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ПЕРЕДОВИ А

КЗЭСО — 90! 
(інтерв’ю з Головою ПрАТ КЗЭСО — Микитиним Я.І.)

Ярослав Іванович, розкажіть як створював-
ся завод, які етапи його становлення та розвит-
ку можна виділити?

1 вересня 1929 р. на території Ка овської ку-
старно- ромислової коли (до 1914 р.  завод 
сільсько ос одарськи  знарядь ку я І. Гуревича), 
де навчали азам метало- й деревоо ро ки, ви о-
товляли і ремонтували різноманітний сіль ос ін-
вентар, роз очався ромисловий ви уск ор не-
ви  кіле ь для тракторни  дви унів. ю дату ми й 
вва аємо нем народ ення заводу. 

На очатку 1950-  рр. Ка овський завод «Авто-
трактородеталь  22» ерейменовується на Ка овський ремонтно-ме анічний завод, а йо о 
діяльність ід орядковується у равлінню « ні ро уд», о тоді зводило Ка овську ГЕс. Водно-
час триває реконструк ія ід риємства від овідно до затверд ено о енерально о лану, роз-

ирюється йо о ло а, зводяться ін енерні кор уси, котельня, склади, рокладаються нові 
комуніка ії. езультатом и  реформувань стало з іль ення кількості ідрозділів, те нічни  
с е іалістів, а оловне  реальна ерс ектива еретворення заводу на а ато рофільне ід-
риємство.

«Зварювальна» історія КЗЭСО починається з 1959 р., коли з ініціативи Б.Є. Патона 
змінилася спеціалізація Заводу і він перейшов на випуск електрозварювального устат-
кування. Вибір невеликого заводу з української глибинки для виробництва нового зва-
рювального устаткування — це щаслива випадковість?

За кло отанням Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона та осо исто йо о директора 
.Є. Патона, який роз ледів у молодому ма ино удівному ід риємстві на івдні України о-

тен іал для освоєння ново о виду родук ії, 5 ли ня (15 сер ня) 1959 р. ви одить доленосна 
для заводу Постанова уряду  624 «Про одаль е в ровад ення у виро ни тво зварюваль -
ної те ніки». Осна ений новою на ті часи виро ничою те нікою, уком лектований досвідче -
ними кадрами, нала тований на в ровад ення сучасни  те ноло ій завод ув отовий стати 
майданчиком для виконання урядової ро рами о ви уску зварювально о устаткування.

З 1 січня 1960 р. Ка овський ме-
анічний завод ерейменовано в завод 

електрозварювально о устаткування. 
свою родук ію тоді е радянське ід-
риємство очинає демонструвати на 

мі народни  виставка : автомат А482 
 у ведському місті Гетте ор , авто-

мат А с з д ерелом ивлення  у 
олландському місті Утре т.

Що дала заводу співпраця з ІЕЗ 
ім. Є.О. Патона?

У січні 1964 р. на Ка овському за-
воді електрозварювально о устатку-
вання створюється філія дослідно о 

В цьому році виповнюється 90 років з дня заснування КЗЭСО — визнаного світового 
лідера в області створення та виробництва підвісних і стаціонарних рейкозварювальних 
машин. У зв’язку з ювілеєм редакція ініціювала інтерв’ю з Головою правління Приватного ак-
ціонерного товариства «Каховський завод електрозварювального устаткування», Героєм 
України Микитиним Я.І., вважаючи, що інтерв’ю буде цікавим читачеві.
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конструкторсько-те ноло ічно о юро Інституту електрозварювання На іональної академії 
наук України. Основна мета  за ез ечення якнай вид о о в ровад ення у виро ни тво 
дося нень науки та те ніки, змі нення зв язків наукови  та конструкторськи  ор аніза ій з 
виро ни твом для ус і но о освоєння ново о зварювально о устаткування. створений тоді 
оту ний тандем науки і виро ни тва став від равною точкою нині ньо о ус і у КЗ сО. 
ля кон ентра ії ін енерни  о уків на заводі ув створений ін енерний ентр, який, тісно 

с ів ра юючи з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона (зокрема з відділом 26, яким 
керує академік НАН України с.І. Кучук- енко), значно скоротив строки реаліза ії те нічни  
задумів. Здійснити рорив на світовий ринок вдалося насам еред завдяки  тому, о ми вчас-
но зрозуміли  о  ути конкурентос ромо ними нео ідно мати сучасну науку, кваліфіко-
вані кадри, лискучі  ін енерні задуми, новітні те ноло ії та високоосна ене виро ни тво.

