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URZÑDZENIA DO MECHANIZACJI
SPAWANIA I CI¢CIA
Systemy BUG-O sà kombinacjà wielofunkcyjnych g∏owic jezdnych i oscylacyjnych poruszajàcych si´ po torach o ró˝nym stopniu elastycznoÊci. Przeci´tna masa g∏owicy wynosi ok. 6 kg.
Istnieje pe∏na swoboda kompletowania zestawów z podstawowych elementów sk∏adowych.
Firma BUG-O oferuje równie˝ ok. 10 zestawów
standardowych, które sà zaprojektowane pod
kàtem typowych zastosowaƒ. U∏atwiajà one
w znacznym stopniu dostosowanie konfiguracji
sprz´tu do wymogów klienta i mogà byç wykorzystane jako baza do rozbudowy systemu.
Oferowane zestawy wyst´pujà równie˝
w konfiguracjach umo˝liwiajàcych prac´ z wykorzystaniem oscylacji palnika (wahni´ç). Sà one
dost´pne w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to po∏àczenie g∏owicy jezdnej z zewn´trznie zamontowanym oscylatorem. W tym
przypadku mo˝liwy jest demonta˝ oscylatora w sytuacjach, gdy
jego u˝ycie nie jest konieczne. Drugi wariant to ca∏kowicie kompaktowe urzàdzenia (np. BUG-O-MATIC), majàce integralnie zabudowany oscylator. W tym typie sprz´tu fabrycznie przewidziano
pulpit sterowniczy o niewielkich wymiarach, zamocowany wspólnie z g∏owicà jezdnà lub wykorzystywany jako zdalne sterowanie. OczywiÊcie równie˝ i w tych urzàdzeniach istnieje mo˝liwoÊç spawania bez u˝ycia oscylacji.
W systemach BUG-O stosowane sà trzy podstawowe rodzaje torów jezdnych
wykorzystywanych w zale˝noÊci od konfiguracji spawanych bàdê ci´tych elementów. Standardowym torem do pracy prostoliniowej jest tor sztywny ARR. Jest to
aluminiowy, bardzo sztywny profil o d∏ugoÊci sekcji 2,37 m z zamocowanà na nim
z´batkà. Umo˝liwia on bardzo precyzyjne prowadzenie narz´dzia przy ci´ciu bàdê
spawaniu prostoliniowym. Kolejnym typem jest tor elastyczny AFR. Mo˝e on byç
opasywany na wewn´trznej lub zewn´trznej powierzchni o minimalnym promieniu
krzywizny 5 m. Jest to typowy tor u˝ywany do spawania np. zbiorników lub poszycia statków. Najbardziej uniwersalny z oferowanych torów to superelastyczny FMD. Jest to specjalna warstwowa taÊma stalowa
umo˝liwiajàca prac´ na elementach od 1 m Êrednicy w gór´.
W przypadku powtarzalnoÊci elementów o tej samej Êrednicy (np. spawanie rurociàgu) stosuje si´ pierÊcieƒ jezdny BRR
wyprofilowany z toru sztywnego. Do zamocowania toru na spawanym bàdê ci´tym elemencie nie jest konieczne zamkni´cie
obwodu. Dowolna iloÊç sekcji
torów mo˝e byç utrzymywana
na miejscu przez system podpór o du˝ej noÊnoÊci. Podstawowym typem jest podpora
magnetyczna (magnes sta∏y
ARM). Umo˝liwia ona zamocowanie systemu na materia∏ach
magnetycznych. Aby umo˝liwiç prac´ na materia∏ach niemagnetycznych (np. stal kwasoodporna), stosowany jest zespó∏ przyssawek silikonowych
wspó∏pracujàcych z pompà
podciÊnieniowà (system ARV).

