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Uživatelská příručka

Všeobecné informace pro
uživatele
Nejprve si přečtěte tuto příručku
Než začnete ultrazvukový generátor používat, přečtěte si
tuto uživatelskou příručku, abyste se se zařízením seznámili.
Pak budete schopni zařízení správně a bezpečně obsluhovat. Příručka je sestavena tak, abyste se naučili tento generátor bezpečně používat. Na uvedených jednoduchých
příkladech jsou ilustrovány základní úkony při obsluze.

POZNÁMKA

Poznámky uvádějí podrobnější informace
nebo osvětlují postupy.

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

Poznámky, výstrahy a upozornění
Příručka poskytuje formou POZNÁMEK důležité informace k úspěšnému použití a pochopení funkce výrobku.
Ukázka bloku POZNÁMKY je uvedena vpravo.
Kromě toho používáme speciální poznámky, které mají
zaměřit vaši pozornost na určité bezpečnostní pokyny.
Jedná se o bloky s titulkem UPOZORNĚNÍ a VAROVÁNÍ, které jsou uvedeny zde. Představují zvyšující se důležitost uvedených informací. Tyto formulace vám mají
pomoci rozpoznat a vyloučit rizika a uvědomit si možné
následky. Bloky UPOZORNĚNÍ a VAROVÁNÍ jsou doprovázeny některým z trojice symbolů, které vyjadřují,
vztahuje-li se poznámka k podmínkám nebo praktické
činnosti, bezpečnosti při práci s elektrickým zařízením
nebo ochranných pomůcek operátora.

Výkresy a tabulky
Obrázky a tabulky jsou identifikovány číslem kapitoly
a pořadovým číslem. Pořadová čísla začínají v každé
kapitole od 1. Obrázky i tabulky jsou číslovány zvlášť.
U obrázků se používají arabská pořadová čísla (např.
–1, –2, –3), zatímco tabulky jsou označovány římskými
číslicemi (např. –I, –II, –III). Pro příklad, obrázek 3–2
je druhým obrázkem ve třetí kapitole, tabulka 3—II je
druhou tabulkou třetí kapitoly.
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VAROVÁNÍ

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

Podmínky nebo
Ohrožení
pracovní postupy elektrickým
proudem{

Ochrana sluchu{

{Condition or Practice}
Electrical Hazard}
Hearing Protection}

Objednací číslo příručky 403-577-00

Kapitola 1 – Úvod

Popis systému
Přístroje řady iQ - Ruční ultrazvukové systémy - se
skládají ze dvou hlavních částí: ultrazvukového generátoru a ruční sondy.

Generátor
Generátor byl zkonstruován speciálně pro ultrazvukové
aplikace, při nichž se používají ruční sondy. Využitím
ovládacích vstupů a výstupů, které jsou k dispozici, se
generátor stává všestranným samostatným pracovištěm.
Stabilní interní obvody zajišťují od začátku každého svařovacího cyklu trvalou stabilitu rezonanční frekvence.
Pro tuto řadu generátorů je standardem řízení podle času
a energie.
Jasně osvětlený displej je dobře čitelný. Struktura nabídek usnadňuje programování a zkratkové klávesy na jeden dotyk poskytují obsluze vyšší míru flexibility.
Díky kompaktnímu provedení a zabudovanému držadlu
je přístroj lehce přenosný.
Generátor je také vybaven síťovým odrušovacím filtrem,
který vyhovuje přísným CE testům pro globální použití.

Ruční sondy
Tyto sondy jsou ideální pro aplikace ručního bodového
svařování, nýtování, řezání a vkládání. Jak model HP,
tak PG (pistolové provedení), jsou opatřeny závěsem, za
nějž lze sondu, která právě není používána, zavěsit na
hák s protizávažím.
Přípojky vzduchového chlazení jsou rovněž standardem
u všech sond.

Hlavní vlastnosti
• Kompaktní generátor má tu přednost, že na pracovišti zbývá více místa pro další nástroje a pomůcky.
• Modulace šířky pulzu je zajištěna patentovanou
elektronikou, která generátoru dovoluje efektivně regulovat amplitudu výstupního signálu. To umožňuje
spouštět velké sonotrody s redukovaným výkonem.
Generátor pracující ve spínaném režimu dosahuje
vyšší efektivity a spolehlivosti.

• Funkce automatického ladění Digi-Trac sleduje rezonanční frekvenci akustické soustavy (tj. sonotrody,
boosteru, měniče) a koriguje podle ní frekvenci generátoru. Funkce se aktivuje pro každý svařovací cyklus,
takže odpadá nutnost ručního dolaďování generátoru.
• Regulátor napájecího napětí automaticky udržuje
konstantní amplitudu, aby vyloučil nepříznivý vliv
kolísání napětí v síti. Potřebný výstupní výkon je stabilní při jakékoli velikosti napájecího napětí ze specifikovaném rozsahu.
Tak je zajištěn konzistentní výkon systému bez ohledu
na změny napájecího napětí. Zároveň tím odpadá nutnost používat rozměrné a nákladné stabilizační transformátory napětí.
• Regulace zátěže automaticky udržuje konstantní amplitudu bez ohledu na odbíraný výkon. Úroveň výstupní amplitudy ultrazvuku je udržována v toleranci
±1% kvůli zajištění konzistentního procesu svařování
a zkrácení svařovacího cyklu.
• Napájecí zdroj pro průmyslové aplikace je zárukou
toho, že bude standardní systém pracovat kdekoli na
světě, kde se používá průmyslový elektrický rozvodný
systém, ať je to 200V 60Hz v Japonsku, 240V 50Hz
v Evropě, nebo 208V 60Hz ve Spojených státech.
Odpadá nutnost jakékoli manipulace se vstupním
transformátorem při použití kdekoliv na světě. Systémy určené pro země Severní Ameriky mohou mít
volitelnou úpravu pro napájení ze střídavé sítě 120V.
• Obvody vícenásobné ochrany proti přetížení vylučují okamžité zničení součástek při mimořádném
přetížení výstupu a hranice jmenovitého přetížení se
odvozují od aktuální efektivní hodnoty výstupního
výkonu.
• Certifikace CE znamená, že výrobek odpovídá příslušným evropským normám a může tedy být prodáván a používán v zemích Evropského společenství.
• Certifikace ISO 9001 znamená, že se tento systém
vyrábí podle nejpřísnějších standardů a je zárukou vysoce kvalitního zpracování.

• Obvod lineárního měkkého náběhu řídí plynulý nárůst pracovní amplitudy v akustické soustavě s minimem přechodných impulzů, které nadměrně zatěžují
soustavu a generátor.
Objednací číslo příručky 403-577-00
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Kapitola 2 - Bezpečnost a ochrana zdraví

Všeobecné informace
Aby byla práce se zařízením bezpečná, efektivní a nedocházelo při ní k poranění, doporučujeme vám dodržovat
následující bezpečnostní pokyny.
V této příručce pojem systém vypovídá o ucelené skupině
komponent související se svařováním plastových nebo
kovových dílů, označované někdy též jako ultrazvukové
spojovací řešení.
Typický systém se skládá z generátoru a případně ultrazvukové řídicí jednotky, spínačů, obvodů řízení výkonu,
spojovacích kabelů a sondy, která obsahuje měnič, booster a sonotrodu s výměnnými hroty.
Řádná instalace - Jednotlivé komponenty systému používejte teprve po řádné instalaci a kontrole.
Neschválené modifikace - V systému neprovádějte žádné úpravy, nemáte-li k tomu souhlas výrobce.
Neschválené úpravy mohou být příčinou poranění obsluhujícího personálu nebo poškození přístroje. Takové
úpravy jsou důvodem ke zrušení záruky.
Kryt musí být vždy namontovaný - Ze žádné části zařízení nesundávejte kryty, pokud k tomu nedostanete pokyn od výrobce.
Generátor je zdrojem nebezpečného elektrického napětí,
které může způsobit úraz.

nebezpečné páry a plynné substance. Pro práci s takovými materiály nejprve zajistěte odpovídající větrání.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Generátor neprovozujte nikdy
bez nasazeného krytu. To je
nebezpečné a mohlo by dojít
k úrazu obsluhy.
UPOZORNĚNÍ
Díly svařované ultrazvukem
za určitých okolností vibrují na
slyšitelné frekvenci. Používejte
prostředky na ochranu sluchu,
které snižují obtěžující, nepříjemný hluk. Kromě toho je
vhodné snížit úroveň hluku instalací protihlukových zábran
bariér z materiálů, které hluk
pohlcují.

Uzemněná elektrická soustava - Zařízení používejte
vždy jen s řádně provedeným uzemněním.
(Informace o uzemnění najdete na straně 8.)
Soulad s bezpečnostními předpisy - aby systém vyhovoval místně platným bezpečnostním předpisům pro
krytí strojů a generovaného hluku, je možné, že budete
nuceni doplnit přístroj o určité příslušenství.

