
MSG Tandem Weld

Rychlé, flexibilní, hospodárné

Weld your way.
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„Setkat se je počátek, zůstat spolu je 
pokrok, společně pracovat je úspěch.“
                                                                                                               Henry Ford
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Proces pro vyšší produktivitu
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Při tandemovém svařování hoří dva elektricky nezávislé oblouky v jedné 
společné tavné lázni. Vysoký odtavovací výkon dvou drátů lze využít ke 
zvýšení rychlosti svařování nebo plnicího objemu. Elektrické oddělení 
svařovacích drátů umožňuje různé kombinace procesů. Elektrické para-
metry lze nastavovat nezávisle na sobě. To otevírá zcela nové možnosti 
kombinací, enormní odtavovací výkon až do 25 kg/h a výraznější snížení 
vneseného tepla.

Tandem Rapid
 Kombinace procesů Rapid Weld a Control Weld
 Pro dílce s malými tloušťkami materiálu
 Extrémně vysoká rychlost svařování
 Velmi nízké vnesené teplo 
 Zvýšení hospodárnosti

Tandem Speed
 Kombinace procesů Speed Weld a Control Weld
 Pro dílce se středními tloušťkami materiálu
 Extrémně vysoká rychlost svařování
 Velmi vysoký odtavovací výkon
 Zvýšení hospodárnosti

Metoda

Další rozvoj metody svařování  
se dvěma dráty

 Snížená spotřeba ochranného plynu na metr svarového spoje
  Snížený přívod energie do svařovaného dílce, díky tomu 

menší deformace
 Zlepšená přemostitelnost svarových mezer
 Bez omezení, pokud jde o tloušťku materiálu
 Bez omezení, pokud jde o druh svařovaného materiálu
  Svařování nezávislé na směru díky symetrické konstrukci 

tandemového hořáku
  Všechny varianty senzoriky – od senzorů elektrického oblou-

ku až po laserový senzor
  Nejjednodušší možná obsluha a určování parametrů pomocí 

vysoce moderní technologie

Výhody

Příklady postupů

Technické údaje
 Materiál: 10 mm
 Úhel rozevření: 0°
 Drát: SG2 Ø 1,6 mm
  Ochranný plyn: 82 % Ar / 

18 % CO2

 Poloha: PB
 Vd: (10,5/7,5) m/min.
 Vs: 110 cm/min.

Technické údaje
 Materiál: 8 mm
 Úhel rozevření: 0°
 Drát: G3Si1 ø 1,2 mm
  Ochranný plyn: 82 % Ar /  

18 % CO2

 Poloha: PB
 Vd: (19,5/12) m/min.
 Vs: 150 cm/min.

Příklad
 
Materiál: ocel 
Tvar svaru: poloha v úžlabí
Drát: 1,2 mm
Rozměr a: 5
  Jeden drát Tandem

Rychlost (cm/min.) 
Drát 1 (m/min.)  
Drát 2 (m/min.)   
Odtavovací výkon (kg/h) 

50
8,5

4,44

150
18,0
13,5

16,44
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Produktové balíčky

Svařovací zdroj
QINEO Pulse 600

Řízení robotu
Basic/Advanced

Tandemový svařovací hořák
ZMW 850 evo

Interface
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Tandemový svařovací hořák
ZMW 850 evo

Externí chladicí jednotka
Cooler QN EC 1750-1 P

Podavač drátu
QINEO WD-A

Čistička tandemového svařovacího hořáku
CMR-6
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Produktové balíčky

Tandemový svařovací hořák ZMW 850 evo

Požadavky kladené na svařovací hořáky neustále rostou. 

Nový tandemový svařovací hořák ZMW 850 evo tyto požadavky trhu 
splňuje. Díky zatížitelnosti vyšší než 850 A je základem pro vynikající 
výsledky svařování. 

Nové tandemové svařovací hořáky se vyznačují především 
integrovaným vodním chlazením, integrovaným vedením senzoriky 
plynových trysek a plynovými tryskami, které jsou optimalizované 
z hlediska tvaru a zatížitelnosti. 

