PONUKA SLUÎIEB A PRODUKTOV
SLUÎBY
Elektrónolúãové technológie
Zváranie elektrónov˘m lúãom patrí medzi metódy s vysoko koncentrovan˘mi zdrojmi
energie. V˘hodou tejto metódy sú minimálne deformácie od zvárania a minimálne tepelné ovplyvnenie materiálu v oblasti zvaru. Elektrónov˘ lúã umoÏÀuje zváranie aj hrub˘ch
zvarkov na tupo bez prídavného materiálu. Dokonalá ochrana zvarového spoja je zabezpeãená vákuov˘m prostredím.
Ponúkame v˘voj technológie zvárania elektrónov˘m lúãom, ako aj zváranie mal˘ch,
stredn˘ch aj veºk˘ch sérii zvarkov dodávateºsk˘m spôsobom v laboratóriách PZ, a. s.
Laserové technológie
Pri laserov˘ch technológiách, na rozdiel od elektrónového lúãa, nie je potrebné umiestÀovaÈ
spracovávané súãiastky do vákuovej komory.
Laser umoÏÀuje vykonávaÈ nasledovné technologické aplikácie, ktoré sú v ponuke PZ, a. s.:
Zváranie kovov˘ch materiálov s minimalizáciou deformácii. ZváraÈ laserom je moÏné takmer
v‰etky materiály. Proces zvárania je chránen˘ inertn˘m plynom (obvykle argón).
Povrchové kalenie laserom umoÏÀuje dosiahnuÈ najvy‰‰ie ochladzovacie r˘chlosti a t˘m aj
najvy‰‰iu moÏnú tvrdosÈ pre dan˘ materiál pri minimálnych deformáciách. Hæbka zakalenej
vrstvy dosahuje hodnoty od 0,5 do 2 mm.
Rezanie laserom sa pouÏíva na tvarové delenie kovov, plastov, keramiky, skla a pod.
UmoÏÀuje veºmi presné rezanie zloÏit˘ch tvarov s presnosÈou do 0,1 mm a ‰írkou rezu niekoºko desatín mm podºa hrúbky rezaného materiálu.
Naná‰anie tenk˘ch povrchov˘ch vrstiev na báze niklov˘ch prá‰kov. Charakteristické vlastnosti vytváran˘ch vrstiev v závislosti od prídavného materiálu sú: hladkosÈ, ‰trukturálna homogénnosÈ, vysoká tvrdosÈ (jednozloÏkové do 60 HRC, kompozitné aÏ do 65–70 HRC), oteruvzdornosÈ, korózivzdornosÈ, ÏiaruvzdornosÈ a ÏiarupevnosÈ.

Klasické oblúkové technológie
Oblúkové technológie zvárania metódami MIG/MAG, TIG, elektróda sú v súãasnosti
najroz‰írenej‰ie priemyselné technológie spojovania materiálov. Pracoviská PZ, a. s.,
sú vybavené modern˘mi zváracími zdrojmi od firiem ESAB a KEMPI. Ponúkame v˘voj technológie zvárania a prípravu zváracích technologick˘ch postupov (WPS) podºa poÏiadaviek zákazníka. Vykonávame opravy a renovácie súãastí klasick˘mi oblúkov˘mi metódami zvárania.
Plazmové rezanie
Rezanie plazmou je urãené na tvarové delenie kovov˘ch platní s vysokou produktivitou
rezania s dobrou presnosÈou a kvalitou rezu. ·írka rezu je 1 aÏ 3 mm v závislosti od rezanej hrúbky, priãom rezaná hrúbka aj austenitickej ocele môÏe byÈ aÏ do 50 mm.
PresnosÈ rezania je ± 0,1 aÏ ± 0,3 mm. Plazmov˘ rezací stôl môÏe byÈ osaden˘ aj kyslíkoacetylénov˘m horákom, ktor˘ umoÏÀuje rezaÈ plechy z kon‰trukãn˘ch ocelí aÏ do hrúbok 150 mm. Ponúkame zákazkové rezanie kovov˘ch materiálov hrúbok 1–150 mm.
Spájkovanie
Zabezpeãujeme v˘voj technológie a realizáciu spájkovania v nasledovn˘ch oblastiach:
• mäkké spájkovanie s pracovn˘mi teplotami do 450 °C,
• tvrdé spájkovanie mosadzn˘mi, strieborn˘mi a in˘mi spájkami s pracovn˘mi teplotami od
450 °C do 950 °C,
• ‰peciálne druhy vysokoteplotného vákuového spájkovania s pracovn˘mi teplotami nad 950 °C.