Створення рейкозварювальних машин вимагає комплексних зусиль в проектуванні, 
конструюванні, розробки технології зварювання та ін. Як вдалося сформувати коман-
ду для вирішення таких складних завдань? Як залучається молодь на завод?

Ми зав ди резентуємо на  завод як високоте ноло ічне ід риємство, о, езумовно, 
еред ачає наявність рофесійни  кадрів на ко ному ета і ви отовлення зварювальної те -

ніки. На сьо одні ній день лизько 50  ро ітничи  кадрів мають рофесійну те нічну освіту, 
май е 25   е с е іалісти з ви ою освітою. е дозволяє нам с равлятися з різноманітни-
ми те нічними задачами, риймати сучасні виклики нев инно о те ноло ічно о розвитку. На і 
конструктори, те ноло и, ін енери остійно ідви ують свій кваліфіка ійний рівень, освою-
ють нові ро рами для конструювання.

очу зазначити, о на на ому ід риємстві ра ює а ато родинни  династій. к и е афосно 
не ви лядало, але досвід ви отовлення зварювально о устаткування ередається від дідів онукам. І 
зараз, на рикін і дру о о десятиліття I сторіччя, оруч з молодими с е іалістами й досі ра юють 
на і ветерани, які очинали свою кар єру на Ка овському заводі е у 1960-  рока .

Яким чином завод забезпечує свої потреби в робітничих та інженерних кадрах?
На ід риємстві в ровад ена система ід отовки кадрів рактично всі  ро ітничи  с е іаль-

ностей. Теоретичний матеріал викладають досвідчені фа ів і, а рактичні заняття ро одять в 
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умова  реально о виро ни тва. ля залучення 
с е іалістів з ви ою освітою ми одаємо замов-
лення до те нічни  університетів на о о ре іону. 
Окрім ьо о, за на равленням від ід риємства 
лизько 100 осі  отримали ви у освіту.

На п'яти континентах, більш ніж в 100 
країнах працюють понад 2500 українських 
рейкозварювальних машин марки «КЗЭ-
СО». За рахунок чого вже багато років заво-
ду вдається утримувати лідируючі позиції 
на світовому ринку? Які завдання дово-
диться вирішувати у зв'язку з діяльністю 
конкуруючих фірм з Китаю та інших країн і 
випуском контрафактної продукції?

ля науков ів Інституту електрозварювання 
ім. Є.О. Патона та ка овськи  ма ино удівників 
стало арактерним орічне освоєння все нови  
і нови  видів зварювальної те ніки. Передова 
наука і сучасне виро ни тво утворили неро-
зривний тандем, який є тим локомотивом, о 
веде завод до оставленої мети  ути лідером 
у своїй алузі на світовому ринку, не росто йти в 
но у з вимо ами сьо одення,  а ачити на еред і 
ви еред ати конкурентів на крок, а то й на два.

За останнє десятиріччя ми не раз стикали-
ся з рикладами ко іювання на ої родук ії, 
нама аннями ви уску зварювальної те ніки ід 
маркою «КЗ сО» на різни  територія . Так, 

е не риємні речі, але, як оказує на  аналіз 
оді ни  ви адків, такий контрафакт а о вза-
алі не ра ює, а о має зовсім низькі оказни-

ки ефективності та дов овічності користуван-
ня. Мені кода ти  клієнтів, які, нама аючись 
зао адити, а о удучи введеними в оману, 
ку ують контрафактну родук ію і ду е скоро 
стикаються з езліччю ро лем.

Яким чином формується портфель за-
мовлень і наскільки поширена географія 
поставок?

