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Elektromobilita vyžaduje ještě
dokonalejší lehkou
konstrukci.
Používáte ve větší
míře hliník?

Naše efektivní odpověď na vaši otázku o ekonomickém
řešení odporového bodového svařování v lehké
hliníkové konstrukci!
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Požadavky na bodové svařování hliníku

Procesně spolehlivé bodové svařování hliníku je náročný úkol
Reprodukovatelné, tzn. procesně spolehlivé odporové bodové svařování různých slitin hliníku je
technologicky velmi náročným úkolem, zejména za předpokladu řízení svařovacího procesu s co
možná nejnižšími energetickými vstupy, zejména s nízkou intenzitou proudu.
Na rozdíl například od bodového svařování oceli je nutné při svařování hliníku zohlednit více fyzikálních veličin a dalších ovlivňujících faktorů. V tomto případě má tedy velký význam materiálové
složení elektrod a rovněž samotné fyzikální vlastnosti svařovaného hliníkového materiálu.
Hliníkové materiály se vyskytují v mnoha formách slitin, a proto se odpovídajícím způsobem zvyšují
jejich jednotlivé elektro-fyzikální vlastnosti. I různě dlouhé doby skladování hliníkových materiálů
ovlivňují elektro-fyzikální vlastnosti jednotlivých šarží.
Na rozdíl od svařování ocelových konstrukcí, tedy např. při bodovém svařování karosářských dílů
z vysoce legovaných ocelí v automobilovém průmyslu, vzniká při bodovém svařování hliníku s
běžnými měděnými elektrodovými čepičkami základní problém v nalegování hliníku na zmíněné
měděné čepičky. Tím se tvoří oxidy hliníku, které bezprostředně ovlivňují elektrické vlastnosti kontaktních ploch elektrod a svařovací materiál.
Kromě toho proces bodového svařování hliníku vyžaduje obecně vyšší intenzitu proudu než bodové svařování vysoce legovaných ocelí. To na druhou stranu vyžaduje větší výkonové jednotky
svařovacích zdrojů a výkonnější transformátory v bodovacích svařovacích kleštích.

Pod silným namáháním
nalegovaných standardních
měděných elektrodových
čepiček se vytvořily značné
vrstvy oxidu hlinitého.
Svařovací body s těmito
elektrodovými čepičkami
neposkytují spolehlivou
kvalitu procesu.
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Zavedení bodového svařování hliníku na trh v
oblasti oprav automobilů v roce 2014
Funkční řešení v oblasti oprav automobilů
V letech 2003/2004 vyvinula společnost ELMA-Tech ve spolupráci se společností Opel první zařízení
pro bodové svařování pro procesně zajištěné svařování vysoko-pevnostních ocelí.
Se zavedením svařovacího řídicího systému „Virtuální stroj“ může ELMA-Tech od roku 2008 nabídnout první plně automatické bodovací zařízení: systém, který při sevření kleští pomocí virtuální
měřicí techniky dle kalorimetrického modelu zprostředkuje hodnotu tloušťky materiálu, přizpůsobí
vhodnou velikost čočky a celkový svařovací proces vede odpovídajícím způsobem a plně
automaticky.
Proces svařování hliníku byl v oblasti oprav karoserií předveden v roce 2014. I ten probíhá plně
automaticky. Při tomto procesu se však používají dražší elektrody se speciálními elektrodovými
čepičkami, aby byl eliminován problém zmíněného nalegování. Pro trh oprav karoserií je toto
řešení vhodné, protože je zde svařováno poměrně málo bodů a zároveň s nízkou intenzitou. V
průmyslovém sektoru toto řešení nelze použít: jednak z důvodu nákladů a dále stroje užívané pro
trh oprav karoserií nedosahují požadovaného výkonu.