Poznámka k ochraně zdraví
při práci s plasty
Než začnete systém svařování ultrazvukem používat, důkladně se seznamte s bezpečnostními předpisy vydanými
příslušným legislativním orgánem o práci s konkrétními
druhy plastů, s nimiž budete pracovat.
Při zpracování plastových materiálů se mohou uvolňovat

Objednací číslo příručky 403-577-00
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Uživatelská příručka

Bezpečnost práce
s elektrickým zařízením

vodičů a uzemnění.
Zemnící kontakty

Tuzemský systém uzemnění sítě
Z bezpečnostních důvodů se u tohoto výrobku používá třívodičový napájecí kabel s třípólovou zástrčkou se
zemnícím kontaktem. Obrázky 2-1 a 2- 2 ilustrují správné elektrické zásuvky pro přibalené napájecí kabely
v rozvodných sítích 100-120 voltů a 200-240 voltů. Tato
informace se vztahuje na systémy vyvážené do Severní
Ameriky nebo do Japonska.

Schválená dvoupólová, třívodičová uzemněná
zásuvka HUBBELL No. HBL 5262 nebo ekvivalentní NEMA provedení 5–15R nebo 5–20R

Obrázek 2–1 Příklad uzemněné třívodičové zásuvky
a zástrčky 125 V.

Schválená dvoupólová, třívodičová uzemněná
zásuvka
HUBBELL No. HBL 5662 nebo ekvivalentní
NEMA provedení 6–15R nebo 6–20R

Obrázek 2–2 Příklad uzemněné třívodičové zásuvky
a zástrčky 250 V.

Mezinárodní systém uzemnění sítě
Běžně dodávaný napájecí kabel pro mezinárodní použití je kompatibilní se síťovými zásuvkami většiny evropských zemí mimo Velkou Británii. Viz obrázek 2–3.
Pokud je však ve vašem případě zapotřebí jiný typ napájecího kabelu, poraďte se s dodavatelem zařízení a postupujte podle místních předpisů týkajících se zapojení
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Typická zásuvka
Dodaný kabe

Obrázek 2–3 Mezinárodně používané uzemnění v síti
220/240V

UPOZORNĚNÍ
Máte-li dvoupólové elektrické zásuvky, důrazně vám doporučujeme jejich výměnu za
třípólové typy s odpovídajícím
uzemněním. Výměnu si nechte
provést kvalifikovaným elektrikářem podle platné legislativy.
Viz Obr. 2–1 a 2–2.

UPOZORNĚNÍ
Máte-li nějaké pochybnosti
o kvalitě uzemnění elektrických
zásuvek, nechte si je zkontrolovat elektrikářem s potřebnou
kvalifikací. V žádném případě
ze zástrčky napájecího kabelu
neodstraňujte zemnící kontakt,
ani ji jiným způsobem neupravujte. Je-li nutné použít prodlužovací kabel, vyberte si třívodičový kabel v bezvadném
stavu. Kabel musí být dimenzován na odpovídající výkon,
aby mohl svou funkci splnit
bezpečně. Musí být připojen
do uzemněné zásuvky.
K napájení tohoto výrobku
zásadně nepoužívejte
dvouvodičový kabel.
Objednací číslo příručky 403-577-00
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Uživatelská příručka

Vybalení

Opatrně otevřete přepravní obal a zkontrolujte, jestli obsahuje všechny položky podle dodacího listu.
Zkontrolujte všechny položky a všechny poškozené nebo
chybějící neprodleně ohlaste dodavateli.

Umístění

Dbejte na to, aby umístění generátoru a trasy přívodních
kabelů nebránily normálnímu používání. Zařízení musí
zůstat dobře přístupné.
Obsluze nesmí bránit v přístupu ke kabelům žádné překážky.

Odrušovací uzemnění

Dokonalé uzemnění šasi generátoru je jednou z hlavních
podmínek efektivního potlačení elektrického a rádiového rušení. Každý ultrazvukový generátor obsahuje odrušovací filtr, který brání šíření poruch do řídicích obvodů
po napájecím kabelu.
Tentýž filtr zároveň brání šíření rušivých signálů na ultrazvukových frekvencích zpět do elektrické sítě. Zmíněný filtr může účinně plnit svoji funkci jen tehdy, když
je systém dokonale uzemněn.
Zemnící svorku generátoru (viz Obr. 3-1) spojte se zemnící svorkou na nejbližším uzemněném potrubí nebo
srovnatelném předmětu, který je vodivě spojen se zemnící soustavou budovy.
Viz Připojovací kabely na následující stránce.

UPOZORNĚNÍ
Kvůli minimalizaci elektrického
rušení a odstranění zemních
proudů uzemněte šasi podle
tohoto nákresu.
Použijte zapojení typu HVĚZDA (na obrázku dole). Nepoužívejte ŘETĚZENÍ zemnících
spojení.
Uzemňovací šroub šasi

Doporučená
barva ochranného
uzemňovacího vodiče:
zelená nebo zelená se
žlutým pruhem.

Zemnící svorka pevné
sondy nebo zemnící
svorka druhého šasi
Lanko nebo drát
o průměru
1,63 mm
Zemnící svorka
třetího šasi

Zemnící bod

POZNÁMKA
Uzemňovací šroub šasi

Zemnící svorka šasi se používá k připojení ochranného uzemnění generátoru. Tímto
způsobem se zvýší potlačení elektrického rušení nebo rušení v pásmu rádiových frekvencí, která se v průmyslovém prostředí běžně
vyskytují. Umístění zemnicí svorky je vidět na
obrázku 3-1 na další stránce.

UPOZORNĚNÍ
Máte-li nějaké dotazy týkající
se uzemnění vašeho zařízení
nebo skříně, v níž je instalováno, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
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Kapitola 3 - Instalace

Připojovací kabely - stručný
průvodce
Zapojte podle následujícího obrázku:

•
•
•
•

Vstup napájení
Konektor RUČNÍ SONDY
Uzemňovací svorka
Připojení napájecího kabelu

POZNÁMKA

Vstup napájecího kabelu

Napájecí napětí generátoru je podle modelu buď 100-120 V 50/60 Hz nebo 200-240
V 50/60 Hz.
Jednotka je opatřena síťovým vypínačem a je
zapnuta připojením napájecího kabelu do zásuvky a přepnutím vypínače do polohy ON
(zapnuto), jak je vidět na obrázku 3-2 níže.

Krok 1.	Koncovku napájecího kabelu (jen 200/240
V) připojte do zásuvky generátoru -A na
obrázku 3-1. (Napájecí kabel modelů pro
napětí 100/120 V je k jednotce připojen
pevně..)
Krok 2.	Konektor kabelu ruční sondy připojte do
konektoru HAND PROBE generátoru. - B
na obrázku 3-1. Konektor zajistěte pomocí
dvojice šroubků po stranách.

Zapnout
Vypnout

Obr. 3-2

Kolébkový vypínač / jistič

Krok 3.	Šasi generátoru uzemněte vodičem o průřezu aspoň 2 mm2. Jeden konec vodiče připojte k zemnící svorce - C na obrázku 3-1,
druhý konec připojte k nejbližšímu kovovému potrubí nebo rovnocennému uzemněnému předmětu.
Krok 4.	Zástrčku napájecího kabelu zapojte do síťové zásuvky.
Volitelná zapojení - na následující stránce najdete informace o použití konektoru OUTPUTS na zadním panelu.
Průchodka napájecího kabelu

RUČNÍ SONDA

RUČNÍ SONDA
VÝSTUPY

VÝSTUPY

Volitelná
připojení

Obr. 3-1

POHLED ZEZADU
MODEL 100/120 V

Detail generátoru - pohled zezadu

Objednací číslo příručky 403-577-00

POHLED ZEZADU
MODEL 200/240 V
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Uživatelská příručka

Napájecí kabely
Systémy 200/240 V
Zásuvka IEC napájení umístěná na zadním panelu vyžaduje použít správně zapojenou koncovku IEC kabelu.
Dodávané napájecí kabely pro sítě 200/240 V vyhovují
výkonu generátoru a kontinentu, kde budou používány.
Viz Tabulka 3-I.

Kontinent

Napájecí
kabel
Číslo dílu

Specifikace

Severní Amerika

200 - 1541

240V, 10A

Evropa

200 - 1542

240V, 10A

Tabulka 3-I Objednací čísla napájecích kabelů podle
standardu IEC

Systémy 100/120 V (Severní Amerika nebo
Japonsko)

Napájecí kabel (včetně pružné průchodky) systémů pro
napětí 100/120 V je pevně připojen v zadním panelu generátoru. Jednotky s tímto typem napájecího kabelu jsou
určeny pro použití v Severní Americe a v Japonsku.

Konektor RUČNÍ SONDY
Výstup ultrazvuku
Jako výstup ultrazvukového signálu byl u tohoto provedení generátoru použit konektor typu D-Sub. Předností
tohoto konektoru je vynikající stínění proti elektrickému
rušení. Do výstupního konektoru se připojí stíněný kabel, jehož konektor se spolehlivě zajistí dvojicí šroubků.
Výstupní ultrazvukový signál na tomto konektoru, který
napájí připojenou ultrazvukovou zátěž, dosahuje velmi
vysokého střídavého napětí. Při vyšších hodnotách výkonu kabelem protéká také poměrně vysoký proud, a proto
musí být k ruční sondě připojen spolehlivě.
Kvůli bezpečné a spolehlivé činnosti zařízení používejte
jen originální ultrazvukové kabely.
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Kapitola 3 - Instalace

Výstupy systému
(Volitelná připojení)
Konektor označený OUTPUTS je proveden jako čtyřpólová svorkovnice. V případě potřeby může operátorovi
poskytnout základní informaci o stavu svařování. Veškerá připojení ke konektoru OUTPUTS si musí zajistit
uživatel sám.
Světelné indikátory a zvukové moduly se připojují k výstupům tohoto konektoru. (Světelné a zvukové moduly
se montují na běžně dostupné signální panely.) Každý
výstupní signál je přizpůsoben připojení na zdroj o stejnosměrném napětí 24 V (max. 30 V) a je schopen aktivovat zátěž do 0,33 A (max. 8 W při napětí 24 V).
Tabulka 3-II uvádí názvy signálů.
Kontakt
0V

Název signálu
Společný vodič výstupních signálů
(Output Common)

1

Signál konec svařování (End of Weld)

2

Signál libovolné chyby

3

Signál vadné součásti

Tabulka 3— II Signály konektoru OUTPUTS

POZNÁMKA

Všechny signály jsou neoddělené a při aktivaci odvádějí proud na zem (uzemněné šasi).