Портфель на и  замовлень на овнюєть-
ся різними ля ами, вра овуючи с е ифіку 
на ої родук ії та термін її ви отовлення. Є 
остійні замовники, з якими достатньо о о-

ворити о ся  замовлення та с е ифіка ії, о 
вони ра юють з нами десятиліттями і в ев-
нені у якості те ніки та орядності виконання 
умов контрактів з оку ід риємства. оро-
ку з являються й нові клієнти, які о ов язково 
риї д ають до Ка овки, о  о ачити ви-

ро ничі оту ності, осо исто о оворити умо-
ви май утні  контрактів. Не мо е не радувати 
оновлення активної с ів ра і з «Укрзалізни-
ею». к о останні 10 років завод ви отовляв 
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іль е 90  зварювальни  ма ин та ком лексів для екс орту до країн далеко о зару і я, 
то зараз наре ті очали над одити замовлення на те ніку для удівни тва і ремонту україн-
ськи  колій.

На ід риємстві ра ює відділ маркетин у, в якому молоді та ро ресивні с е іалісти за-
ймаються аналізом та вивченням нови  ринків та росуванням на ої унікальної родук ії в 
нови  на рямка . езумовно, ми орічно еремо участь у мі народни  виставка  та ро-
фільни  за ода , о тако  відкриває нові мо ливості для одаль о о розвитку КЗ сО. За-
воювання довіри замовника та овне задоволення йо о за итів й о а ань є одним з на и   
рин и ів у ороть і за лідерство та ортфель замовлень.

Зварювальні ма ини ід маркою «КЗ сО» ра юють на всі  яти континента , іль  ні  
у 100 розвинени  країна  світу. 

Які задачі з’являються у заводу в епоху 4-ї промислової революції у зв’язку із запро-
вадженням цифрових технологій у всіх сферах діяльності? Яким Ви бачите напрямок 
подальшого розвитку рейкозварювальних машин?

Те ніка ніколи не уде стояти на одному міс і. Все іде в но у з розвитком науки. с івдру -
ність, о існує мі  ередовою наукою, яку редставляє Інститут електрозварювання ім. Є.О. 
Патона, і сучасним ін инірин овим ід риємством, яким є КЗ сО, дає найкра і результати у 
дося ненні вимо  часу і, езумовно, на и  замовників.

одо розвитку рейкозварювальної те ніки, то зазначу, ма ини та ком лекси КЗ сО в е 
сьо одні є те нікою май утньо о. За визначенням російсько о академіка с. Глазьєва, одно о з 
авторів теорії те ноло ічни  укладів, рейкозварювальні ма ини марки «КЗ сО» від овідають 
вимо ам ви о о, 6- о те ноло ічно о укладу, то то є те нікою І- о століття. Використання в 
останні  моделя  ма ин КЗ сО для зварювання рейок елементів тучно о інтелекту у оєд-
нанні із сучасною ком ютерною те нікою та с е іально розро леним ро рамним за ез е-
ченням дозволяє виконувати о ереднє тестування стику, встановлювати від овідний ре им 
зварювання, відсте увати ід зварювання та усувати недоліки, застосовувати ал оритм для 
ідтверд ення якості та ультразвуковий контроль ко но о стику, о ув зварений, створюва-

ти електронний ас орт зварювання. 
З в евненістю мо у сказати, о КЗ сО  е виро ник найсучасні и  зварювальни  ма-

ин та ком лексів, який в е сьо одні використовує те ноло ії май утньо о, о удуть актуа- 
льними е а ато років. А ми ру аємось далі, удосконалюємось та з в евненістю у власни  
сила  дивимось в май утнє.