PREMIUMspot VISION od firmy ELMA-Tech
je bodovací svařovací zdroj, který se velmi
úspěšně používá na trhu oprav motorových vozidel.
Se speciálními slitinovými elektrodami
a plně automatickým řízením procesu
„Virtuální stroj“ je bodové svařování hliníku
s vysokou kvalitou bodů možné.
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K současnému stavu technologie

Až doposud potřebná náročná řešení
Výše popsané faktory mají za následek, že bodové svařování hliníku je v průmyslovém sektoru
náročné, a proto nákladné. Speciální slitinové přísady v elektrodových čepičkách sice snižují riziko
nalegování elektrodových čepiček, jsou v průmyslovém využití nehospodárné a vykazují k tomu
špatné termické vlastnosti.
Výrobci svařovací techniky tento problém řešili různými opatřeními. Hlavní pozornost je zde
zaměřena na prevenci nalegování elektrodových čepiček a vytvoření spolehlivého procesu
svařování.
Z tohoto důvodu se používají např. automatické čistící systémy elektrodových čepiček, kde se povrchy elektrodových čepiček po relativně malém množství svarů podrobují kartáčovému čištění nebo
broušení. Tato řešení samozřejmě přerušují celý proces a způsobují kratší dobu cyklu.
Jiné systémy používají permanentně procházející procesní pásy přes elektrodové čepičky, aby
se zabránilo přímému kontaktu mezi povrchem elektrodové čepičky a hliníkovým plechem. Toto
řešení také pracuje s komplexními přídavnými zařízeními a také znamená dodatečné náklady na
používaný materiál procesního pásu a hnacího systému.

Špička elektrody s kontinuálně poháněným
cirkulujícím procesním pásem přes špičku
elektrodové čepičky.

Hliníkové plechy

Procesní pás neustále postupuje, každý
svařovací bod tedy obdrží „čistou“ oblast
plechu pro vytvoření svařovacího bodu.
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Efektivní řešení ELMA-Tech:
Keep it small!
Efektivní a štíhlý: bodové svařování hliníku od firmy ELMA-Tech
Společnost ELMA-Tech představila jako první na trhu bodové svařování hliníkových slabých
(tenkých) plechů pro opravy automobilů již v roce 2014. V té době ještě s wolframovými elektrodovými čepičkami pro procesně typické aplikace (s malým počtem bodů) v oblasti oprav karoserií.
Hlavním předpokladem pro další vývoj tohoto procesu pro použití v průmyslovém sektoru bylo
vyvinout svařovací proces na základě již existujících systémových komponent:
•
•
•
•

Procesní řízení „Virtuální stroj“
Průmyslové svařovací kleště s příslušnou ovládací skříní (zdroj svařování)
Virtuální měřící technika
16 mm standardní měděné elektrodové čepičky

Zoptimalizovaný proces by měl tedy fungovat bez dalších, než výše uvedených komponent. Cílem
byl tedy koncept maximálně štíhlého stroje. Tento cíl mohl být realizován.
Také pro ELMA-Tech představuje v letech výzkumu a vývoje od roku 2014 nalegování čepiček
zásadní problém, který může být překonán ve spolupráci s virtuální měřicí technikou.

Řízení procesu „Virtuální stroj“ je
jádrem svařovací technologie od
ELMA-Techu.
Všechny parametry procesu jsou zaznamenávány 20.000 krát za sekundu.
Řízení spolehlivě vypočítává energii,
potřebnou pro bodové svařování
hliníku.
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Použité systémové komponenty bodového svařovacího procesu hliníku pro
průmyslové aplikace

ELMA VMC VISION Alu
Ovládací skříň ev. svařovací zdroj s procesním řízením „Virtuální stroj“ (VM3) a
speciální výkonový modul pro hliníkové
aplikace.
SMC HRS 50
Chladicí zařízení pro optimální chlazení bodovacích
svařovacích kleští a ovládací skříně.

ELMA VISION CM Alu
Průmyslové svařovací kleště ELMA-Tech
Alu-verze s vyšším výkonem transformátoru a chladiče.
C-kleště se standardními elektrodovými
držáky a 16 mm elektrodové čepičky.