Kontakt 0 V (Výstup společného
vodiče - Output Common)
Kontakt 0 V je spojen s uzemněným šasi.

Kontakt 1 (Signál konce svařovacího
cyklu - End of Weld Alarm)
Neizolovaný výstup NPN, který spíná na konci svařovacího cyklu. Aktivuje se po vypnutí ultrazvuku, případně
na konci naprogramované přídržné fáze. Signál je aktivní po dobu jedné vteřiny, pak se vypne.

Kontakt 2 (Signál Obecná chyba)
Na kontaktu 2 je neizolovaný digitální výstupní signál,
který spíná v případě výskytu jakékoli chyby.
Tento výstup je aktivní až do zahájení dalšího cyklu nebo
do stisknutí ENTER, pokud je nastaven režim bez blokování chybou.
V případě režimu s blokováním při chybě musí obsluha
stisknout ENTER, aby se signál deaktivoval.
Pokud v režimu bez blokování při chybě nastane hardwarová chyba, např. přehřátí nebo chyba napájení, bude
signál obecné chyby aktivní, dokud nebude chyba vymazána. V případě režimu s blokováním při chybě musí
obsluha stisknout ENTER, aby se signál deaktivoval.
Jestliže však chyba přetrvává, nemá stisknutí ENTER
žádný efekt.

Kontakt 3 (Vadná součást)
Na kontaktu 3 je neizolovaný digitální výstupní signál, který spíná v případě zjištění vadné součásti. Tento
výstup je aktivní až do zahájení dalšího cyklu nebo do
stisknutí ENTER, pokud je nastaven režim bez blokování chybou. V režimu blokování při chybě je aktivní do
stisknutí ENTER.

POZNÁMKA

Viz obrázek 9-1, příklad rozhraní OUTPUTS,
strana 48.

Objednací číslo příručky 403-577-00
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Kapitola 4 - Ovládací prvky a zapojení

Pohled na přední panel
Tato kapitola popisuje funkce ovládacího panelu:
zapnutí a vypnutí generátoru; monitorování procesu na displeji a programování pomocí tlačítek.

Vypínač

LCD displej
Obr. 4-1

Ovládací tlačítka

Přední panel

Síťový vypínač/jistič

Ovládací tlačítka

Kolébkový vypínač/jistič zapíná a vypíná přívod elektrického proudu do systému. Poloha ZAPNUTO je označena mezinárodně používaným symbolem I, poloha VYPNUTO je označena symbolem 0. Síťový vypínač plní
v generátoru zároveň funkci proudového jističe.
Jestliže hodnota protékajícího proudu překročí stanovený
limit, jistič přeruší přívod proudu a automaticky vrátí vypínač do polohy VYPNUTO. Pokud bylo zvýšení proudu jen přechodné, lze jistič resetovat přepnutím kolébky
vypínače do polohy ZAPNUTO. Když jistič po novém
zapnutí okamžitě proud vypne, jedná se zřejmě o interní
poruchu a generátor bude vyžadovat servisní zásah.
Nesnažte se jistič resetovat opakovaně. Pokud opakovaně vypadává, mohli byste generátor ještě víc poškodit.

Ovládací tlačítka na obrázku 4-1 a popsaná dále se používají k zobrazení různých údajů na displeji a k programování generátoru.

INFO
Prostřednictvím tohoto tlačítka lze získat informace
o systému nebo upravit nastavení hardwaru.
	Systémové informace - obsahují údaj o aktuální verzi softwaru generátoru.
	Nastavení hardwaru - možnost zapnout
nebo vypnout funkce generátoru včetně zvukového alarmu nebo režimu blokování při chybě.

NASTAVENÍ
Pomocí tlačítka SETUP (Nastavení) lze zavést, uložit
nebo odstranit až osm různých konfigurací.

Objednací číslo příručky 403-577-00
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Ovládací tlačítka, pokračování

LCD displej systému

AMP (Amplituda)

Víceřádkový displej o vysokém rozlišení tvoří zřetelné
grafické rozhraní při sledování displeje během cyklu,
když je třeba monitorovat a programovat systém.

Nastavení velikosti amplitudy ultrazvuku v rozsahu 20
- 100%.
Obvykle se amplituda nastavuje na 100%.

TIME (Čas)
Pomocí tohoto tlačítka se volí čas jako primární metoda
svařování. Nastavte čas svařování (v sekundách).

ENERGY (Energie)
Pomocí tohoto tlačítka se volí energie jako primární
metoda svařování. Nastavte velikost energie svařování
(v joulech).

Grafický ukazatel výkonu
Grafický ukazatel výkonu se zobrazuje v dolní části LCD
displeje. Skládá se ze 20 segmentů, které reprezentují
výkon generátoru s hodnotou 0% zcela vlevo a 100% na
opačném konci vpravo. Každý segment tudíž představuje 5% výkonu.
Následující příklad ukazuje použití 40% dostupného výkonu v cyklu svařování. Na displeji je stránka In Cycle
(v průběhu cyklu - ultrazvuk je zapnutý).

Stránka
In Cycle
(v cyklu)

HOLD (Přidržení)
Přidržení je časový interval, který začíná okamžikem
dokončení vlastní svařovací fáze cyklu. Operátor musí
držet sondu na místě, dokud mu zvukový signál neoznámí konec časového intervalu přidržení. Tento interval lze
nastavit maximálně na 5 sekund.

ENTER
Stisknutím tlačítka ENTER vyberete položku a přejdete
do další úrovně nabídky. Toto tlačítko můžete považovat
za příkaz „Další“.
Stisknutím se také potvrzuje a ukládá výběr do paměti. Používá se rovněž k vynulování stavu blokování (při
chybě).

Směrová tlačítka (šipky)
Stisknutím šipky vpravo nebo vlevo se posune kurzor
odpovídajícím směrem.

Tlačítka

+a-

Pomocí tlačítek + a - se zvyšuje nebo snižuje hodnota
zvoleného čísla.

CANCEL (Storno)
Stisknutím tlačítka CANCEL se vrátíte na předcházející
stránku nebo pozici kurzoru. Toto tlačítko můžete považovat za příkaz „Zpět“. Můžete je také použít, pokud nechcete příslušnou volbu uložit do paměti.
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využito 40% výkonu

V následující ukázce bylo při posledním svařovacím
cyklu použito 10% dostupného výkonu. Na displeji je
stránka Operate (obsluha - ultrazvuk je vypnutý).

Stránka
Operate
(obsluha)
využito 10% výkonu

UPOZORNĚNÍ
Než připojíte akustickou soustavu k systému, zkontrolujte,
jestli je řádně sestavená. Když
je zapnutý ultrazvuk, sonotroda se nesmí dotknout kovového upínacího zařízení nebo
lože.

Objednací číslo příručky 403-577-00

Kapitola 4 - Ovládací prvky a zapojení

Spouštěcí sekvence

Zapnout

Po zapojení všech kabelů:

Vypnout

1.

Zapněte napájení (Obr. 4-2).
Generátor provede vlastní diagnostický test.

Obr. 4-2

Vypínač
Aktuální
konfigurace

2.	Na okamžik se zobrazí stránka startu systému Obr. 4-3.
3.	Pak se zobrazí stránka Operate, která obsahuje
údaje z posledního svařovacího cyklu (jestliže už
nějaký proběhl). Viz obrázek 4-3A.

Verze
softwaru

Obr. 4-3

Adresa
webové
stránky
Stránka startu systému

Spuštění svařovacího cyklu
1.	Není-li generátor zapnutý, stiskněte vypínač napájení do polohy ON (zapnuto).
2.	Vyberte konfiguraci, kterou hodláte použít, jestliže máte na výběr.
3.	Hrot sondy přitiskněte k součástem, které mají být
svařeny a stisknutím aktivačního spínače na sondě
zapněte ultrazvuk.
4.	Po dosažení parametrů svařovacího cyklu (když
není naprogramována fáze přidržení), ať v ručním, časovém nebo energetickém režimu, se aktivuje signál konce svařování. Ozve se jedno pípnutí interního alarmu. (Podle volitelného zapojení na
konektoru OUTPUTS - Výstupy systému, strana
14 - se může zároveň aktivovat zvukový nebo vizuální signál).
5.	Pusťte aktivační spínač sondy a je-li třeba, aplikujte dodatečný přítlak po dobu nastavené přídržné
fáze. Generátor vám zvukovým signálem oznámí
konec tohoto intervalu.

