
Hegesztés egyszerűen.

Integrált hegesztő-
robot rendszer www.robothegesztes.hu
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A Panasonic 1957 óta, összesen 60 éve, innovatív termékeket és eljárásokat fejleszt ki a hegesz-
téstechnológia számára. Az alkalmazási területek közé a lézerhegesztés, a fogyóelektródás 
semleges védőgázos (MIG), a fogyóelektródás aktív védőgázos (MAG) és a volfrámelektródás 
semleges védőgázos (TIG) hegesztés tartozik, robotos és kézi módban egyaránt. A Panasonic 
Robot & Welding Systems Europe, melynek központja a németországi Neuss-ban található, tölti 
be az európai értékesítési és műszaki központ szerepét minden hegesztési termék tekinteté-
ben. A világszínvonalú kompetencia és képzési központban minden aktuálisan kapható robotos 
hegesztési rendszer számára ki van alakítva egy rész, ahol kipróbálható a hegesztés. A Pana-
sonic csaknem minden európai országban széles alapokon nyugvó rendszer és értékesítési 
partner hálózattal képviselteti magát.
A célunk az, hogy a teljes ipart „mindent egyetlen gyártótól” megoldásokkal támogassuk a ro-
botos hegesztési alkalmazások terén.

CÉGPROFIL

TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Partner – Értékesítés és szerviz Partner – Rendszerházak Panasonic

A Panasonic Robot & Welding kulcsrakész, automatizált hegesztési rendszereket kínál az  
ív- és a lézerhegesztéshez – hegesztőrobotokkal, hegesztő áramforrásokkal, hegesztőpiszto-
lyokkal stb. az ipari gyártás különféle hegesztési feladataihoz, bármilyen interfész problémától 
mentesen. Legyen szó akár  az általános iparról, akár az autóiparról, mindig az optimális meg-
oldást kínáljuk a gyártandó termékre vonatkozó felhasználói követelmények alapján.



TAWERS – Az ívhegesztő robotrendszer

TThE SSYSTEMRRObOTWEWEldInGAARc

Gyorsabb, jobb és világszinten egyedi. Minden egy gyártótól.  
A TAWERS alapjául szolgáló ötlet a TAWERS részét képező „fúziós 
technológián” alapul, ahol a robotvezérlő integrálva van a hegesz-
tési áramforrás vezérlővel. Az összes vezérlési paraméter, pl. he-
gesztő áramforrás adatfeldolgozási és programozási szekvenciák, 
a huzaladagolás és a robot egyetlen 64-bit cPU alaplapra van in-
tegrálva. Ez a technológia 250-szer gyorsabb kommunikációt tesz 
lehetővé, ami gyakorlatilag minden késést kiküszöböl az egyes ré-
szegységek közötti információáramlásból.

Ennek a páratlan eredménynek köszönhetően számos speciális 
funkció alkalmazható, amely tovább javítja a TAWERS minőségét 
és termelékenységét, pl. SP-MAG, lift-start/lift-end, automatikus 
huzaltávolság szabályozás, hegesztési adat monitorozás, ütközés 
érzékelés stb.

WGIII = 350 A 
WGhIII = 450 A

A RObOThEGESZTÉS TEChnOLóGIÁjA

HAGYOMÁNYOS KOMMUNIKÁCIÓ INTERFÉSZEKEN KERESZTÜL

Integrált hegesztőrobot rendszer
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A robot, a robotvezérlő, az áramforrás és a szervós huza-
ladagoló egyetlen egységbe történő fúziója.
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TAWERS - EGySZERűEn ISMERTETvE

A robot,  
a robotvezérlő,  
az áramforrás és a 
szervós huzaladagoló  
teljes rendszerbe  
történő fúziója.

Gyorsabb, jobb és  
világszinten páratlan.

Minden egy gyártótól.