Svařovací zdroje QINEO®

Ať už zvolíte 350, 450 nebo 600 ampérů, 
každý svařovací zdroj QINEO® PULSE vám nabízí pět různých svařova-
cích procesů pro mnohostranné možnosti použití. Každý svařovací 
zdroj QINEO® PULSE je vybaven synergickým režimem a dvěma sys-
témy jemného vyladění. Díky tomu lze synergické křivky optimálně 
přizpůsobit vnějším vlivům.
 
Kromě toho může být každý svařovací zdroj QINEO® PULSE vybaven 
různými ovládacími moduly – počínaje modulem ECO pro ruční 
svařování a konče modulem PREMIUM, určeným pro automatické 
procesy. Pro jakékoliv požadavky pulzního svařování: QINEO® PULSE.

QINEO® Tandem Package

2x QINEO® PULSE 600, plus
 Vestavný modul Tandem NOVINKA!
 Vestavný modul Hledání svaru
  Vestavný modul Senzor plynové 

trysky
 Vestavný modul Sběrnice CAN
 Premium (v RPU)
 Podávání drátu 

 QWD-A (pravý a levý)
 Svazky hadic CAG 6,0 m
 Externí chlazení EC1750 NOVINKA!
 Svazky hadic k robotu 

 CAW 3,0 m
 Tandemový svařovací hořák 

 ZMW 850 evo NOVINKA!
 Proces Tandem Weld

 Rychlá amortizace
  díky vynikajícímu poměru cena/

kvalita
 Jednoduchá obsluha

  díky tandemovým nastavením 
založeným na synergiích

 Zkrácení délky taktu
 díky vyšší rychlosti svařování

 Know-how
  díky dlouholetému vedoucímu 

postavení na trhu
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Z procesně-technických důvodů je při tandemovém svařování s impulz-
ními procesy výhodné měnit, resp. nastavovat pulzní frekvenci jednot-
livých svařovacích zdrojů. V zásadě lze oba pulzní proudy nastavit jako 
synchronní, asynchronní nebo střídavé.

V případě synchronního nastavení mají oba svařovací zdroje přesně 
stejný tvar a frekvenci pulzu a pracují přesně paralelně. V případě 
asynchronního nastavení se křivky proudu obou svařovacích zdrojů liší, 
pokud jde o tvar a/nebo frekvenci. Díky tomu lze například u jednoho 
ze svařovacích zdrojů nastavit vyšší frekvenci nebo kratší dobu pulzu 
a naopak. 

V případě střídavých tvarů pulzu jsou obě frekvence navzájem fázově 
posunuté. Posunutí lze přitom plynule nastavit na 10 až 90 %. Takto lze 
proces svařování seřídit přesně podle konkrétní úlohy. U různých aplikací 
tak lze např. nastavit synchronizaci frekvence pulzu, v jiných případech 
lze využít střídání pulzu jednotlivých svařovacích zdrojů. 

Synchronizace pulzů

Pulz střídavý 50 %
Svařovací proud 

Zdroj 1

Svařovací proud 

Zdroj 2

Pulz střídavý 30%

Svařovací proud 

Zdroj 1

Svařovací proud 

Zdroj 2

Pulz střídavý 10%
Svařovací proud 

Zdroj 1

Svařovací proud 

Zdroj 2

Pulz asynchronní

Svařovací proud 

Zdroj 1

Svařovací proud 

Zdroj 2

Svařovací proud 

Zdroj 1

Svařovací proud 

Zdroj 2

Pulz synchronní

V oblasti svařování oceli si řada procesů vystačí bez synchronizace pulzů. 
Při svařování hliníkových materiálů se v praxi osvědčilo střídání pulzů. Je 
doporučeno stanovit optimální sled pulzů na základě zkoušek. 

