.

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