INTERFÉSZ PROBLÉMÁK NÉLKÜL

A GYÁRTÁSI KÖLTSÉGEK 
CSÖKKENTÉSE

A HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK 
MAXIMÁLIS FLEXIBILITÁSA

64 bit CPU

NAGY FELDOLGOZÁSI 
SEBESSÉG

IndUstrY 4.0

OPTIMÁLIS HOZZÁFÉRHETŐSÉG  
AZ ERGOnOMIkuS kIALAkÍTÁSnAk  
kÖSZÖnHETŐEn

EthErnEt

GYORS ÉS  
HATÉKONY
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AZ ÖnnEK bIZTOSÍTOTT ELŐnyÖK

felhasználóbarát  
kezelhetőség

tAWers 100 khz Inverter technológIA

HEGESZTÉS KEVESEBB 
FRÖCSKÖLÉSSEL

A HEGESZTÉSI PARAMÉTEREK 
egYszerŰ lÉtrehozásA A  
hegesztÉsI nAvIgátorrAl

CSÖKKENTETT HŐBEVITELŰ 
HEGESZTÉS

UtómUnkálAtok elmArAdásA 
(szüksÉgessÉgÉnek megelőzÉse)

vÉkonY És vAstAg lemez hegesztÉ-
SE EGYETLEN ÁRAMFORRÁSSAL

A hegesztési AdAtok 
monitorozásA  
és rögzítése



ALAPFunKCIóK
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Kontaktus Felemelés

Lift-Start

Fröcskölés csökkentés az ívgyújtás alatt

Felemelés

Ciklusidő csökkenés

Lift-End

A hegesztési eljárás végén csökken a ciklusidő

lIFt-stArt/lIFt-end

A robot a hegesztési eljárás elején és vé-
gén gyorsan felemeli a hegesztőpisztolyt. 
A robot mozgásának a specifikált paraméte-
rekkel történő koordinálása és a huzalsebes-
ség szabályozása javítja a minőséget és a cik-
lusidőt.

INKREMENTÁLIS MOZGATÁS

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a robot a lép-
tetőgomb megnyomásakor megtegyen egy 
előre beállított távolságot. Ez a funkció a szűk 
és behatárolt területeken, valamint a robot 
pozíciójának finomhangolásánál hasznos.

ÍvgYÚJtás  
MEGISMÉTLÉS

ha a robot hibát észlel az ívgyújtás kezdete-
kor, a robot automatikusan megkísérli az új-
bóli ívgyújtást.

hiba az ívgyújtáskor Ívgyújtás megismétlés

PIsztolYszÖg kIJelzÉs  
(vezÉrlőPAnel)

A robot vezérlőpanelén lévő pisztolyszög ki-
jelző csökkenti a munkadarab programozási 
idejét, és javítja a varrat megjelenését.
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A klasszikus hegesztés elkezdés

A hegesztés kezdőpontja A huzaladagolás 
elkezdése

A HEGESZTÉSI PARAMÉTEREK  
egYszerŰ kIszámÍtásA

Adja meg a T1 és T2 lemez vastagságot, vala-
mint a varrat típusát.

Kész! Azonnal megkapja a javasolt paramé-
tereket.

A hegesztés 
elkezdése

rePülő stArt

Rövid idővel az elkezdés/befejezés előtt ad 
kezdés/befejezés utasítást.

Repülő start

A huzaladagolás 
elkezdése

A hegesztés kezdőpontja / 
a hegesztés elkezdése

A hegesztÉsI nAvIgácIó lehetővÉ teszI 
A PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSÁT

lehetőség van a tapasztalatainkon alapuló 
nagy paraméter adatbázisból való választásra.

A hegesztési navigációs rendszer gyorsan és 
biztonsággal irányítja a kezelőt a tökéletes  
hegesztéshez.

AUTOMATIKUS HUZAL 
vIsszAhÚzásI FUnkcIó

Amikor a robot beáll a következő hegesztési  
kezdőponthoz, a hegesztő huzal automatikusan  
visszahúzódik, ami javítja az újbóli ívgyújtást.