Objednací číslo příručky 403-577-00

Obr. 4-3A Po rozběhu systému se zobrazí stránka
Operate (Obsluha)

Zastavení svařovacího cyklu
1.	Chcete-li přerušit cyklus svařování a vypnout ultrazvuk, pusťte aktivační spínač sondy.
2.	Dále přepněte vypínač napájení generátoru do polohy OFF ´, čímž se generátor vypne.

POZNÁMKA

Zvukový výstražný signál lze zapnout nebo
vypnout. Viz INFO, stránka 22.
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Popis LCD displeje
Na displeji se zobrazují dvě hlavní stránky:

Operate (Obsluha) a In Cycle (V cyklu).
Stránka Operate oznamuje operátorovi, jak proběhl
poslední svařovací cyklus.
Režim svařování
- ruční, podle
času nebo
energie

Údaje z posledního
svařovacího cyklu.
Číslo
konfigurace.

Obr. 4-4

Hvězdička upozorňuje, že byla
konfigurace změněna, ale ještě
nebyla uložena do paměti.

Příklad stránky Operate (Obsluha)

Stránka In Cycle (V cyklu) se aktivuje stisknutím
spínače na sondě.

Frekvence soustavy

Odebíraný výkon

Obr. 4-5

Strana

Indikace stavu

Grafický ukazatel % výkonu

Příklad stránky In Cycle (V cyklu)
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Kapitola 5 - Struktura nabídek
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Nastavení řídicí
jednotky procesu
V této části návodu se uživatelé seznámí s provozními
režimy a některými typickými postupy programování.
K dispozici jsou tři režimy svařování. Ty odpovídají způsobům, jak lze svářečku používat: v režimu ručního řízení, řízení podle času a podle energie.

Výběr režimu svařování
Manual (Režim ručního řízení)

- v tomto
režimu je řízení svařovacího cyklu zcela v moci operátora. Cyklus je zahájen v okamžiku, kdy operátor stiskne
aktivační tlačítko sondy a zapne tím ultrazvuk. Jakmile
tlačítko pustí, ultrazvuk se vypne a cyklus končí.
(Režim ručního řízení je výchozí volbou.)

Time (Řízení podle času) - v tomto režimu

operátor nejprve nastaví (maximální) čas zapnutí
ultrazvuku v každém svařovacím cyklu. Cyklus začíná
aktivací tlačítka sondy a tím ultrazvukového signálu.
Ultrazvuk se vypne po vypršení nastaveného časového
intervalu. Aktivační tlačítko musí být stisknuté po celou
dobu svařovacího cyklu. Pak je třeba jej uvolnit, aby
mohl být zahájen další cyklus.

POZNÁMKA

Ultrazvuk se zapíná vždy, když operátor
stiskne tlačítko sondy, bez ohledu na zvolený
režim nebo na to, co se právě zobrazuje na
displeji.

Energy (Řízení podle energie)

- v tomto režimu operátor nejprve nastaví maximální energii
(v joulech), které má generátor v každém svařovacím
cyklu dosáhnout. [Čas je až druhotným parametrem,
který je třeba nastavit. Jestliže nebude během svařování
dosaženo naprogramované energie, ultrazvuk se vypne
po uplynutí časového intervalu. ] Jakmile bude dosaženo
předem nastavené úrovně energie, ultrazvuk se vypne.
Cyklus začíná stisknutím tlačítka sondy a aktivací ultrazvuku. Když se dosáhne nastavené energie, ultrazvuk
se vypne. Aktivační tlačítko musí být stisknuté po celou dobu svařovacího cyklu. Pak je třeba jej uvolnit, aby
mohl být zahájen další cyklus.
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Kapitola 5 - Struktura nabídek

Režim ručního řízení je
výchozí volbou.
Při prvním zapnutí generátoru je výchozím režimem ruční řízení - viz obrázek 5-1.

Přejděte na režim Time
(řízení podle času)

Obr. 5-1

Režim ručního řízení

Tlačítko
TIME

1.	Při přechodu z ručního na časový režim postupujte
podle obrázků vpravo.
	Je-li nastaven ruční režim, stiskněte tlačítko TIME
(Obr. 5-2).
2.	Zpráva Enter Changes Mode (ENTER přepíná režim) znamená, že jakmile stisknete ENTER, režim
řízení se změní. Stiskněte tedy tlačítko ENTER
a na displeji se zobrazí stránka režimu řízení podle
času, viz obrázek 5-3.
3.

Obr. 5-2	Přejděte na režim Time
(řízení podle času)

Tlačítko
ENTER

Nastavte časový interval.

	Pomocí tlačítek   a + - posuňte kurzor
a upravte hodnotu časového intervalu podle potřeby.
4.	Stisknutím ENTER potvrďte nastavení parametru
(Obr. 5-4).
	Rozhodnete-li se nyní čas nenastavovat, stiskněte
tlačítko CANCEL.

Nastavte
časový
interval.
Obr. 5-3	Režim svařování
podle času - 1

Tlačítko
ENTER
Obr. 5-4	Režim svařování podle
času - 2

Objednací číslo příručky 403-577-00
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Přejděte na režim Energy
(řízení podle energie)
1.	Při přechodu z časového režimu na režim podle
energie postupujte podle obrázků vpravo.
Obr. 5-5	Režim svařování
podle času

	Je-li nastaven režim podle času (Obr. 5-5), stiskněte tlačítko ENERGY a na displeji se zobrazí
stránka jako na obrázku 5-6.

Tlačítko
ENERGY

Obr. 5-6	Přejděte na režim
Energy (řízení podle
energie) - 1

Tlačítko
ENTER

2.	Zpráva Enter Changes Mode (ENTER přepíná režim) znamená, že jakmile stisknete ENTER, režim
řízení se změní. Stiskněte tedy tlačítko ENTER
a na displeji se zobrazí stránka režimu řízení podle
energie, viz obrázek 5-6A.
3.	Pomocí tlačítek   a + - posuňte kurzor a upravte hodnotu energie podle potřeby - obr. 5-7.

Obr. 5-6A	Přejděte na režim
Energy (řízení
podle energie) - 2

4.	Stisknutím ENTER potvrďte nastavení parametru.
Rozhodnete-li se nyní energii nenastavovat, stiskněte tlačítko CANCEL.
5.	Pokud nastavíte velikost energie, bude třeba také
nastavit maximální časový interval. Nastavte časový interval odpovídající vaší aplikaci. [Výchozí
hodnota nastavená z výroby je 30 sekund (je to
také maximum).]
Nelze nastavit čas kratší než 0,001 sekundy.

Nastavte
velikost
energie.
Obr. 5-7	Režim svařování
podle energie - 1

	Pomocí tlačítek   a + - posuňte kurzor
a upravte hodnotu časového intervalu podle potřeby.
Viz obrázek 5-8.
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Tlačítko
ENTER
Obr. 5-8	Režim svařování
podle energie - 2
Objednací číslo příručky 403-577-00

Kapitola 5 - Struktura nabídek

HOLD (Přidržení)
Fáze HOLD (Přidržení) se používá nejčastěji s režimy
řízení podle času nebo energie, ale použití v ručním režimu rovněž není vyloučené. Jedná se o časový interval,
který následuje po uvolnění aktivačního spínače sondy.

POZNÁMKA

Zvukový výstražný signál lze zapnout nebo
vypnout. Viz INFO, stránka 22.

Během fáze přidržení operátor zpravidla vyvíjí tlak na
svařované součásti. Zazní-li zvukový signál, který operátora informuje, že uplynul časový interval přidržení,
může operátor sondu zvednout.
Dokud nevyprší fáze přidržení, operátor nemůže spustit
další svařovací cyklus.

Obr. 5-9

Doba přidržení - 1

Obr. 5-9A

Doba přidržení - 2

Obr. 5-10

Amplituda

Nastavení fáze přidržení:
1.

Zvolte režim svařování (ruční, čas, energie)

2.	Podle potřeby nastavte parametry - čas nebo energii.
3.	Stiskněte tlačítko HOLD. Objeví se stránka jako
na obr. 5-9.
Pomocí tlačítek + - nastavte čas.
(Nejvýše 5,0 sekund)
	Na obrázku 5-9A je vidět nastavení doby přidržení
na 2,0 sekundy.
4.

5.

Stisknutím ENTER potvrďte nastavený interval.

Nastavení amplitudy

Amplituda odpovídá pohybu čela sonotrody. Čím větší
bude nastavená amplituda, tím vyšší bude hodnota výstupní energie při určité velikosti tlaku.
Nastavení amplitudy se udává v procentech jmenovité
amplitudy sonotrody v rozsahu 20% až 100%.
Amplituda se běžně ponechává na 100% maximálního
výstupního výkonu.
Nastavení amplitudy:
1.	Stiskněte tlačítko AMP. Objeví se stránka jako na
obr. 5-10.
2.	Pomocí tlačítek   a +
plitudy.
3.

- nastavte velikost am-

Stisknutím ENTER potvrďte nastavení amplitudy.

Objednací číslo příručky 403-577-00
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INFO
Po stisknutí tlačítka INFO bude displej vypadat jako na
obrázku 5-11:
Pomocí tlačítek + - posuňte kurzor, aby ukazoval na:
	System Information or Hardware Settings (Informace o systému nebo nastavení hardwaru).
Tlačítkem ENTER potvrďte výběr.