Інтерв ю за исав О.Т. Зельніченко
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А  А А  А А  

А А  « А А »
а протя ении вот у е ти лет предприятия 

корпора ии « лазма ек» занимаются изготовле
нием сварочн  материалов  орпора ия у е не 
перв й год занимает веду ую пози ию в произ
водстве сварочн  лектродов и сварочной про
волоки в краине  лагодаря до чи с рья  за
купки уникального о орудования  модерниза ии 
у е имев егося те нологического о орудования  
постоянному совер енствованию те нологий 
производства достигнуто пов ение качества в
пускаемой продук ии  а два последни  года на 
дву  основн  завода  с оль ой производcтвен
ной мо ностью  лазма ек и  « ветло
горский завод сварочн  лектродов» ( )  

ло введено в ксплуата ию олее современное 
и прогрессивное о орудование как со ственного 
производства (  « рагма актор»)  так и про
изводства други  стран ( ермании  ве ии)  ри 
том разра отан  и освоен  в производстве ряд 

нов  марок сварочн  лектродов  ля модерни
за ии про есса производства сварочн  лектро
дов ло введено в ксплуата ию

 чет ре интенсивн  смесителя для приготов
ления о мазки лектродов

 рикетировочн е пресс  для ормирования 
рикетов

 ма ин  для очистки ракованн  
лектродов

 подаю ие ме анизм  котор е ли переве
ден  на зу чато ременную передачу

 ма ин  для зачистки тор ов лектродов 
(так е переведен  на зу чато ременную передачу  
установлен  транспортировочн е ремни на раз
емн  замка )

 чет ре лектродоо мазочн  пресса новой 
конструк ии  гидростан ии для ни

 печи новой модели  что умень ает затрат  на 
лектро нергию

 о новленная линия по приготовлению идко
го стекла (стекловарочн е аки  аки отстойники  
корректировочн е аки)

 комплекс по перера отке компонентов лект
родного производства

 разра отанн й ку смеситель для приготов
ления су ой лектродной масс  что дало возмо
ность умень ить количество п ли и ви ра ий

 закупленная линия по производству ту усной 
упаковки

роме того  на  построен и введен в кс
плуата ию склад для с рья и готовой продук ии 
о ей пло адью  м

ля производства сварочной проволоки лаз
ма ек ввел в ксплуата ию

 третью линию для производства омеднен
ной проволоки ведского производителя amnea 

ruk
 две линии пре изионной намотки на ка

ту ку S  одна из котор  со ственного 
производства

 горизонтальную намоточную ма ину (  т)  
что дало возмо ность оптимизировать те нологи
ческий про есс

 линию намотки сварочной проволоки в оч
ки массой  кг  что рас ирило ассортимент про
дук ии компании и позволило достичь производ
ства олее  т проволоки в меся

 ма ину намотки проволоки в те нологиче
ские очки весом до  т (она позволяет увеличить 
производительность линии тонкого волочения за 
счет пов ения скорости волочения и оптимиза

ии про ессов волочения)
 ма ину очистки проволоки нурами 

elicord  неме кого производителя  для пов е
ния качества конечного продукта

ля освоения производства катанки отече
ственн  производителей дополнительно прио
ретено о орудование плазменной очистки прово
локи и печи для от ига в за итной атмос ере  

то  в свою очередь  дало возмо ность исполь
зовать с рье украинского производства и улуч

ить те нологию изготовления проволоки   
частности  те нология плазменной очистки по
зволила получить качество повер ности проволо
ки на уровне качества после имического травле
ния  но про есс про одит значительно стрее и 

ез имически  реагентов  котор е нео одимо 
утилизировать

 научно исследовательской ла оратории 
лазма ек разра отан  и внедрен  в производ

ство реактив  для пром вки проволоки перед 
меднением и инги итор ванн  меднения (до того 
пользовались ведскими реактивами)  что позво
лило заменить импортн е материал  а в случае 
пром вки су ественнно улуч ить про есс  пред
ло енн й ведскими спе иалистами

ак е ведутся ра от  по внедрению в произ
водство проволок с нео медненной полированной 
повер ностью  пе иальное покр тие  наноси
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мое на повер ность проволоки  о еспечивает на
де ную консерва ию от влаги возду а и при том 
о еспечивается качественн й контакт с токопод
водя им наконечником  ланируется рас ирение 
пло ади е а по производству омедненной про
волоки  что позволит установить дополнительное 
количество линий намотки

 настоя ее время введена в ксплуата ию и 
успе но унк ионирует о огатительная а рика 
в г  ердичев  где нала ено производство лект
родной и т  а так е установлена новая линия 
по производству еллюлоз  то позволяет о е
спечивать изготовление продук ии на на и  ос
новн  производственн  пло адка