Előrefelé  
mozgás a követ-
kező ponthoz

A varrat vége huzal  
visszahúzás

Következő 
varrat

Előrefelé  
mozgás a követ-
kező ponthoz



Alkalmazási terület: Acél / ausztenites rozsdamentes acél 1-2 mm lemezvastagság
Ív: Max. 200 A 
Előnyök:  A hegesztési fröcskölés drasztikus csökkenése, legkiválóbb varrat minőség 

alacsony hőbevitellel
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SZuPERPOZÍCIOnÁLÁS vEZÉRLÉS SP-MAG ELjÁRÁS

Fröcskölés csökkentés (MAG)

100

150 A 200 A 250 A

70

50

25

0

1. A hullámforma szuperpozícionálása stabil rövidzárlat 
szekvenciát biztosít.

2. A zsugorodásellenőrzési funkció nyakszerű zsugoro-
dást észlel a cseppnél, és azonnal elkezdi csökkenteni az 
áramerősséget a fúziós hatás megelőzése érdekében.

3. A hS (hiperstabilizáció) szabályozás a gyök vibrációjának 
csökkentésével megakadályozza a mikro-rövidzárakat, 
aminek köszönhetően kicsi lesz a fröcskölés.

4. Az eljárás paraméterek tökéletes szuperpozíciója 
(SP – szuperpozíció) lehetővé teszi az áramerősség nö-
velését közvetlenül a rövidzár után a jelentősen nagyobb 
leolvasztási teljesítmény elérése érdekében. Ez a szabá-
lyozási eljárás a „másodlagos kapcsolási” funkció révén 
befolyásolja a csepp méretét és formáját a huzal végén. Ez 
jelentősen csökkenti az esetleges hegesztési fröcskölést.

SP-MAG II hegesztési jelleggörbe

Rövidzárlati ciklus (hagyományos kevert gázos hegesztés)

Első  
rövidzárlat

Rövidzárlat 
megszűnése

Ív 
utógyújtás

Rövidzárlati ciklus (SP-MAG II)

áramerősség

1

hagyományos kevert gázos hegesztési eljárás

2

3

4

Fúziós hatás Mikro 
rövidzárlat

hagyományos kevert gázos hegesztési eljárás

1 2 3 4

SP-MAG II

1 2 3 4

A FRÖCSKÖLŐdÉS ÖSSZEhASOnLÍTÁSA

MűKÖdÉSI ELv

SP-MAG II

350Gb2

90%

100 kHz inverter frekvenciával

fröcskölés csökkenés 150 A 
mellett (az Yd-35062  
áramforráshoz képest)

OPTIMALIZÁLT RÖvId Ív

Zsugorodás>
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hIPER dIP IMPuLZuS hd IMPuLZuS ELjÁRÁS
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Alkalmazási terület: Acél > 3 mm lemezvastagság
Ív: Max. 350 A 
Előnyök:  Jobb beolvadás/jobb minőség nagyobb hegesztési sebességnél, 

kis bemetszési/szegélybeégési hatás

A hd impulzus lehetővé teszi a nagysebességű impulzus hegesztést

cseppátvitel típus

hd impulzusNormál impulzus

hd impulzus

Rövid
Keskeny

Csepp (rövidzárlat)

Normál impulzus

csepphosszú

Széles

ELŐnyÖK

MűKÖdÉSI ELv

hézag:

0,4 mm

hézag:

1,5 mm

InnOvATÍv IMPuLZuS Ív

bemetszés/ 
szegélybeégés

bemetszés/ 
szegélybeégés
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AKTÍv huZALAdAGOLÁSI ELjÁRÁS (AWP)

Aktív huzaladagolási eljárás

huzaladagolás folyamatosan oda-vissza mozgó huzallal A fröcskölés  
csökkenése a rendkívül stabil rövidíves ciklusnak köszönhetően

• nagyon jó varratminőség a vékony lemezek hegesztésénél
• Az oda-vissza történő huzaladagolásnak köszönhetően gyakorlatilag fröcskölés mentes, 

még kényszerhelyzetben történő hegesztésnél is
• Kb. 80%-kal kevesebb fröcskölés az ívkezdésnél, a 200 A kevert gázos hegesztés esetén.
• Kiváló minőség a CO2 hegesztésnél, 90%-kal kevesebb hegesztési fröcskölés keletkezése a 