Obr. 5-11

Stránka INFO

1.
Informace o systému
	Zobrazí se informace o výrobci, název systému
(iQ Hand Probe) a verze softwaru.
Na obrázku 5-11A je ukázka těchto informací.
2.
Nastavení hardwaru
	Na obrázku 5-12 je náhled stránky konfigurace
hardwaru.
	Audible Alarms (Zvukový signál)- na obrázku
5-12 je vidět, jak může operátor pomocí kurzoru
zapnout nebo vypnout zvukový signál. Pomocí
tlačítek   lze vybrat stav ON (zapnuto) nebo
OFF (vypnuto).
Aktuální nastavení je zvýrazněno.
	Latching Faults (Blokování při chybě)- blokování při chybě lze zapnout nebo vypnout.
	Jestliže je blokování zapnuté a dojde k chybě, zazní dvojitý výstražný signál (dvě pípnutí), jímž
signalizuje, že generátor zablokovaný a další svařování bude možné až po odstranění chyby.
	Stisknutím tlačítka ENTER se chyba vynuluje
a může být spuštěn další cyklus.
	Je-li blokování vypnuté a nastane chyba, ozve se
také dvojitý výstražný signál, ale svařování může
pokračovat.
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Obr. 5-11A	Ukázka displeje
s informacemi o systému

Obr. 5-12

Stránka nastavení hardwaru

POZNÁMKA

Změny nastavení hardwaru se provedou po
stisknutí tlačítka ENTER.

POZNÁMKA

Zvukový výstražný signál lze zapnout nebo
vypnout. Viz INFO, stránka 22.

Objednací číslo příručky 403-577-00
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NASTAVENÍ
Úvod

Stránky v části Setup Maintenance (Správa nastavení)
dovolují operátorovi načíst, uložit nebo odstranit konfiguraci generátoru.
Kvůli flexibilitě použití lze uložit až osm různých konfigurací.

Procházení
1.	Stisknete-li tlačítko SETUP poprvé, bude obsah
displeje vypadat jako na obrázku 5-13.
Tato
stránka ukazuje, že je Setup #1 (Konfigurace č.1)
prázdná (EMPTY). Pro tuto konfiguraci nebyla
žádná data k dispozici, a proto je prázdná.
Stiskněte ENTER.
2.	Load (Načíst)- Vyskakovací okno se zeptá,
jestli mají být pro konfiguraci č. 1 použity výchozí
parametry.
	Když zvolíte odpověď NO (ne), objeví se opět
předcházející stránka nastavení.
	Když zvolíte YES (Ano) a byl zvolen režim ručního řízení, zobrazí se stránka Operate (Obsluha).

Obr. 5-13

Správa nastavení - 1

Obr. 5-14

Správa nastavení - 2

Obr. 5-15

Správa nastavení - 3

3.	Po volbě YES (Ano) stiskněte tlačítko SETUP
a displej bude vypadat jako na obrázku 5-14.
4.	Store (Uložit)- klepněte jednou na směrové
tlačítko vpravo, aby se zvýraznila volba Store.
Viz obrázek 5-15.
5.	Stiskněte ENTER a objeví se vyskakovací okno.
Viz obrázek 5-16.
6.	Rozhodnete-li se přepsat (nahradit) všechny parametry v této konfiguraci, vyberte YES (Ano), nechceteli přepsat nebo nahradit nic, vyberte NO (Ne).
Stisknutím ENTER potvrďte svoji volbu.
7.	Delete (Odstranit)- Chcete-li tuto konfiguraci odstranit, vyberte příkaz Delete, jak ukazuje
obrázek 5-17 a stiskněte ENTER. Opět se zobrazí vyskakovací okno s požadavkem na potvrzení
volby.
	Zvolte YES nebo NO a ještě jednou stiskněte
ENTER.

Objednací číslo příručky 403-577-00

Obr. 5-16	Overwrite Setup?
(Přepsat nastavení?)

Obr. 5-17

Správa nastavení - 4
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NASTAVENÍ pokračování
Uložení aktuální konfigurace
Vyzkoušejte svoji zručnost na tomto praktickém příkladu:
1.	Podle pokynů na stránce 24 nastavte režim řízení
podle času. Čas nastavte na 1,520 sekundy.
Viz obrázek 5-18.

s požadavkem na potvrzení volby. Proveďte výběr
a potvrďte tlačítkem ENTER.
4.	Zkontrolujte, jestli se nastavení vymazalo. Stiskněte SETUP a stránka správy nastavení zobrazí
EMPTY (Prázdné) pro to číslo konfigurace, jejíž
obsah jste právě odstranili.

2.	Stiskněte tlačítko SETUP a potom pomocí + „listujte“ jednotlivými konfiguracemi, až se dostanete
na první prázdnou (EMPTY).
Viz obrázek 5-19.

3.	Pomocí šipky vpravo vyberte volbu Store (Uložit)
a stiskněte ENTER. Vrátíte se na stránku Operate
(Obsluha).
4.	Zkontrolujte, jestli se vaše nastavení uložilo do paměti - znovu stiskněte SETUP. Mělo by se objevit
vaše nové nastavení, stejně jako nám na obrázku
5-20.

Výběr konfigurace

Obr. 5-18

Uložit aktuální konfiguraci

Obr. 5-19	Uložení na stránce Setup
Maintenance (Správa
nastavení)

Jak vybrat dříve uloženou konfiguraci:
1.

Stiskněte SETUP.

2.	Při zvýrazněné funkci Load (Načíst) vyberte pomocí tlačítek +
použít.

3.

- číslo konfigurace, kterou chcete

Obr. 5-20

Nové nastavení - 3

Stiskněte ENTER.

4.	Na stránce Operate (Obsluha) se vaše volba zobrazí jako číslice v levém dolním rohu displeje.

Odstranění konfigurace
Jak odstranit dříve uloženou konfiguraci:
1.

Stiskněte SETUP.

2.	Při zvýrazněné funkci Delete (Odstranit) vyberte pomocí tlačítek
chcete vymazat.

+ - číslo konfigurace, kterou

3.	Stiskněte ENTER a zobrazí se vyskakovací okno
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Popis ultrazvukové
sondy

UPOZORNĚNÍ
Ultrazvukový kabel přenáší za
provozu velký elektrický proud.
Kabel se nesmí prodřít nebo
proříznout. Nastalo by velké
riziko úrazu elektrickým proudem!

Dva typy ultrazvukových sond, které se používají v systému iQ, ukazuje následující obrázek 6-1.

Pracovní poznámky

POZNÁMKA

Přípojka stlačeného vzduchu

- při opakovaném používání je důležité sondu chladit stlačeným
vzduchem. Pomocí této přípojky spojte sondu s přívodem stlačeného vzduchu.

Zdroj stlačeného vzduchu: Vzduch musí být
čistý, bez oleje a suchý.

Více informací viz Kapitola 7, Technické údaje.
Modely 41PG40 a 41PG40S {Models 41PG40 & 41PG40S}
Závěsné oko
Přípojka stlačeného vzduchu
Ochranná průchodka

Kabel ultrazvukového signálu

Typická sonotroda bez hrotu
Spínač

Pistolové provedení
POHLED ZEZADU

Modely 41HP40 a 41HP40S
Páka spínače

Přípojka stlačeného vzduchu
Závěsné oko
Ochranná průchodka

Typická sonotroda bez hrotu

Obr. 6-1
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Kapitola 6 - Sondy a akustické soustavy

Princip činnosti
Svařování plastů je nejrozšířenějším využitím spojování
ultrazvukem. Při svařování plastů pomocí ultrazvuku se
vibrující hrot přiloží k jednomu ze spojovaných dílů. Za
použití tlaku se energie ultrazvukového signálu šíří materiálem, přičemž se v místě styku obou dílů vyvolá frikční
teplo. Frikční teplo roztaví materiál v místě svaru.
Když se vibrace přeruší, roztavený materiál opět ztuhne
a vytvoří trvalé spojení.

Konfigurace sondy
Základní součásti ultrazvukové sondy —
1.	Sonda obsahuje piezoelektrický měnič, který proměňuje elektrickou energii z generátoru na mechanické vibrace.
2.	Sonotroda, která přenáší vibrace ze sondy na svařované díly.
Mezi volitelné prvky patří speciální výměnné hroty sonotrody a tzv. booster (zesilovač mechanických kmitů),
který zesiluje mechanické vibrace sonotrody.
Princip systému s ruční sondou je vidět na obrázku 6-2.
Ruční sondu lze snadno poznat podle páky spínače a trvale připojeného kabelu. Za běžných podmínek se u ručních sond booster nepoužívá, protože zvětšuje jejich
hmotnost a délku a snižuje jejich všestrannost. Volitelný
titanový hrot opatřený závitem je vhodné použít, když
aplikace vyžaduje úzký nebo bodový spoj. Výměnné
hroty se v prostředí velkoobjemových zakázek nedoporučují.