роме того  на А  « лазма ек» ведутся ра
от  по созданию нов  усовер енствованию 

су ествую и  и освоению производства востре
ованн  р нком лектродов   частности  мо

но отметить
Электроды УОНИ 13/55   елью улуч ения 

сварочно те нологически  свойств лектродов и 
ме анически  свойств металла ва  а так е сни

ения склонности покр тия к погло ению ат
мос ерной влаги откорректирован состав покр
тия и некотор е те нологические параметр  его 
изготовления (в частности  гранулометрический 
состав поро ков отдельн  с рьев  материа
лов)  орректировка включала в се я дополни
тельное введение в состав покр тия рутилового 
кон ентрата  елезного поро ка  а так е спе и
альной до авки  сни аю ей склонность покр
тия к погло ению влаги из атмос ер  

варочно те нологические свойства лектро
дов арактеризуются олее ста ильн м горени
ем дуги и луч им ормированием валика метал
ла ва  ипичн й состав наплавленного металла  
мас      Si   n   S   
P    Ti  е анические свойства металла ва 
приведен  в та л  

з та л   видно  что лектрод  о еспечивают 
в сокие ме анические свойства металла ва  в 
том числе и ударную вязкость при  

окр тие откорректированн  лектродов а
рактеризуется низкой склонностью к погло ению 
атмос ерной влаги

Электроды УОНИ 13/55 Плазма  азра о
танн е олее  лет назад лектрод  по стандар
ту AWS  относятся к ироко известному типу 
за ру е ом E  лагодаря сочетанию превос

одн  сварочно те нологически  и в соки  ме
анически  свойств металла ва они получили 
ирокое применение для сварки различн  изде

лий ответственного назначения  ля увеличения 
кспортн  возмо ностей лектродов в полне

на корректировка те нологии с елью дости е
ния низкой гигроскопичности покр тия  тави
лась задача  что  покр тия термоо ра отанн  
лектродов при и  в дер ке (   вла ность  

T   ) в течение  ч погло али не олее   
влаги  акие лектрод  класси и ируются по 
стандарту AWS  как E  (   о озна
чает  что лектрод  про ли тест на стойкость по
кр тия против погло ения влаги)

орректировка осу ествлена за счет о еспе
чения оптимального состава ком инированно
го натриево калиевого силикатного связую е
го  применения спе иального пласти икатора и 
те нологической до авки   та л   приведен  
результат  о енки гигросор ионной стойко
сти покр тия откорректированн  лектродов в 
сравнении с контрольн ми лектродами  изготов
ленн ми по тради ионной те нологии  а так е 
с лектродами подо ного класса известн  зару
е н  изготовителей

Электроды с рутиловым покрытием для 
сварки высоколегированных сталей  лект
род  с основн м покр тием для сварки корро
зионностойки  сталей (    и 
др )  тради ионно используем е на постсовет
ском пространстве  по сварочно те нологическим 
свойствам не соответствуют современн м тре

ованиям  а мировом р нке в настоя ее время 
доминируют лектрод  с рутилов м покр тием  

арактеризую иеся прекрасн ми сварочно те

Таблица 1. е анические свойства металла ва ( лектрод   )

т  а в  а   
KCV  см  при температуре исп таний

 о  о  о  о

Таблица 2. огло ение влаги покр тием лектродов  
 лазма и контрольн ми лектродами (     Τ = 

  )

арка лектрода зготови
тель

огло ено влаги
покр тием  

через 
 ч

через 
 ч

через
 сут

  лазма  
откорректированн й 
вариант лазма ек

  лазма  
контрольн е

 E « hler»
P S «Elga»
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нологическими свойствами и те нологичностью в 
изготовлении

 А  « лазма ек» разра отана и запу е
на в производство серия лектродов с рутилов м 
покр тием  предназначенн  для сварки на по
стоянном и переменном токе наи олее употре
ляем  марок в соколегированн  сталей  е