200 A ívkezdésnél.

TAWERS Active TAWERS

cO2 hegesztés

90% csökkenés 200 A mellett

100

70

50

25

0
140 A 200 A 260 A

Kevert gázos (MAG) hegesztés

80% csökkenés 200 A mellett

140 A 200 A

100

70

50

25

0

Ívkezdés

cO2: 90% 
MAG: 80% csökkenés

cO2 MAG

100

70

50

25

0

ELŐnyÖK

MűKÖdÉSI ELv 

100

70

50

25

0

Tolási szög: 
45°

Tolási szög: 
30°

Semleges húzási szög: 
30°

húzási szög: 
45°

A pisztoly dőlésszögétől függő fröcskölési arány (CO2)

TAWERS Active TAWERS

hagyományos eljárás

Állandó huzalelőtolási sebesség
Korlátozott fröcskölés szabályozás

A hegesztési fröcskölés még a 
pisztollyal való korlátozott hozzá-
férés miatti kedvezőtlen tolási  
vagy húzási szögek esetén is 
csökken.

A LEGKIvÁLóbb MInŐSÉGET SZOLGÁLó hIdEGhEGESZTÉSI ELjÁRÁS

Alkalmazási terület: (rozsdamentes) acél < 2 mm lemezvastagság
Áramerősség: Max. 200 A 
Előnyök: ·  A hegesztéskor keletkező fröcskölések csökken- 

tése kedvezőtlen pisztolybeállítások esetén is.
 ·  A hegesztési fröcskölés kevésbé tapad hozzá a munkadarabokhoz  

a kisebb mennyiségű fröcskölésnek és a finomabb szemcseméretnek 
köszönhetően.
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A nagyobb huzalleolvadás és a jobb hőátadás javítja a varrat alakját.

175%-kal nagyobb  
beolvadás

Az új hot Active AWP eljárás optimalizált 
hőbevitelt és magasabb áramerősséget tesz 
lehetővé a rövidíves tartományban.

Rozsdamentes acél (áramerősség: 230 A)

AWP hot-AWP

ELŐnyÖK

MűKÖdÉSI ELv 

hOT AKTÍv ELjÁRÁS (hOT-AWP) – OPCIOnÁLIS
OPTIMALIZÁLT ÉS InnOvATÍv RÖvId Ív

Alkalmazási terület: (rozsdamentes) acél < 3 mm lemezvastagság
Rövid ív: A rövid ív tartományának megnövelése akár kb. 250 A-ig
Előnyök: · Garantált mély beolvadás
 · Kiváló rés áthidalás
 · Sokkal kevesebb hegesztési fröcskölés és  
  égésmaradvány a hegesztett munkadarabokon
 · Kiváló varratfürdő szabályozás

300 300

200 200

80 80
Ajánlott áramerősség tartomány a CO2 hegesztéshez

Áramerősség (A)

Aktív
Lemezvastagság 

max. 3,2 mm

260 A

Aktív
Lemezvastagság 

max. 1,6 mm

200 A
hot Aktív

Lemezvastagság 
max. 6,0 mm

hot Aktív
Lemezvastagság 

max. 2,3 mm

Ajánlott áramerősség tartomány a MAG hegesztéshez

Áramerősség (A)

250 A

300 A
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AKTÍv ALuMÍnIuM ELjÁRÁS

Alkalmazási terület: (rozsdamentes) acél < 2 mm lemezvastagság
Áramerősség: 200 A 
Előnyök: · Nagyon jó varratalak
 · Célzott cseppképzés szabályozott huzalsebesség útján
 · A hegesztési fröcskölés és égésmaradvány jelentős csökkenése 
 · A pisztolyba integrált, szervomotoros előtoló által garantált  
  precíz alumínium huzal adagolás

ELŐnyÖK
Egyforma szélességű varratok összehasonlítása

hagyományos TAWERS (dC impulzus) Active TAWERS alumínium

Kevesebb fröcskölés 
és égésmaradvány

Égésmaradvány >

Fröcskölés >

FELISMERVE
VISELT FELELŐSSÉGÜNKBŐL 
FAKADÓ FELADATOKAT,

AZ IPAROSÍTÁS HÍVEKÉNT

– Matsushita Konõsuke
 A Panasonic alapítója

“

”
az üzleti tevékenységeinken keresztül annak szenteljük magunkat, hogy tovább 
haladjon és fejlődjön a társadalom, tovább nőjön az emberek jóléte, és ezáltal 
tovább javuljon az életminőség az egész világon.