RUČNÍ SONDA

Standardní
sonotroda

Zákaznická
sonotroda

Hrot
Obr. 6–2

Objednací číslo příručky 403-577-00

Ruční sonda, sonotroda a hrot
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Ultrazvuková sonotroda
Sonotroda přenáší mechanické vibrace s frekvencí v pásmu ultrazvuku, které vznikají v piezoelektrickém měniči uvnitř těla sondy, přímým fyzickým kontaktem do
plastových dílů. Sonotroda je přesně obrobený výrobek
konstruovaný pro vibrace na kmitočtech 20kHz, 30kHz,
40kHz, 50kHz nebo 70kHz. Ladění se provádí pomocí
elektronického měření frekvence.
Odchylky ve složení materiálu, jimž se v praxi nelze vyhnout, brání vyladění pouhým rozměrovým obráběním.
Sonotrody existují v mnoha tvarových provedeních podle požadavků aplikace. Konstrukci sonotrody ovlivňuje
řada faktorů, jako je svařovaný materiál nebo metoda
spojování. Sonotrody se obyčejně vyrábějí z hliníku, tvrzené oceli nebo titanu. S rostoucí frekvencí typicky klesá
amplituda vibrací, ale roste vnitřní namáhání sonotrody.
Vyšší frekvence se používají pro drobnější díly, které
nesnesou vysokou amplitudu vibrací. Několik faktorů
vysokofrekvenčního (tj. 40kHz) a nízkofrekvenčního (tj.
20kHz) svařování, které je třeba si uvědomit:

Kryt sondy

1.	Namáhání sonotrody je větší při vyšších frekvencích.
2.	Opotřebení sonotrody je větší při vyšších frekvencích.
3.	Čistota a rovinnost styčných ploch sonotrody,
boosteru a měniče je kritičtějším faktorem při vyšších frekvencích.

Booster
(zesilovač)

Booster (zesilovač)
Funkcí boosteru je měnit zisk (tj. výstupní amplitudu)
sondy. Booster vibrace zesiluje, je-li jeho zisk větší než
jedna a zeslabuje, je-li menší než jedna. Neutrální nebo
vazební booster se používá jako spojovací článek kvůli
vyšší stabilitě akustické soustavy sondy. Sonda konstruovaná pro pevné uchycení společně s boosterem a sonotrodou je vidět na obrázku 6–3. Běžně se označuje jako
akustická soustava. Jak je z obrázku zřejmé, jednotlivé
součásti jsou spojeny závrtnými šrouby.

Sonotroda

Obr. 6–3
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Sonda, booster (zesilovač) a sonotroda
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Sestavení akustické
soustavy

POZNÁMKA

Na závit hrotu neaplikujte žádnou vazelínu.
Hrot by se mohl povolit a zavinit nekvalitní
svar.

Nasazení výměnného hrotu
na sonotrodu

UPOZORNĚNÍ
Sonotrodu V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neupínejte do svěráku.
V místech deformací a rýh dochází k k vyšší míře zatížení
povrchu, který v takovém místě může prasknout.

1.	Zkontrolujte všechny styčné plochy sonotrody
a hrotu, jestli na nich nejsou rýhy, otřepy nebo
trhliny. Podobná poškození ovlivňují fungování
akustické soustavy a mohou být příčinou dalších
poruch. V případě poškozených součástí sonotrody kontaktujte oddělení ultrazvukových nástrojů
společnosti Dukane.
2.	Na zadní plochu, která přijde do styku se sonotrodou, naneste co nejtenčí vrstvičku silikonové vazelíny odolné vůči vysokým teplotám a tlaku. Vazelína zprostředkuje dokonalé spojení ploch, které
je akusticky transparentní a zajistí výborný přenos
energie. Na závit hrotu nedávejte žádný lubrikant.
	Doporučujeme použít vazelínu Dow–Corning #4
(nebo #111 jako náhradu). Malé balení vazelíny
Dow–Corning #4 je dodáno se systémem. Pokud
na vašem pracovišti nemůžete použít silikonovou
vazelínu, lze použít tuk na ropné bázi. Ten však na
povrchu součástí zanechává uhlíkaté usazeniny,
a proto je v takovém případě nutné provádět údržbu styčných ploch častěji. Při nedodržení uvedeného postupu se mohou styčné plochy slepit a pak
se bude hrot obtížně demontovat.
3.	Hrot našroubujte na sonotrodu a otevřeným klíčem správné velikosti jej dotáhněte předepsaným
utahovacím momentem. Postup je patrný z obrázku 6–-4. V případě potřeby použijte hákový klíč
(u sond opatřených otvory pro tento typ klíče), aby
se vám sonda při utahování netočila v ruce. K přidržení sondy lze použít i klíč se stahovací smyčkou, pokud na povrchu sondy nezanechá rýhy.

Utáhnout
Obr. 6–4

Instalace výměnného hrotu

POZNÁMKA

Objednací číslo hákového klíče na sondu
20kHz je 721–68.
Objednací číslo hákového klíče na sondu
40kHz je 721–44.

Vyměnitelné hroty sonotrody
Inch-lb (liber
na palec)

Ft-lb (liber
na stopu)

N-m

Velikost

360

30

40.7

závit 1/2” x 20 tpi (závitů na palec)

336

28

38

závit 3/8” x 24 tpi (závitů na palec)

300

25

33.9

závit 5/16” x 24 tpi (závitů na palec)

240

20

27.1

závit 1/4” x 28 tpi (závitů na palec)

Tabulka 6— I

Převodní tabulka utahovacích momentů

Objednací číslo příručky 403-577-00
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Vložení závrtného šroubu
mezi sonotrodu a booster.
1.	Prohlédněte šroub, není-li poškrábaný a nemá poškozený závit.
Objevíte-li nějaké poškození, vyměňte jej.
2.	Ze závitového kolíku a protilehlé matice odstraňte
všechny nečistoty.

POZNÁMKA

Na závit šroubu neaplikujte žádnou vazelínu.
Mohl by se povolovat. Kdyby byl šroub ve
spojení volný, rozkmital by se a místo spojení
by se nadměrně zahřívalo. Za určitých okolností by se dokonce mohl začít tavit materiál
nástroje.

3.	Šroub zašroubujte do vstupního čela sonotrody
nebo boosteru a dotáhněte předepsaným utahovacím momentem pomocí šestihranného klíče
(tzv. inbus).
	V tabulce 6—I najdete předepsané utahovací momenty v anglických a metrických jednotkách.
	Na obrázku 6–6 je užitečný převodní graf, který
můžete použít pro převod hodnoty, která leží mezi
údaji v tabulce.
	Při utahování šroubu NEDRŽTE booster za montážní kroužky. Montážní kroužky jsou opatřeny
kolíkem, který se může při utahování nadměrným
momentem ulomit.
	V případě potřeby použijte hákový klíč (u sond
opatřených otvory pro tento typ klíče), aby se vám
sonda nebo booster při utahování netočily v ruce.
In-lb (liber
na palec)

Ft-lb (liber
na stopu)

12-18

1 - 1.5

12-18

1 - 1.5

12-18

1 - 1.5

N-m

Velikost

závit 1/2” x 20 tpi
(závitů na palec)
závit 3/8” x 20 tpi
1.4 - 2
(závitů na palec)
1.4 - 2 šrouby 8 mm
1.4 - 2

Tabulka 6— II Převodní tabulka utahovacích momentů

*
Spojovací šrouby boosteru, měniče a sonotrody vkládejte nejprve do vstupního otvoru sonotrody nebo boosteru.
To je vidět na obrázku 6-7.
Šroub NIKDY nešroubujte nejdřív do měniče
nebo výstupního otvoru boosteru. Viz Poznámky k boosteru v této kapitole, kde je vysvětleno rozlišení vstupního
a výstupního konce.
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POZNÁMKA
Při převodu jednotek inch-lbs (liber na palec) na ft-lbs (liber na stopu) dělte 12
Při převodu jednotek inch-lbs (liber na palec) na Nm dělte 8,852
Při převodu jednotek ft-lbs (liber na stopu)
na Nm násobte 1,356
Při převodu jednotek Nm na ft-lbs (liber na
stopu) násobte 0,7376
Tolerance utahovacích momentů je asi
± 10%.
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Montáž sonotrody
k boosteru, boosteru
k sondě nebo sonotrody
k sondě

POZNÁMKA

Akustickou soustavu vždy odpojte od stroje,
než přistoupíte k montáži či demontáži sonotrody.

1.	Zkontrolujte všechny styčné plochy, jestli na nich
nejsou rýhy, otřepy nebo trhliny. Podobná poškození ovlivňují fungování akustické soustavy a mohou být příčinou dalších poruch.
	V případě poškozených součástí kontaktujte oddělení ultrazvukových nástrojů společnosti Dukane.

UPOZORNĚNÍ
Sonotrodu a booster nestačí
utahovat jen rukou. Než začnete se sondou pracovat, je
nutné dotáhnout spoje předepsanými utahovacími momenty. Použijete-li sondu bez
řádného dotažení, budou její
součásti vibrovat, poškodí se
povrch styčných ploch a bude
se přetěžovat generátor.