нические арактеристики лектродов приведен  в 
та л   и  

ля изготовления все  приведенн  в е 
лектродов применяется литийсодер а ее сили

катное связую ее  которое разра отано и изготов
ляется непосредственно на А  « лазма ек»

Электроды для наплавки  азра отан и в
пускается лектрод марки онолит e  с ру
тил основн м покр тием  предназначенн й 
для наплавки на постоянном и переменном токе 
упрочняю и  слоев  ра отаю и  в условия  
интенсивного а разивного износа в сочетании с 
умеренн ми ударн ми загрузками (сельско о
зяйственная те ника  деревоо ра ат ваю ие ин
струмент  погрузочн е ма ин  миксер  и др  

ипичн й имический состав наплавленного ме
талла  мас      Si   n   r   

  o   S  P  вердость наплавленного 
металла после сварки HRС 

Электроды для сварки и наплавки чугу -
на  ля сварки и наплавки чугуна разра отан  
и на одятся в стадии нала ивания производства 

лектрод  со спе иальн м покр тием на чисто 
никелевой (марка онолит E ) и никель е
лезной (марки онолит E i e ) основа

Другие электроды  своено производство 
лектродов для нергетики марок   

н  у  у  а так е известн  
лектродов А

се перечисленн е в е модерниза ии произ
водства позволили увеличить качество продук ии 
и мо ности завода лазма ек и  а так е 
частично перейти на новое о орудование со
ственного производства  ачественная продук ия  
как и качественное о орудование  главн й по
казатель всего производства  

а а ла оратория в удни а  в  г  полу
чила серти икат  ейналд  про ли аттеста

ию все вид  о орудования  роме того  ла ора
тория осна ена современн м о орудованием для 
определения качества с рья и материалов  в том 
числе и те  котор е используются для изготов
ления о орудования  инструментов  и непосред
ственно для изготовления самой продук ии  а 
данн й момент про одит стадию привлечения но
вое о орудование  анализатор ди узионного во
дорода в металле ва или наплавленном металле 

Phoeni  и рентгено луорис ентн й спектро
метр Elva  Plus  что даст возмо ность оператив
но и качественно определять имический состав 
металлов и с рья

а оратория на ветлогорском заводе осна е
на современн м спектрометром  ( ini ab 

)  в полняю им все вид  в одного контроля  
имические анализ  ( имический анализ наплав

ленн  о раз ов)  а так е мониторинг качества 
изделий ма иностроения и др

 то далеко не все дости ения и иннова ии 
в корпора ии « лазма ек»   плана  на уду ее  
новое о орудование  упро ение те нологически  
про ессов  улуч ение условий труда и контроля 
качества  реализа ия иннова ионн  идей и мно
гое другое

 ло одянюк  А  « лазма ек»

Таблица 3. имический состав наплавленного металла  мас  

арка лектрода
Si

n r i b Ta o
S P одер ание 

еррита ( )не олее не олее
 лазма

онолит 
 лазма

онолит 
 лазма

онолит 
онолит 
онолит 

Таблица 4. е анические свойства метала ва  не менее

арка лектрода т  а в  а  
KCV

см
(  о )

 лазма
онолит 

 лазма
онолит 

 лазма
онолит 
онолит 
онолит 
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C u t t i n g  W o r l d  2 0 2 0  
Ярмарка профессиональных технологий резки

с 28 о 30 а реля 2020 . Cutting World удет откр та в Messe Essen. то единственная в ставка, 
которая кон ентрируется на всей те ноло ической е очке на тему резки. Мно очисленн е кс онен-
т  у е вос ользовались возмо ностью, что  о ес ечить зон  стендов в новом зале 8. В и  число 
в одят следую ие ком ании: Assfalg, oschert, Cam Concept, Eckelmann, Kjellberg, M M, ProCom and 

osenberger, Air i uide eutschland, KE, I T Automation, NUM, STM Waterjet and amazaki Mazak. За-
интересованн е участники мо ут найти ре истра ионн е документ  на www.cuttingworld.de. Крайний 
срок ре истра ии 30 ноя ря 2019 .

«Cutting World озволит нам редставить на е ро раммное о ес ечение CA  / CAM ком етентной 
тор овой о ественности. Кроме то о, м  надеемся на ивой о мен идеями с дру ими участниками. 