MűKÖdÉSI ELv

A hegesztési fröcskölés megakadályozása 
az oda-vissza történő aktív huzaladagolás 
segítségével



ELŐnyÖK

ELŐnyÖK

MűKÖdÉSI ELv 

TAWERS – Az ívhegesztő robotrendszer

ZI-TECh AKTÍv huZALAdAGOLÁSI ELjÁRÁS SZOFTvER - OPCIOnÁLIS

13

Alkalmazási terület: (rozsdamentes) acél < 2 mm lemezvastagság
Áramerősség: 200 A 
Előnyök: Nagyon jó hézag áthidalás

huzalanyag Szilikon (Si) 
Forrasztás

Alumínium (Al) 
Forrasztás

Védőgáz Ar 100% Ar 100%

huzal (mm) Ø 1,0 Ø 1,0

• A Zi-Aktív huzaladagolási eljárással a cO2 védőgáz használata mellett tovább, akár 81%-ig 
csökkenthető a fröcskölés a CO2 hegesztéshez képest. 

A hegesztés és az Aktív huzaladagolási eljárás kombinálása. Kiváló a vékony lemezek hegesztéséhez

Szabvány MIG forrasztás

hegesztési karakterisztikák

Aktív forrasztás

AKTÍv huZALAdAGOLÁSOS hEGESZTÉSI ELjÁRÁS - OPCIOnÁLIS

Nagy fröcskölés lerakódás Átégés
Kevesebb fröcskölés, 

nincs átégés

A huzal folyamatos oda-vissza mozgása  
rendkívül stabil rövid ívet biztosít

Aktív huzaladagolási eljárás

95% közötti

75%-

fröcskölés csökkenés a 
hagyományos cO2 eljáráshoz képest

A bevonat tömege: 190 g/m2

hagyományos  
TAWERS CO2

TAWERS Zi-Aktív  
(Aktív CO2)

Varrat 
megjelenés

Röntgen-
sugár

Nagy fröcskölés lerakódás

Nagy porozitás

Nagyon kicsi fröcskölés lerakódás

Minimális porozitás



SZuPER AKTÍv huZALAdAGOLÁSI ELjÁRÁS (S-AWP)
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Alkalmazási terület: (rozsdamentes) acél, alumínium, galvanizált lemez, maximum kb. 3,2 mm vastagságig.
Áramerősség: maximum 350 A-ig, 100% bekapcsolási idő 310 A mellett (1,2 mm-es acélhuzallal, CO2 gázzal 
és léghűtésű hűtőegységgel) 
Előnyök: Sokkal nagyobb, akár 2 m/min hegesztési sebesség érhető el jóval  
 kevesebb fröcsköléssel.

ELŐnyÖK
• Garantáltan nagyobb teljesítmény a rendkívül pontos szervomotornak köszönhetően
• Az oda-vissza történő huzaladagolás jobb teljesítménye lehetővé teszi a rövidzárlati ciklu-

sok növelését.
• Közvetlen hajtás: A szervós huzaladagoló motor most közvetlenül kapcsolódik az előtoló 

görgőkhöz, ami optimális huzaltovábbítást biztosít.
• A léghűtésű hegesztőpisztoly egység nagy teljesítményre van tervezve
• A hegesztőpisztoly számos Panasonic robothoz rendelhető: 

TM-1100/1400/1600/1800WG3, Tl-1800WG3
• Válassza ki a kívánt tömlőcsomagot: külön/belső/külső

A léghűtésű mechanizmussal ellátott, 
új Super Active pisztoly növeli a bekapcsolási 
időt, és magasabb áramerősség tartományok 
használatát teszi lehetővé.