2.	Zkontrolujte, jestli jsou styčné plochy spojovaných
součástí čisté a hladké. Aby se mechanická energie
mohla přenést z jedné součásti do druhé, musí být
spojovací plochy v co nejtěsnějším kontaktu. Důlky
nebo usazený mazací tuk obsahující nečistoty ovlivňují přenos energie a snižují přenášený výkon.
3.	Zkontrolujte, jestli je závrtný šroub v sonotrodě
i boosteru pevně utažen.
	Viz předcházející popis montáže a předepsané velikosti utahovacích momentů.
4.	Ze závitu šroubu a vnitřního závitu odstraňte
všechny nečistoty.
5.	Na plochu, která přijde do styku se sonotrodou,
naneste co nejtenčí vrstvičku silikonové vazelíny
odolné vůči vysokým teplotám a tlaku. Vazelína
zprostředkuje dokonalé spojení ploch, které je
akusticky transparentní a zajistí výborný přenos
energie. Doporučujeme použít vazelínu Dow–Corning #4 (nebo #111 jako náhradu). Malé balení vazelíny Dow–Corning #4 je dodáno se systémem.
	Pokud na vašem pracovišti nemůžete použít silikonovou vazelínu, lze použít tuk na ropné bázi.
Ten však na povrchu součástí zanechává uhlíkaté
usazeniny, a proto je v takovém případě nutné provádět údržbu styčných ploch častěji.
	Vazelínu není třeba používat, máte-li k dispozici
mylarové podložky, jimž se dává v případě častých změn součástí sondy přednost. Mylar je plast,
který se tlaku poddává, takže se nedoporučuje pro
systémy, u nichž nedochází ke změnám často. Při
nedodržení uvedených postupů se mohou styčné
plochy slepit a zkomplikovat demontáž sonotrody
z boosteru nebo boosteru ze sondy.
Objednací číslo příručky 403-577-00

Utáhnout

Obr. 6–5

Postup montáže soustavy
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6.	Součásti sešroubujte a utáhněte předepsanými
momenty za pomoci nástrojů správných velikostí. Utahovací momenty uvádí následující tabulka.
V případě součástí opatřených otvory použijte
hákové klíče, u ostatních použijte otevřené klíče.
Správný postup viz obrázek 6–5. V tabulce 6-III
najdete převod jednotek utahovacího momentu.
Dbejte na to, abyste utahovací moment nepřekročili.
In-lb (liber Ft-lb (liber
na palec) na stopu)
540
45
420
35
216
18
216
18

N-m

kHz

61
47.5
24.4
24.4

soustava pro 15 kHz
soustava pro 20 kHz
soustava pro 30 kHz
soustava pro 40 kHz

POZNÁMKA
Předepsané utahovací momenty sonotrody a boosteru jsou vyšší než u spojovacích
šroubů. U spojení sonotrody nebo boosteru
použijte horní hranici utahovacího momentu.
Spojovací šrouby neutahujte tak pevně, protože by to mohlo vyvolat nežádoucí napětí ve
spojích.

Table 6-III Převod jednotek utahovacích momentů
sonotrody/boosteru

Soustava 20kHz

Šroub 1/2 x 20
Soustava 40kHz
Šroub 3/8 x 24
Šroub 8mm

Obr. 6-6
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Demontáž akustické
soustavy
Demontáž soustavy je nutná v případě výměny boosteru nebo sonotrody, nebo při důkladné kontrole součástí
soustavy. U stacionárních systémů vždy nejprve sundejte
soustavu ze stojanu a teprve potom ji rozebírejte.
Při sestavování plánu údržby počítejte s kontrolou styčných ploch po prvních 200 až 400 hodinách provozu.
Jestliže potřebují vyčistit, zkraťte interval mezi prohlídkami na polovinu.

UPOZORNĚNÍ
Při dotahování nebo povolování součástí
nedržte sondu za její kryt.
Kryt sondy obsahuje antirotační zámek,
který udržuje měnič ve správné poloze. Při
použití nadměrné síly by se mohl utrhnout.

Pokud styčné plochy nevyžadují žádnou úpravu, můžete interval prohlídek prodloužit na dvojnásobek původní
hodnoty. Každý systém vyžaduje individuální přístup
vzhledem k rozdílným provozním parametrům a zátěži.
Postup montáže a demontáže ruční sondy je znázorněn
na obrázku 6–7. Nezáleží na tom, jestli je sonotroda nejprve připevněna k boosteru nebo jestli je booster nejprve
připevněn k sondě.

MONTÁŽ

KRYT
RUČNÍ
SONDY
Výstupní
konec
Spojovací
šroub

(Nejprve zašroubujte
do sonotrody
a utáhněte
předepsaným
momentem)

KRYT
RUČNÍ
SONDY

SESTAVENÁ
RUČNÍ
SONDA

Drážky pro
hákový klíč

Vstupní konec

SONOTRODA
SONOTRODA

DEMONTÁŽ

Obr. 6–7

Montáž a demontáž ruční sondy

Objednací číslo příručky 403-577-00
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Demontáž sonotrody od
boosteru, boosteru od
sondy nebo sonotrody od
sondy
V případě všech měničů a sonotrod opatřených drážkami
(viz obrázky 6–8) použijte hákové klíče správné velikosti, které byly se systémem dodány, abyste mohli vyvinout dostatečný moment pro povolení spojení.
Povolit

Obr. 6–8

POZNÁMKA

Při povolování závrtného šroubu nedržte
booster za jeho montážní kroužky. K vyvinutí dostatečné síly v opačném směru použijte
hákový nebo otevřený klíč velikostí odpovídající boosteru. V případě sonotrod nebo boosterů s drážkami pro klíč použijte klíč hákový.
V ostatních případech použijte otevřený klíč.

Oddělení sonotrody od boosteru

V případě boosterů a sonotrod s montážními plochami
použijte při povolování otevřený klíč odpovídající velikosti, abyste mohli vyvinout dostatečný moment pro
demontáž.

Povolit

Vyšroubování závrtného
šroubu ze sonotrody nebo
boosteru.
K vyšroubování závrtného šroubu ze sonotrody nebo
boosteru použijte pouze šestihranný klíč (inbus) správné
velikosti.

Obr. 6–9

Demontáž výměnného hrotu ze sonotrody

Demontáž výměnného hrotu
ze sonotrody
Vyberte si otevřený klíč odpovídající velikosti a nasaďte
jej na zabroušené plochy hrotu. V případě potřeby použijte hákový klíč (u sond opatřených otvory pro tento typ
klíče) nebo plochý klíč, abyste mohli vyvinout dostatečnou sílu v opačném směru a sonotroda se vám netočila
v ruce. Správný postup povolení hrotu viz obrázek 6–9.
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Poznámky
k boosterům
Jak se odliší vstupní konec
boosteru od výstupního
1.	Hloubka díry se závitem na výstupním konci je
vždy větší než na vstupním.
2.	V případě zesilovacího boosteru (zisk > 1,0) má
vstupní konec větší průměr. V případě útlumového boosteru (zisk <1,0) má větší průměr výstupní
konec.
	Průměr obou konců neutrálně se chovajícího boosteru je stejný.
3.	Šrouby montážních kroužků boosteru jsou vždy
vloženy z výstupního konce směrem ke vstupnímu.

Jak se pozná, jedná-li se
o zesilovací nebo tlumící
booster
Odlitek boosteru je na povrchu označen číslem, které vyjadřuje velikost jeho zisku nebo útlumu. Je-li číslo větší
než 1,0 (např. 1,5), jde o zesilovač. Je-li číslo menší než
1,0 (např. 0,6), jde o útlumový nebo reverzní booster.
Neutrální booster nemá žádné zesílení a je označen číslem 1,0. Neutrální nebo vazební booster se používá jako
spojovací článek kvůli vyšší stabilitě akustické soustavy
sondy.

Objednací číslo příručky 403-577-00

UPOZORNĚNÍ
V ŽÁDNÉM případě nepoužívejte booster v obrácené poloze, abyste např. proměnili
zesilovací booster v útlumový.
Boostery jsou z hlediska rozměrů asymetrické. Ladí se ve
směru od vstupu k výstupu,
aby se chovaly jako akustické
čočky. Jejich obrácené použití
nepřinese očekávaný výsledek
a může poškodit celý systém.
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Kapitola 7 – Odstraňování problémů

Na výstupu není žádný
ultrazvukový signál
Sonda

Zkontrolujte, jestli je kabel sondy připojený ke konektoru generátoru s označením HAND PROBE a zajištěný šroubky. Zkontrolujte také, jestli správně sestavena
akustická soustava sondy.

Velikost výstupního výkonu
systému
Přetížení

Dojde-li k přetížení, vynuluje se tento stav automaticky
novým signálem aktivace ultrazvuku. Jestliže tento stav
přetrvává:
Vypněte generátor a:

POZNÁMKA

Na LCD panelu průběžně vyskakují zprávy
o změnách stavu systému. Viz tabulky 7-I
a 7-II, Vyskakovací chybová okna, na stránkách 39 - 40.

1.	Zkontrolujte systém. Vyměňte sondu za jinou,
u které máte jistotu, že je v pořádku.
2.	Generátor zapněte a ověřte, jestli byla chyba odstraněna.

Přehřátí
Když se systém přehřeje a jeho interní teplota překročí
85°C, nastaví se chybový stav přehřátí.
Jakmile se systém ochladí, chybový stav se automaticky
vynuluje.

POZNÁMKA

Jestliže je zapnuto blokování při chybě,
lze chybu vynulovat jen stisknutím tlačítka
ENTER.

Chyba generátoru se nevynuluje
Jestliže se chyba generátoru nevynuluje automaticky,
bude nutný servisní zásah.

Postupy diagnostiky výkonu
systému
Jediná indikace chyby u těchto systémů je na LCD displeji.