та ярмарка редло ит о тимальн е условия для той ели»,  сказал ерн ард Терзер, у равля-
ю ий директор Cam Concept. Майкл озер, менед ер о рода ам ма иностроительной ком ании 

oschert, так е следил за редстоя ей в ставкой: «М  с нетер ением дем участия в Cutting World, 
которая, как в ставка, освя ена исключительно резке. М  дем рофессионалов и дискуссий и как 
кс онент удем рад  внести свой вклад в ревра ение Cutting World в веду ее в ставочное со тие 

во всем мире». Ассортимент, редла аем й на Cutting World, удет включать, 
омимо роче о, иннова ионн е установки для кислородно-а етиленовой 

резки, установки для лазменной резки, систем  лазерной резки, установки 
для водоструйной резки. Помимо те ноло ий резки, ассортимент, редла а-
ем й на в ставке, удет включать ра очие ро есс  в вос одя ем и нис-
одя ем на равления , начиная с ланирования, у равления ро раммн м 

о ес ечением и системами фильтра ии, удаление заусен ев и ска ивание 
кромок материалов в лоть до ранения и ло истики. Параллельно с в став-
кой удет роведен Неме кий кон ресс о резке и Неме кий кон ресс о а-
зо ламенной резке.

Конферен ии состоятся в Messe Essen. В рамка  ро рамм  кон рессов 
кс онент  так е смо ут в сту ить с лек иями о ередовой рактике и в о-

следствии редставить соответствую ие ма ин  на свои  стенда . ля о-
сетителей Cutting World в стоимость илета в одит участие в Неме ком кон-
рессе о резке и Неме кой конферен ии о азо ламенной резке. Волкер 

Кринк, руководитель отдела развития в Kjellberg ertrieb mb , о ясняет, 
что стало ре аю им для участия ком ании в в ставке: «Cutting World  
единственное меро риятие в Германии, которое на 100  освя ено те -
ноло иям резки. Как веду ий роизводитель те ноло ий лазменной резки, 
Kjellberg дол ен ть там».

В 2020 . Cutting World в ерв е ройдет в модер-
низированном зале 8 в Messe Essen. кс онент  и 
осетители о адут в зал через новое, залитое све-

том стеклянное фойе. Восточн й кон ресс- ентр 
рас оло ен в не осредственной лизости и удет 
ринимать Неме кий кон ресс о резке и Неме -

кую конферен ию о азо ламенной резке.
Cutting World станет идеальн м местом, де 

кс онент  смо ут редставить нов е родукт  и 
всту ить в дискуссии с делов ми артнерами. со-
четание теории и рактики озволит совер енно 
о-новому вз лянуть на ффективность то о в -

сокоте ноло ично о сектора и увеличит е о отен-
иал рода . Кристина Кляйн асс, руководитель 
роекта «Мир резки», считает, что ярмарка в ссене станет е е одной возмо ностью для кс онен-

тов найти клиентов: о данн м Schneidforum Consulting (ор анизатор Неме ко о кон ресса о резке 
и Неме кой конферен ии о азо ламенной резке), значительная часть из римерно 36000 ре у и  
установок с ПУ в Германии рас оло ена в урской о ласти. исло квалифи ированн  ра очи , о е-
раторов, остав иков ком лектую и  и ли , ринимаю и  ре ения в секторе ейна и ура, во мно о 
раз оль е.

Кроме то о, участники Cutting World олучат в оду от ла о риятно о для инвести ий климата, отому 
что р нок ре у и  установок на одится в состоянии остоянно о изменения. Почти оловине су ествую-

и  металлоре у и  станков у е олее семи лет, и в том секторе все оль е тре уются современн е 
ро едур  создания сетей и взаимосвязи оследую и  и начальн  ро ессов о ра отки. ла одаря те -

ноло иям Industry 4.0 кс ерт  о идают до олнительн й отен иал олучения ри ли в диа азоне мил-
лиардов Euro для ма иностроения в Германии в ли ай ие од .