MűKÖdÉSI ELv 
A lehetséges rövidzárlatok száma csaknem megduplázódott a hagyományos  
Active rendszerhez képest – a Super Active eljárás tökéletes hegesztési varratot tesz  
lehetővé a legnagyobb hegesztési sebesség mellett.

Active TAWERS

Durva felület
A cseppméret: nagy b Ívhossz: hosszú C Varratfürdő vibráció: nagy

Sima felület
A cseppméret: kicsi b Ívhossz: rövid C Varratfürdő vibráció: alacsony

Super Active TAWERS
Kevesebb  
rövidzárlat

nagysebességű 
hegesztés

Több  
rövidzárlat

nagysebességű 
hegesztés

cO2 hegesztés MAG hegesztés

100%

50%

80%

310 A, 100%

hűtőegység  
nélkül

hűtőegység 
 nélkül

30%

0%
100 A 300 A200 A

100%

50% 50%

hűtőegység  
nélkül

hűtőegység 
 nélkül

245 A, 100%

30%

100 A 300 A200 A
0%
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SZuPER AKTÍv huZALAdAGOLÁS - OPCIOnÁLIS

hbC SZOFTvER (hŐEGyEnSÚLy SZAbÁLyOZÁS)

SZuPER ZI-AKTÍv SZOFTvER

SZuPER ACTIvE TAWERS ALuMÍnIuM REndSZER

A progresszívan vékonyabb méretű, nagyszilárdságú acélok hegesztésére optimalizálva

A hegesztési feltételek tűréshatár tartománya

A varratfürdő javulása az ív szélesítésével, az 
oda-vissza történő huzaladagolás használa-
tával és a cinkréteg rendszeres és proaktív 
gázmentesítésének lehetővé tételével.

Ez nagy arányban csökkenti a fröcskölést és a 
porozitást.

előnyök: · kisebb fröcskölés – kevesebb fröcskölés kialakulása a 
  jobb huzalelőtolási pontosságnak köszönhetően
 · kiváló varrat megjelenés kevesebb égésmaradvány lerakódás
 · simább gyökfelület
 · A használható lemezvastagságok választékának bővülése  
   a rendelkezésre álló áramerősség tartomány kiterjesztésének  

köszönhetően

Active TAWERS

Szuper aktív TAWERS hbC-vel (új)

hézag

hegesztési sebesség

hőbevitel

Á
ra

m
er

ős
sé

g

Idő

hőbevitel

Á
ra

m
er

ős
sé

g
Idő

huzalátmérő Védőgáz Áramerősség limit
Aktív alumínium Szuper aktív alumínium (új)

Kemény alumínium Lágy alumínium Kemény alumínium Lágy alumínium

1,2 mm Ar
ajánlott1) 150 A 120 A 180 A 180 A

elérhető2) 180 A 150 A 220 A 220 A

1,6 mm Ar
ajánlott1) 210 A 200 A 220 A 220 A

elérhető2) 230 A 230 A 280 A 280 A

1)A stabil eljáráshoz ajánlott áramerősség tartomány
2)használható áramerősség tartomány: Maximális használható áramerősség tartomány, akkor is, ha magasabb értéket választottak ki

Eredmény

Eredmény

hegesztőhuzal

Varratfürdő

Szuper Zi-Aktív hegesztés kiváló eredményekkel

hagyományos 
aktív

Új 
Szuper 
aktív

Új 
Szuper 
aktív 
hbC-
vel
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ZI-TECh SZOFTvER ELjÁRÁS - OPCIOnÁLIS

MTS-CO2

lehetővé teszi a galvanizált anyagok alacsony fröcskölés mellett történő hegesztését. Kétféle 
Zi-Tech eljárás áll rendelkezésre: Zi-Tech hd impulzus és Zi-Tech aktív huzaladagolási eljárás.