Řídící jednotka VM3
Svařovací procesní řízení pro
spolehlivé bodové svařování
hliníku.
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Technologie bodového svařování ELMA-Tech
v průmyslovém využití z pohledu odborníků
Významné zvýšení efektivity
Po rozsáhlé sérii testů a neustálém vývoji svařovacího procesního řízení v ELMA-Techu vykrystalizovaly v polovině roku 2017 signifikantní výsledky.
Na jaře roku 2018 mohla MAGNA Steyr (Graz, Rakousko) na základě řady testů s EMA-Tech prototypem reprodukovat pozitivní procesní výsledky a potvrdit je v laboratorních analýzách, mimo jiné v
dynamických zkouškách tahem, brousícím testem a odlupováním vzorků.
V testech u MAGNA bylo svařeno minimálně 150 svařovacích bodů bez výměny, čištění nebo frézování elektrodových čepiček. Jako zásadní průlom v technologii se ukázala virtuální měřicí technika
přímo na elektrodových čepičkách.
Werner Karner, vedoucí testovacího centra
v MAGNA Steyr, v této souvislosti hovoří o
„velmi významné optimalizaci a zvýšení
efektivity“ v průmyslovém svařování hliníkových spojů.
Zvláště důležité je, aby proces fungoval se
„standardním vybavením“ a byl přizpůsoben
„od individuální aplikace oprav motorových
vozidel až po průmyslové použití“.

Vynikající kvalita svarů
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První představení procesu svařování hliníku na
veletrhu v Hannoveru, říjen 2018
Zainteresované odborné publikum je nadšené
Proces svařování hliníku byl poprvé představen při příležitosti veletrhu EuroBlech 2018 v Hannoveru, kde byly prezentovány lehké průmyslové ruční svařovací kleště typu CM, navržené jako pilotní
série.

Během experimentu, který byl
iniciován na veletrhu, se podařilo na
definované hliníkové slitině provést
650 bodů pouze s jednou standardní
měděnou elektrodovou čepičkou.
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Drobné nalegování bez ztráty funkce procesu

Obrázek ukazuje mírně nalegované 16 mm standardní elektrodové čepičky po 150 bodových
svarech: Čepičky vykazují nalegování, které se vytvoří během prvních cca. 12 svarů a při dalším
svařovacím procesu zůstává tento stav již nezměněn.
Tato nalegování nezpůsobuje v důsledku žádnou ztrátu funkce svařovacího procesu, protože řízení
svařovacího procesu (VM3) s vysoce flexibilním vedením reaguje na jakékoliv změny povrchu elektrodových čepiček.
Povrchy plechů vykazují v důsledku procesu v
oblasti elektrodových kontaktních ploch na
straně katody radiálně rýhované nebo zdrsněné
otisky.
V současné době probíhající optimalizace
procesu u společnosti ELMA-Tech působivě
potvrzuje, že v blízké budoucnosti může dojít
k téměř nulovému výskytu nalegování a
deformací povrchu.
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Závěr

Výhody ELMA-Tech bodového svařování hliníku
Zvláštní výhody průmyslového svařování hliníku firmy ELMA-Tech oproti konkurenci jsou naprosto
zřejmé:
• Průmyslový proces bodového svařování hliníku vyvinutý firmou ELMA-Tech funguje účinně s
řízením ELMA-Tech (virtuální stroj), používaného pro spojování ocelových plechů – v praxi to
znamená použití bez jakýchkoliv přídavných zařízení, jakou jsou cirkulační procesní pásy nebo
systémy pro čištění elektrodových čepiček.
• Vedle toho lze použít standardní 16 mm elektrodové čepičky. Jako zdroje svařovacího proudu
jsou použity ovládací skříně ELMA-Tech ve verzi VMC VISION Alu.
• Je možné spolehlivě provést (v závislosti na kombinaci plechů) 600 svarových bodů.

		

Vyšší efektivita,
nižší náklady!