Najbardziej wszechstronny zestaw to Modular DC90 (MDS). Bazà
tego systemu jest g∏owica jezdna mo˝liwa do wykorzystania zarówno
na torach sztywnych (ARR), jak i elastycznych (AFR i FMD). Jest ona jedynie traktorem jezdnym, a wszystkie elementy kontrolne, nastawcze
i wykonawcze sà do niej mocowane w zale˝noÊci od ˝àdanej konfiguracji sprz´tu. Pe∏ny zestaw sk∏ada si´ ze wspomnianej g∏owicy jezdnej,
trzech wymiennych pulpitów sterujàcych, ma∏ogabarytowego oscylatora oraz szerokiej gamy osprz´tu dodatkowego. Taka konstrukcja sprz´tu umo˝liwia „uszycie” zestawu „na miar´” oczekiwaƒ u˝ytkownika. Wystarczy wymiana pulpitu sterujàcego, aby ca∏kowicie zmieniç mo˝liwoÊci i charakterystyk´ urzàdzenia.
Najnowszà wersjà systemu MDS jest LASER-BUG. Jest to g∏owica
bazujàca na systemie MDS lecz wyposa˝ona w system laserowego
trakingu dzia∏ajàcego w oparciu o skaner laserowy do automatycznego
Êledzenia rowka spawalniczego. System realizuje kilka funkcji
jednoczeÊnie. Podstawowym zadaniem skanera jest Êledzenie osi
rowka. Dodatkowo rozpoznawana jest te˝ jego geometria. System
automatycznie utrzymuje te˝ zadany dystans palnika od blachy (wolny
wylot). W przypadku zmiany szerokoÊci rowka (np. przy r´cznym
szlifowaniu skosów) system automatycznie zmienia szerokoÊç oscylacji
palnika jednoczeÊnie dokonujàc niezb´dnej korekty (kompensacji)
pr´dkoÊci jazdy g∏owicy. LASER-BUG mo˝e te˝ uk∏adaç warstw´ wg
zapami´tanego wczeÊniej przejÊcia. Funkcja ta jest powszechnie
u˝ywana do k∏adzenia warstwy licowej, gdy˝ cz´sto po u∏o˝eniu
ostatniego Êciegu przed warstwà licowà zanikajà kraw´dzie rowka, co
utrudnia∏oby lub uniemo˝liwia∏o rozpoznanie rowka przez laser.
Wówczas ostatnie przejÊcie realizowane jest wed∏ug osi spawu
zapami´tanej z ostatniego przejÊcia. SzerokoÊç warstwy licowej ustala
si´ wtedy przed spawaniem i jest ona identyczna na ca∏ej d∏ugoÊci
z∏àcza.
G∏owice typu CYPRESS CB i CW przeznaczone sà do wycinania
otworów w p∏aszczach zbiorników, wspawywania rur w dna sitowe oraz
króçców w walczaki. Mechaniczny uk∏ad prowadzenia umo˝liwia dopasowanie ruchu palnika do krzywej przenikania rura-walczak (kszta∏t
„siod∏a”). Maszyny obejmujà bardzo szeroki zakres Êrednic, od minimalnej 20mm do maksymalnej 1270mm. Zakres ten pokryty jest przez
zaledwie cztery urzàdzenia. Bardzo szeroki zakres parametrów pràdowych (do 500A) umo˝liwia spawanie w os∏onie gazów ochronnych drutem pe∏nym, proszkowym oraz ∏ukiem krytym.
Bardzo ciekawà propozycjà sà maszyny serii SE, które umo˝liwiajà
przygotowanie powierzchni przylegania rura-rura poprzez ci´cie kszta∏towe zarówno koƒca, jak i tworzàcej rury. Urzàdzenia te sà w stanie obciàç kszta∏towo, gazowo lub plazmà rury o dowolnej Êrednicy i dopasowaç precyzyjnie ich kszta∏t do powierzchni spawania (rura przylegania).
Koszty zastosowania automatycznego systemu BUG-O sà zminimalizowane, gdy˝ nie wymaga on rozszerzania bazy sprz´towej o nowe
urzàdzenia spawalnicze. Mo˝e on wspó∏pracowaç ze sprz´tem spawalniczym (spawarki, palniki itp.), który klient posiada ju˝ na wyposa˝eniu.
Technologi´ spawania lub ci´cia klient dobiera sam w zale˝noÊci od
w∏asnych potrzeb i zastosowaƒ lub mo˝e to zleciç naszej firmie.
Wszystkie zastosowania pokazane na zamieszczonych zdj´ciach sà
tylko przyk∏adami mo˝liwoÊci sprz´tu BUG-O.