• A Zi-Tech hd-Impulzus eljárás lehetővé teszi a galvanizált acél kevert gázzal történő he-
gesztését, és akár 63% fröcskölés csökkenést is lehetővé tesz a normál CO2 hegesztéshez 
képest

• Szabvány, 1,2 mm-es hegesztőhuzalt használ
• 90% argon és 10% cO2 kevert gázt használ (hd impulzus hegesztési eljárás)
• Optimális a 45-60 g/m² közötti cink bevonathoz

ELŐnyÖK

ELŐnyÖK

60%
30% max.

fröcskölés csökkenés a 
80% Ar és 20% cO2 kevert gázhoz képest

75%
Kevesebb fröcskölés 150 A mellett 
a 350Gb2 áramforráshoz képest

Fröcskölés képződése (MAG)

hagyományos CO2

0,9 mm 0,9 mm

1,1 mm 1,1 mm

MTS-CO2

100

100 A 200 A 250 A

70

50

25

0

350Gb2
SP-MAG II

A cO2 hegesztés sokkal  
egyenletesebb beolvadást biztosít

Beolvadás összehasonlítás

A cinkréteg tömege: 45 g/m2

80% Argon, 20% cO2

90% Argon, 10% cO2
 

(Zi-Impulzus)

Varrat 
megjelenés

Röntgen-
sugár

Nagy fröcskölés lerakódás

Nagy porozitás

Nagyon kicsi fröcskölés lerakódás

Minimális porozitás
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MIÉRT A TAWERS TIG HEGESZTÉS?
A TAWERS TIG csak egyike a TAWERS megoldásainknak. A TIG hegesztés ugyanazzal a robottal 
és hegesztő áramforrással is elvégezhető a TIG hegesztő részegységekre történő egyszerű 
átváltással. A TAWERS-MIG/MAG megoldáshoz hasonlóan, a TAWERS TIG is olyan egyedülálló  
jellemzőket kínál, amelyek javítják a hegesztési eljárást.

komPAkt gázterelő
A TAWERS TIG hegesztőpisztoly rendkívül kompakt, annak ellenére, hogy huzalelőtoló hard-
verrel is fel van szerelve. A helytakarékos kialakítás szűk helyen is lehetővé teszi a töltőhuzal 
használatát, és ezáltal nagyobb tervezési szabadságot biztosít a befogószerszámokhoz.

nAgYsebessÉgŰ tIg hegesztÉs
A robotos ívhegesztést nézve, a MIG/MAG eljárás sokkal általánosabb a TIG hegesztésnél, főleg 
az elérhető nagyobb termelékenység miatt. A TIG hegesztés általában lassú eljárás. Azonban a 
kompakt TAWERS TIG hegesztőpisztoly növeli a TIG hegesztés sebességét, ezenfelül hegesztés 
közben jobb hozzáférhetőséget biztosít. Mindez a kifinomult, páratlan műszaki megoldásnak 
köszönhető!

Általános esetben , a hozaganyaggal végzett TIG hegesztés során a még hideg hozaganyag az ív előtt 
merül bele közvetlenül a varratfürdőbe. A TAWERS TIG pisztolyból adagolt hozaganyag  hozzáveze-
tése meredekebb szögben és az ív mögött történik, ezért a huzal szabad hossza  az ívhez sokkal kö-
zelebb kerül. Ennek következtében söntáram indukálódik a hozaganyagban a villamos ív hatására, 
ami előmelegíti azt a varratfürdőbe való merülés előtt. Mindez lerövidíti a megolvasztási folyama-
tot,lecsökkentve annak végrehajtásához szükséges energiát és nagyobb leolvasztási teljesítményt 
eredményez, ami nagyobb huzalsebességhez és gyorsabb hegesztéshez vezet. Ennek köszönhető-
en a TAWERS TIG megoldásunk felülmúlja a normál hideghuzal- adagolásosos TIG eljárásokat.