Vibrovanie
·pecializovan˘ tím pracovníkov zabezpeãuje spracovanie zvarkov, v˘kovkov a odliatkov vibrovaním za úãelom zníÏenia zvy‰kov˘ch napätí a dosiahnutia dlhodobej rozmerovej stability v˘robku. Vibrovanie zváran˘ch kon‰trukcií, v˘kovkov a odliatkov
je moÏné realizovaÈ v priestoroch PZ, a. s., alebo priamo u zákazníka.

PRODUKTY
Elektrónolúãové zváracie zariadenia
·tandardn˘m produktom PZ, a. s., je v˘roba a dodávka elektrónolúãov˘ch zváracích komplexov. Zariadenia pre zváranie elektrónov˘m lúãom sú urãené na automatizované zváranie dielcov elektrónov˘m lúãom vo vákuov˘ch zváracích komorách. Sú dodávané so strednofrekvenãn˘m energoblokom s v˘konom od 0 do 8 kW a s ur˘chºovacím napätím 30 aÏ 60 kV,
s vysokou stabilitou zváracích parametrov podºa normy EN ISO 14 744. Proces zvárania je plne automatizovan˘ s vyuÏitím distribuovaného riadiaceho systému. Elektrónolúãové zváracie zariadenia dodávame „na kºúã" spolu s technologick˘mi postupmi zvárania.

Plazmové rezacie centrá
Plazmové rezacie centrá sú urãené na presné tvarové delenie kovov˘ch materiálov vysokoenergetick˘m plazmov˘m rezaním do hrúbok aÏ 50 mm, respektíve kyslíkovoacetylénov˘m rezaním do hrúbok aÏ 150 mm. Sú vybavené adaptívnym riadením v˘‰ky plazmového horáka
nad rezan˘m materiálom, databázou technologick˘ch parametrov rezania a mechanick˘m naklápaním rezacieho horáka a pod. UmoÏÀujú sieÈové prepojenie technologického poãítaãa
s grafickou stanicou i diaºkovú diagnostiku. Zariadenia sú dodávané „na kºúã" spolu so za‰kolením obsluhy, dopravou a in‰taláciou zariadenia.

Jednoúãelové zváracie zariadenia
Jednoúãelové zváracie zariadenia sú urãené na automatizované zváranie v sériovej v˘robe.
VyuÏívajú klasické metódy zvárania t. j. TIG, MIG/MAG alebo plazmu. Jednoúãelové stroje sú
navrhované optimálne podºa potrieb zákazníka a spæÀajú nároãné kritériá na bezpeãnosÈ a hygienu práce. Sú riadené PLC alebo PC riadiacim systémom so ‰peciálnym softvérov˘m vybavením. V rámci komplexnej dodávky je vypracovaná dispozícia pracoviska, optimalizácia
toku spracovávaného materiálu, doprava, in‰talácia zariadenia a za‰kolenie obsluhy vãítane
permanentnej technickej pomoci. Zariadenia sú dodávané formou „na kºúã“.

Vibrátory na zmen‰enie zvy‰kov˘ch napätí
·tandardn˘m produktom na‰ej firmy je vibraãné zariadenie VZ4. Je urãené na zniÏovanie
zvy‰kov˘ch napätí v súãiastkach ako sú zvarky, v˘kovky a odliatky. Vibraãné spracovanie nahrádza Ïíhanie tam, kde je poÏadovaná rozmerová stabilita súãiastok. Podstata vibraãného
spracovania spoãíva v tom, Ïe v procese vibrovania nastáva plastické pretvorenie s následn˘m prerozdelením a celkov˘m zmen‰ením elastick˘ch zvy‰kov˘ch napätí. Zariadenie zabezpeãuje automatické riadenie vibraãného procesu s moÏnosÈou vibrovania na rôznych predvolen˘ch frekvenciách s príslu‰n˘mi ãasmi vibrovania. Ponúkame dodávku zariadení so
za‰kolením odbornej obsluhy.
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