Použití variant impulzů pomáhá při zamezení nežádoucímu vzájemnému 
ovlivňování (např. magnetické foukání oblouku) jednotlivých svařovacích 
zdrojů, zejména pokud je nutné používat v jednom svařovacím zařízení 
více svařovacích zdrojů současně.
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Lodní pohony Schottel
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Popis projektu

Plavidla vybavená 360° otočným pohonem od firmy Schottel 
se vyznačují extrémní obratností. Díky tomu mohou 
manévrovat na minimálním prostoru nebo přistávat bez 
pomoci vlečných remorkérů. Jedna z částí pohonu je při 
tom vystavena extrémnímu namáhání – nosný kužel. Ten 
obsahuje sestupnou převodovku pro přenos síly k hnací 
vrtuli a zajišťuje spojení s trupem lodi. Při takto náročných 
požadavcích má kvalita svarového spoje enormní význam. 
Nosné kužele se svařují metodou Tandem Weld. Nejdůležitější 
předností Tandem Weld je v tomto případě nízké vnitřní pnutí 

a deformace materiálů díky snížení vnesené energie.
L- polohovadlo otáčí a naklápí nosný kužel vždy do optimální 
polohy svařování - v úžlabí. Otočný C-stojan s vertikálním zdvi-
hem zvětšuje pracovní dosah robotu a umožňuje spojování 
konstrukčních dílců mnoha rozdílných velikostí.
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Oborová řešení Schmitz Cargobull

Popis projektu

Výrobky pro každodenní život, suroviny pro zpracovatelský 
průmysl nebo koncové produkty od výrobce až do přístavu – 
to vše převážejí nákladní vozidla vyrobená naším zákazníkem, 
firmou Schmitz Cargobull. Podélné nosníky nákladních vozidel 
svařují dva roboty. Podlahová dráha umožňuje sestavení 
téměř 20 metrů dlouhého nosníku bez přerušení. Po otočení 
nosníku o 180° provedou roboty zavaření protilehlých svarů 

na nosníku. Nakonec roboty přivaří upínací příruby nosníků. 
Metoda Tandem Weld výrazně zkracuje čas svařování. Efek-
tivita výroby se tak v porovnání se svařováním jedním drátem 
výrazně zvyšuje.
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Oborová řešení Faun Umwelttechnik

Popis projektu

Na ploše téměř 900 m² svařují čtyři roboty značky CLOOS 
zásobníky na odpad různých velikostí a tvarů. 

Svařovací časy pro jeden dílec se pohybují mezi 2,5 až 6 hodi-
nami. Pět pracovních stanic propojuje dopravníkový systém. 
S jeho pomocí lze až 3 tuny vážící zásobníky – připevněné na 
vozících – posouvat od jedné stanice ke druhé. Momentálně 

využívá firma Faun pro výrobu čtyři z pěti pracovních stanic. 
Na páté stanici vytvářejí zaměstnanci této firmy programy pro 
nové varianty produktů. Tím může být dále navýšeno celkové 
vytížení robotického pracoviště.
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Oborová řešení Tatravogonka

Popis projektu

Celou Evropu brázdí po kolejích množství moderních 
čtyřnápravových nákladních vagonů na dvounápravových 
Y- otočných podvozcích. Kontejnerové vagony, vagony určené 
k přepravě svitků, cisterny a vozy na přepravu plynu apod. – 
všechny mají podvozky Y. 
Z důvodu vysokého počtu vyráběných kusů a také požadované 
kvality svarových spojů se vyplatí automatizace procesu 

svařování těchto komponentů. Robotické zařízení o dvou 
pracovních stanicích naklápí a otáčí rám podvozku vždy do 
toptimální polohy pro svařování. Visutá dráha s vertikálním 
zdvihacím zařízením zvětšuje pracovní dosah robotu a zajiš-
ťuje střídání mezi oběma stanicemi. 
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Oborová řešení SSI Schäfer