80 cm/min

TAWERS TIG

80 cm/min

hagyományos

hF TIG ELjÁRÁS – OPCIOnÁLIS

Alkalmazási terület: (rozsdamentes) acél < 2 mm lemezvastagság
Áramerősség: Elegendő az alkalmazási terület számára 
Előnyök: 3-szor nagyobb hegesztési sebesség mint a hagyományos TIG hegesztésnél

hegesztési irány

TAWERS TIG

huzal előmelegítés 
söntárammal >

 huzalelőtolás közvetlenül  
 a varratfürdőbe 
< (nincs huzal előmelegítés)

hagyományos 
hideghuzalos  

hegesztőpisztoly



18

OPCIOnÁLIS SZOFTvER

hegesztÉsI AdAt menedzsment

A hegesztési adat menedzsment szoftver 
3 fő funkcióval rendelkezik:

hegesztési adat monitorozás (kibővített):

A beállított határértékeken belüli megfelelőség  
figyelemmel követése, és megfelelő jelzések  
küldése a határértékek túllépése esetén. A 
hagyományos rendszerrel szemben akár 50 
különféle „hegesztési paraméter” is beállít-
ható két különböző jelzés kimenettel (hiba/
riasztás).

TAWERS HULLÁMMOZGÁS  
(sPIrAl WeAve) FUnkcIó

A csavarvonalú mozgás a szinkronizált he-
gesztési paraméterekkel és huzalelőtolási 
sebességgel ideális hegesztési eredmény-
nyel szolgál az alumínium MIG hegesztéshez. 
Az opció részét képezi a TAWERS alumínium 
MIG funkció és a TAWERS egyidejű alacsony 
impulzusú lengető funkció. Ez a spirális len-
gető funkció az eltérő vastagságú alumínium 
lemezek, pl. egy 2 mm-es lemez és egy 6 
mm-es lemez, tökéletes összehegesztésére 
használható.

hegesztési adat rögzítés:

A hegesztés milli- vagy mikroszekundumai 
szerinti hegesztési paraméterek rögzítése. A 
rögzített adatok megfelelő szoftver (pl. EX-
CEl) segítségével kiexportálhatók és elle-
nőrizhetők. Azután láthatóvá válnak a korábbi 
áramerősség/feszültség beállítások.

hegesztési adat tárolás (napló funkció):

A beállított és tényleges hegesztési paramé-
terek átlagértékekként történő rögzítése min-
den egyes hegesztési szakaszra (varratra) 
vonatkozóan, a hegesztési programmal szink-
ronizálva.
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AUtomAtIkUs távolság szAbálYozás  
AUTO EXTENSION

Egyszerűsített programozás az egyenetlen  
formájú munkadarabokhoz és adaptív szabá-
lyozás a hővetemedés kompenzálására. A ro-
bot érzékeli az áramátadó/volfrámelektróda 
és a munkadarab közötti távolság változását, 
és automatikusan kompenzálja azt.

kooPerAtÍv tÖbbrobotos szAbálYozás 
mAster/slAve FUnkcIó

lehetővé teszi a kommunikációt  
több robot között.

Összehangolt mozgatás: 

A Panasonic olyan szoftvermegoldást kí-
nál, amely összehangolt mozgatást tesz 
lehetővé a külső tengely és a robot, vagy 
több robot között. A szoftver biztosítja a relatív  
sebességek és a hegesztési út relatív sebes-
ségének kölcsönös szinkronizálását.

ÍvÉrzÉkelő rendszer

A lengető hegesztés során az ívérzékelő megméri 
a hegesztési áramerősségnek a hegesztés során 
végbemenő változásait. és automatikusan korrigálja  
azokat a pontos hegesztési paraméterek megőr-
zése érdekében. 

Egyenletes Egyenetlen

Az eredeti pozíciót 
a robot tárolja

hegesztési út

>

hegesztési út

>

A robot rögzíti az új 
pozíciót, és elmozgatja  
a kiindulási pontot

Új 
komponens

tAPIntásos ÉrzÉkelő rendszer

A tapintásos érzékelő rendszer képes ér-
zékelni a beprogramozott és a tényleges  
hegesztési kezdőpont közötti eltéréseket,  
és azokat automatikusan korrigálni.

OPCIOnÁLIS hARdvEREK ÉS SZOFTvEREK

(a MIG/MAG & TIG eljárásokhoz)
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