- 12 -

Informace o výrobku

Výhled

Další vývoj a některé rady pro zainteresované strany
Další vývoj
Vedle neustálé rozvojové spolupráce s naším partnerem MAGNA STEYR ve Štýrském Hradci budeme pokračovat v rozšiřování naší „produktové palety svařovacích procesů hliníku“ dle požadavků
trhu.
V zásadě nastavíme v permanentním procesu parametry pro nejběžnější slitiny hliníku, aby bylo
možné svařovat co nejvíce druhů hliníku. Vezměte prosím na vědomí níže uvedené informace.
Do budoucna plánujeme nastavit tento proces také na našem stacionárním svařovacím zařízení
ELMAconcept VISION a na našich robotových svařovacích kleštích.
Pokyny pro zainteresované strany
S ohledem na nesčetné množství slitin hliníku na trhu a vzhledem ke složitosti procesu svařování
hliníku, nemůže společnost ELMA-Tech v současné době zaručit, že v tomto předvedeném
svařovacím procesu bude možné spolehlivě svařit jakoukoliv slitinu hliníku vždy se stejným maximálním počtem bodů.
Máte-li zájem o procesní řešení specifické pro danou aplikaci, obraťte se, prosím, na naše oddělení
prodeje odporového svařování a dohodněte si postup řešení.
Zpravidla vás požádáme, abyste nám sdělili své požadavky a zaslali vzorky materiálů, aby náš
aplikační technik mohl provést zkušební svary. Zkušební svary běžného rozsahu jsou pro vás zdarma.
Až po provedených testech od nás obdržíte vyjádření, zda vás můžeme s našimi aplikacemi
podpořit.
Pozitivních výsledků bylo zatím dosaženo u tříd hliníku 5000, 6000 a 7000.

- 13 -

Informace o výrobku

Systém: Technická data
Vlastnosti bodovacích svařovacích kleští
• ELMA VISION CM Alu
• Alu-verze s vyšším výkonem transformátoru a
chladiče
• Přibližně 5 kN na 6 bar stlačeného vzduchu v
rozvodu
• Elektronický přesný regulátor tlaku
• Lineární potenciometr k detekci tloušťky materiálu
• Kabelový svazek 6 m, možnost oboustranného
zapojení
• S otočnou kulisou a rukojetí
• 16 mm Cu-Cr-Zr elektrodové čepičky na standardním elektrodovém držáku
• Je možné spolehlivě provést (v závislosti na kombinaci plechů) 600 svarových bodů.

ELMA VISION CM Alu
Ruční průmyslové bodovací
svařovací kleště

ELMA VMC VISION Alu - ovládací skříň s VM3
svařovací procesní řízení pro
připojení k
(1) ELMA VISION CM Alu
nebo		
(1) ELMA VISION VM Alu*.
Stávající provedení.
* v přípravě
Vlastnosti ovládací skříně
• Digitální procesní řízení Virtuální stroj (VM3) pro
plně automatické bodové svařování
• vč. svařovacího programu „VISION AV Alu“
• vč. svařovacího programu pro vysoce pevnostní i nejpevnější oceli
• Další svařovací programy dle přání zákazníka
• Statické / dynamické řízení se systémem kontroly kvality „Spot QS Viewer“
• Integrovaný invertor
• Průtokový spínač, elektrický přesný regulátor tlaku
• Na zadní straně instalovaný rozvaděč médií HIP (halová instalační jednotka)
- Přípojka pro externí chlazení, např. centrální chlazení
- Alternativně: Připojení pro externí jednotku recirkulace vody
• Pro provoz bodovacích svařovacích kleští ELMA-Tech
Provedení „Alu“
v 10 kHz středofrekvenční invertorové technologii

Halová instalační jednotka (HIP)
Na zadní straně instalovaná jednotka pro připojení médií
pro připojení (1) ELMA-Tech bodovacích svařovacích kleští
Alu-provedení.
Digitální indikační spínač průtoku, přívod a odvod vody,
rozdělovač, manometr, redukční ventil stlačeného vzduchu.
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Bodovací svařovací kleště ELMA VISION CM Alu			
Ovládací skříň ELMA VMC VISION Alu
Technická data							Technická data
Svařovací výkon						Technická data připojení
Svařovací rozsah			
0 - 32 kA				
Napájecí napětí			
3 x 400 V, 50 Hz
Svařovací proud			
Stejnosměrný proud		
Maximální výkon			
540 kVA (10 ms)
Maximální proud			32 kA				Jištění				125 A
Napětí naprázdno		
11,1 V DC			
Přívod stlačeného vzduchu
min. 6 bar / max. 10 bar
Maximální přítlačná síla při 6 bar 5 kN				
Ochranná třída			
IP 21
								Izolační třída			F
Hmotnost							Hlučnost			≤ 70 dB (A)
(bez ramen a kabelového svazku) 88 kg				
Rozměry (v x š x h)		
1520 x 600 x 700 mm
								Hmotnost			170 kg