Popis projektu

Pro své komplexní svařence zprovoznila společnost SSI Schäfer 
výkonné svařovací zařízení od dodavatele CLOOS. 
Robot typu QRC360E je vybaven systémem výměny svařova-
cích hořáků a provádí tak svařování dvěma metodami. Kromě 
vysoce výkonného Tandem Weld (Tandem Weld) provádí 
tento robot také pulzní svařování (Speed Weld). Prodloužený 
speciální svařovací hořák a integrovaná excentrická osa do 

mechaniky robotu dodávají tomuto robotickému systému 
potřebný dosah a pružnost, díky nimž dokáže optimálně svařit 
i složité dílce.
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Oborová řešení Leitner AG

Popis projektu

Lyžujete? Nebo využíváte lanovky k rychlé přepravě do vyšších 
poloh, odkud se vydáváte na výlety? V takovém případě jste 
již určitě využili některý z výrobků našeho zákazníka, firmy 
Leitner. 

Tato firma svařuje pomocí robotického svařovacího 
zařízení příčné a podélné nosníky kabin a pilířů lanovek. 

Robotické zařízení svařuje na dvou stanicích součásti různých 
velikostí. Používaný proces Tandem Weld zvyšuje rychlost 
svařování převážně dlouhých svarových spojů a současně 
snižuje tepený příkon do svařovaného dílce. Díky tomu po 
svařování téměř odpadá rovnání svařenců. 
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Oborová řešení Bombardier

Popis projektu

Na kolejích pojíždějící svařovací automat umožňuje svařování 
více než 20 metrů dlouhých bočních stěn vysokorychlostních 
vlaků, sestavených z hliníkových profilů.

Proces Tandem Weld umožňuje vysokou rychlost svařování. 
Výsledkem je nízký tepelný příkon u citlivého hliníkového 

materiálu, omezení dodatečných úprav a zvýšení kvality sva-
rového spoje. Všechny uvedené body významným způsobem 
zvyšují produktivitu výroby.
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Společnost

Weld your way! Přinášet skutečnou přidanou hodnotu pro naše zákazníky! – Tento cíl 
pohání našich 700 motivovaných zaměstnanců k maximálním výko-
nům. Naším cílem je rozhodujícím způsobem přispět našimi inovačními 
svařovacími procesy vždy prověřenými ve výrobních podmínkách k trvale 
udržitelnému hospodářskému úspěchu vašeho podniku – a to splníme!
Soustředíme se přitom na své procesní kompetence ve svařování 
a řezání nejrůznějších materiálů.
Nabízíme našim zákazníkům individuální řešení optimálně přizpůso-
bená požadavkům na výrobek a výrobu – ve spojení s našimi flexibilně 
konfigurovatelnými svařovacími zdroji nebo v rámci vysoce integrova-
telných automatizovaných zařízení pro robotizované svařování. 
 



> 19Weld your way.

Služby pro zvýšení výkonu  
a úspěšnosti vaší výroby:

- testování hospodárnosti

- simulace

- zkušební instalace

- školení

- technická podpora

- management náhradních dílů

Služby Tak, jak to potřebujete – tedy „Weld your way“.
Pod značkou Cloos celosvětově vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme 
inovativní řešení do více než 40 zemí. 
 
Díky nové generaci svařovacích zdrojů pro ruční a automatizované 
aplikace QINEO® a systému pro automatizované svařování a řezání 
QIROX® pokrývá naše spektrum výrobků celou oblast techniky pro 
obloukové svařování. Naše portfolio výrobků kromě toho zahrnuje 
inteligentní řešení z oblastí softwaru, senzoriky a bezpečnostních 
prvků – vždy na míru vašim potřebám!
Značka Cloos, to jsou komplexní služby od jednoho dodavatele!

Obloukové svařování  
nejvyšší úrovně:

- svařovací zdroje

- pohony drátu

- svařovací hořáky

- svazky médií

- příslušenství

Vše pro automatizované  
svařování a řezání:

- mechanika robotu

- řízení robotu

- periferie robotů

- polohovadla dílců

- senzorika

- software

Servisní linka
 +420 244910355
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CLOOS PRAHA, spol. s r.o.
Vídeňská 352
25242 Jesenice u Prahy -Vestec 
Česká republika 

Telefon +420 244910355
Telefax +420 244913029
E-mail cloos@cloos.cz
www.cloos.cz