Objednací číslo příručky 403-577-00
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Problémy při svařování
Slabé svary
Slabé nebo též nedovařené svary jsou známkou nedostatečného množství energie přenesené na díly. Můžete zvýšit tlak při svařování, prodloužit dobu svařování
(prodloužit čas nebo použít vyšší energii), použít booster
o vyšším zisku, aby se zvětšila amplituda a tím energie
přenášená do svaru.

POZNÁMKA

Klíčovými faktory pro dosažení konzistentních, kvalitních svarů jsou nepochybně zručnost a zkušenost operátora.

Nekonzistentní svary
Příčinou nekonzistentních svarů mohou být odchylky ve
struktuře plastu způsobené plnicím materiálem a absorbovanou vlhkostí. Plnicí materiály jsou často zdrojem
problémů, především jsou-li v materiálu nestejnoměrně
rozmíchány, jejich obsah je příliš vysoký nebo kvalita
příliš nízká.
Zkuste svařování podle energie. To řadu nekonzistencí
odstraní. Z akustické soustavy by se neměl ozývat nadměrný nebo nezvyklý hluk. Je-li tomu tak, soustavu rozeberte a znovu pozorně sestavte.
Zkuste použít jinou sondu a vyzkoušejte, jestli problém
nezmizí. Aby se podařilo problém izolovat, zkuste ještě
použít jiný generátor.
Amplituda sonotrody může kolísat, pokud byla upravována, obráběna nebo poškozena. Všechny uvedené okolnosti mohou změnit rezonanční frekvenci sonotrody.
Nechte sonotrodu zkontrolovat.
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Vyskakovací chybová okna
Chybová zpráva generátoru - Ruční režim
Zobrazený text

Stav systému nebo vysvětlení příčiny chyby

Nahozena podmínka průměrného přetížení.
Výstupní výkon překročil jmenovitou hodnotu.
Použijte menší přítlak nebo amplitudu.
Chyba se spuštěním dalšího cyklu vynuluje.
Nahozena podmínka kladného špičkového přetížení.
Byl překročen špičkový proud tranzistoru IGBT.
Příčinou je hrubá odchylka frekvence.
Chyba se spuštěním dalšího cyklu vynuluje.
Zámek rezonanční frekvence nenalezen nebo se ztratil.
Zkontrolujte, jestli není poškozena některá část akustické soustavy.
Zkontrolujte upevnění soustavy proti upínacímu zařízení.
Chyba se spuštěním dalšího cyklu vynuluje.
Nahozena podmínka Přehřátí systému.
Chyba se vynuluje po vychladnutí systému.

Tabulka 7— I

Vyskakovací chybová okna - Ruční režim

Vyskakovací chybová okna pokračují na další stránce.

Objednací číslo příručky 403-577-00
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Chybové stránky procesu - režim řízení podle času a energie
Zobrazený text
Blokování při chybě ZAPNUTO

Blokování při chybě VYPNUTO

Stav systému nebo vysvětlení
příčiny chyby

Nebylo dosaženo nastaveného času
svařování nebonebylo dosaženo nastavené energie - zobrazuje se, pokud byl cyklus ukončen před dosažením nastaveného času nebo energie kvůli chybě operátora, případně
proto, že bylo svařování přerušeno
záměrně.
Špičkové nebo průměrné přetížení,
ztráta frekvenčního zámku, nízké
vstupní napětí nebo přehřátí se zobrazí místo textu Nebylo dosaženo nastaveného času nebo Nebylo dosaženo nastavené energie, jestliže cyklus
skončí před dosažením uvedených
hodnot času nebo energie kvůli chybě procesu nebo generátoru.

Tabulka 7-2 Vyskakovací chybová okna - Režimy řízení podle času a energie
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KAPITOLA 8
Technické údaje
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	ZA JEDNOTKOU PONECHTE 125 mm
VOLNÉHO MÍSTA PRO KABELY

Obr. 8-1 Náčrt generátoru
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Modely 41PG40 a 41PG40S

Kabel: 3,75m

Sonda s typickou sonotrodou,
bez hrotu.
Hmotnost: 750 g
POHLED ZEZADU

Modely 41HP40 a 41HP40S

Kabel: 3,75m
Sonda s typickou sonotrodou, bez hrotu.
Hmotnost: 620 g

POHLED ZEZADU

Obr. 8-2 Náčrt sond

Objednací číslo příručky 403-577-00
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Hmotnost
Generátor:			

5,44 kg

Sondy:
Pistolové provedení (Model 41PG40S)

750 g

Ruční sonda (Model 41HP40S)			

612 g

Doprava:

Na obalový materiál přičtěte ke hmotnosti přístroje 2,27 kg.

Provozní prostředí
Generátor používejte v následujících podmínkách:
Teplota:
Znečištění vzduchu:
Vlhkost:

Podmínky pro uskladnění:
Teplota:
Znečištění vzduchu:
Vlhkost:
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+5°C až +38°C
Zařízení udržujte suché.
Minimalizujte vystavení přístroje vlhkosti, prachu, nečistotám a kouři.
5% až 95% bez kondenzace při +5°C až +30°C

-20°C až +70°C
Zařízení udržujte suché.
Minimalizujte vystavení přístroje vlhkosti, prachu, nečistotám a kouři.
5% až 95% bez kondenzace při 0°C až +30°C

Objednací číslo příručky 403-577-00
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Požadavky na napájení
Pracovní frekvence

Číslo modelu
generátoru

Stav přetížení
(Wattů)

Jmenovité vstupní střídavé napětí

40kHz

40HP060-1E

600

100-120 V, 50/60 Hz

40kHz

40HP060-2E

600

200-240 V, 50/60 Hz

Tabulka 8-I Požadavky na napájení

Objednací číslo příručky 403-577-00
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Prohlášení o shodě
FCC
Generátor vyhovuje následujícím předpisům FCC (Federal Communications Commission).

•

Limity pro metodu měření MP-5 FCC, „Methods of
Measurement of Radio Noise Emissions from ISM
Equipment”, vyhovují normě FCC Titul 47 Část 18
týkající se ultrazvukových zařízení.

UPOZORNĚNÍ
V generátoru a připojených
kabelech neprovádějte žádné
změny, protože by tím mohlo
dojít k porušení jednoho nebo
více předpisů, podle nichž se
systém vyrábí.

Označení CE (Systémy 220/240 Vstř.)
Tato značka potvrzuje, že zařízení vyhovuje požadavkům Evropské unie týkajícím se rušení vyvolaného regulačním zařízením. CE je zkratka Conformité Europeéne (Evropská shoda). Generátor vyhovuje následujícím
požadavkům CE.

•

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
2004/108/EC
EN55011: 2003 Class B
EN61000-6-4 Obecné rušení, část 6-4.
Průmyslové prostředí.
EN61000-6-2 Obecná imunita, část 6-4.
Průmyslové prostředí.
EN 61000–4–2 Elektrostatické výboje.
EN 61000–4–3 Imunita vůči elektromagnetickému poli.
EN61000–4–4 Rychlé přechodné jevy. Imunita vůči impulzům.
EN61000–4–5 Imunita vůči rázům.
EN61000–4–6 Rádiové frekvence na vedeních.
EN61000–4–8 Magnetické pole.
EN61000-4-11 Poklesy napětí, krátkodobé výpadky
a odchylky.

•

Směrnice pro malé napětí 2006/95/EC.

•

Směrnice o strojích 898/37/EC
EN60204–1: Bezpečnost strojů
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Kapitola 9 - V/V rozhraní

KAPITOLA 9
Výstupní rozhraní

Příklad zapojení výstupních signálů............................................ 48
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Zajišťuje zákazník

Detail zadního panelu
generátoru ruční sondy iQ

Napájecí zdroj
Maximálně + 30 V

RUČNÍ SONDA
VÝSTUPY

Uzemnění šasi

Indikátor
stavu nebo
zvukový
signál (maximálně
333mA)

Obr. 9-1 Příklad zapojení výstupních signálů (OUTPUTS)
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Dodatky

DODATKY

Seznam obrázků......................................................................... 50
Seznam tabulek........................................................................... 51
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Seznam obrázků
Č.

Popis			

2-1
2-2
2-3

Příklad třívodičové uzemněné zásuvky 110/120 V............................................................. 6
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Dukane ISO
CERTIFIKACE ISO
Společnost Dukane se rozhodla pro získání
certifikace ISO 9001:2000, aby tak demonstrovala
svůj cíl být trvale dodavatelem kvalitních produktů.
Úspěšným absolvováním příslušného auditu vás
můžeme ujistit, že používáme důkladně definovaný,
systematický přístup k vývoji, výrobě, dodávkám
a servisu v nejvyšší kvalitě. Tato certifikace posiluje
statut společnosti jako kvalitního dodavatele
technologie a produktů.
Pro získání osvědčení ISO 9001:2000 musíte
dokázat některé z registračních agentur systému
jakosti, že splňujete tři základní požadavky:
1. Vedení
2. Spoluodpovědnost
3.	Kvalitní organizační strukturu a infrastrukturu
systému jakosti.

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

Produkty Dukane jsou vyráběny v provozech s certifikací ISO

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

Návod k obsluze ruční ultrazvukové sondy řady iQ
Objednací číslo 403–577–00

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