SMC HRS 50
Chladicí zařízení pro optimální chlazení bodovacích svařovacích kleští a ovládací skříně
(Volitelné. Doporučeno.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Průmyslový chladič s 4.700 W chladicím výkonem
Kompaktní zařízení pro instalaci v uzavřených prostorách
Mobilní, digitální displej, samodiagnostická funkce a testovací indikátor
Kompatibilní síťové napětí (jednofázové 100 V AC (50 / 60 Hz), 115 V AC (60 Hz)
Jednofázové 200 až 230 V AC (50 / 60 Hz)
Nastavitelný teplotní rozsah: 5 - 400 C
Teplotní stabilita: +/- 0,10 C
Montáž š x v x h (mm): 377 x 976 x 592
Hmotnost: 69 kg

Dokumentace svařovacích dat
SpotQS Viewer Software (Volitelné)
S dokumentací svařovacích dat SpotQS Viewer jsou zaznamenávány a vyhodnocovány svařovací parametry jednotlivých
bodových svarů. Mezi ně patří např. zvolený program, tloušťka
materiálu, přítlačná síla elektrody, výsledek svařování atd.
Svařovací parametry i výsledek svařovacího procesu jsou po
dokončení svařovacího úkolu zapsány na USB klíč. Výsledek
průběhu procesu se zobrazí také v obrazu QS – displeje na čelním
panelu svařovacího řízení VM3.

Software SPOT QS Viewer

Zaznamenávat, vyhodnocovat a archivovat svařovací data
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ELMA-Tech GmbH
ELMA-Tech GmbH je německý výrobce svařovací techniky v oblasti odporového a obloukového
svařování a specialista na technologie termického pokovování. Všechny zdroje svařovacího proudu
evtl. vysoce výkonné zdroje pro procesy tepelného nástřiku jsou řízeny procesním řízením virtuálního stroje, které je vyvinuto přímo ve společnosti ELMA-Tech a technologicky zaujímá vedoucí
pozici na celosvětové úrovni.
Virtuální stroj lze považovat za základní technologické jádro techniky ELMA-Tech pro svařování
a termické nástřiky. Jako řízení svařovacího procesu řeší komplexní řízení spojovacích procesů s
nevyšší možnou reprodukovatelností a s co nejmenším programovacím úsilím. Jako řízení procesu
pro tepelné nástřiky (např. povlakování v ochranné atmosféře) realizuje plně flexibilní nastavení
nástřikových parametrů pro optimalizovanou přilnavost a jemnou texturu nástřiku.
Bez předchozího nastavení parametrů, jako je tloušťka materiálu, tloušťka plechu a typ materiálu,
umožňuje toto řízení procesu plně automatické odporové bodové svařování komponentů, zejména
z vysokopevnostních a ultravysokých pevností, potažených a lepených ocelových plechů, jakož i
vícevrstvých spojů s údaji o kvalitě svařování.
Výkonnostní profil společnosti ELMA-Tech zahrnuje koncepci a výrobu:
• Hightech-svařovací zdroje pro svařovací techniku a techniku povlakování (bodové svářečky, obloukové svářečky, povlakování v ochranné atmosféře, plazmové povlakování).
• Silné svařovací zdroje pro těžké průmyslové, stacionární aplikace (např. pro svařování pod tavidlem).
• Plně automatické, ruční a robotické bodovací svařovací kleště v X-, C- a inovativním V-provedení,
vyvinuté a navržené pro výrobní linky automobilových závodů a průmyslu.
• Portfolio je doplněno příslušenstvím, jako jsou kleště pro opravy vozidel, spottery a různé další
součásti systému.
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Informace o výrobku

Kontakty							

Web

Adresa							
		
www.elmatech.cz
								
www.vm-process-control.de
									
www.elmatech-gmbh.de

ELMA-Tech Prodejní tým společnosti
Česká republika / Slovensko
Technická podpora prodeje
Srbská 56
464 01 Frýdlant
Česká republika
Kontaktní osoba

Jan Vobora, IWT
E-Mail: j.vobora@elmatech.de
Mobile: +420 775 007 979
Fax: +49 22 94 / 99 90 55
Josef Braun
E-Mail: j.braun@elmatech.de
Mobile: +420 774 417 007
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