По материалам ресс-релиза Cutting World 2020
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Зварювання послідовними дугами TPS/i TWIN Push — 
оптимальне поєднання для підвищення ефективності*

Компанія Fronius пропонує метод зварювання послідовними дугами на базі зварювальної плат-
форми TPS/i. Компактніша і простіша у використанні мережева система високошвидкісного 
зварювання TPS/i TWIN Push допомагає оптимізувати робочий процес. Це дозволяє зварюваль-
никам пришвидшити наплавлення та зварювання, а також підвищити ефективність виробни-
цтва, оскільки за такого методу значно зменшуються обсяги доопрацювань та попереднього 
складання конструкцій.

Високо видкісне зварювання арактеризується великою видкістю на лавлення, за ра унок чо о 
мо на з іль ити розмір зварно о ва і рискорити ро ес за алом. е актуально, зокрема, для з єд-
нання велики  ком онентів а о с олучення дов и  вів ід час удівни тва суден, ви отовлення у-
дівельної те ніки, автофур онів і автомо ільни  за частин. Поту ний ро есор латформи TPS/i дає 
змо у вдосконалити син ронізовану ро едуру зварювання ослідовними ду ами TWIN Push. івномір-
ні е на лавлення з іль ує надійність вів, а завдяки розмаїттю варіантів ерекриття зазорів мо -
на рискорити ро оту на ета і ід отовки ком онентів. Крім то о, скорочуються о ся и доо ра ювань, 
оскільки точне керування ро есом зварювання за ез ечує контрольований відрив кра ель і зни ує 
те ловий в лив на ком онент, а от е, мінімізує утворення ризок і деформа ій.

Нова методика TPS/i TWIN Push, розро лена ком анією Fronius,  е ирокі мо ливості виконання 
ро есів і керування ними, а саме: завдяки функ ії PMC (Pulse Multi Control) TWIN створюється коротка 

с рямована ім ульсна зварювальна ду а, о арантує якісні е ро лавлення і рискорює зварювання. 
За до омо ою о ії PulseSync мо на ви рати о тимальну видкість еремі ення дво  дротови  елек-
тродів. е роз ирює мо ливості для нала тування арактеристик зварювання одо ко но о окремо о 
ком онента і для ри вид ення ро есу за алом. ерело струму автоматично ре улює всі від овідні 
араметри, зокрема, арактеристики за алювання, точку відриву кра ель і тривалість ім ульсів. Нові 

ме анізми керування оле ують ро оту зварювальника е й тому, о ста ілізатори дов ини ду и 

* стаття на рава  реклами.

TPS/i TWIN Push складається з дво  оту ни  зварювальни  систем TPS/i, контролера TWIN, ком актно о ме аніз-
му одавання дроту, системи о олод ення, лан ови  акетів і зварювально о альника TWIN
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і ро лавлення ідви ують ста ільність ро есу і с ро ують нала тування араметрів. Там, де на 
розта ування стику в ливають імовірна деформа ія ком онентів а о неточне затискання, отрі но ско-
ристатися функ ією автоматично о відсте ування вів. Під час зварювання система відсте ує ви і 
ередає си нали ро оту, о від овідним чином кори ує нала тування.

Про ес TWIN азується на зварюванні ослідовними ду ами, за яко о використовуються два дро-
тові електроди, о одаються у зварювальний альник з одним азовим со лом, але зали аються 

електрично ізольованими один від одно о. То  керування 
ду ами мо на здійснювати незале но. Однак о ри різні 
ви ідні араметри, ї  мо на точно син ронізувати і коор-
динувати. Окрім дво  д ерел струму TPS/i, для нале ної 
ро оти системи TWIN Push отрі ний контролер TWIN. Він 
син ронізує ро ес зварювання і виконує функ ії інтер-
фейсу, сумісно о з усіма моделями ро отів. Ін ими ком-
онентами зварювальної системи є ком актний ме анізм 
одавання дроту, система о олод ення, лан овий акет і 

зварювальний альник TWIN.
Удосконалений ме анізм о олод ення альника дає змо-

у з іль ити термін слу и зно увани  деталей. З- омі  ін-
и  нови  розро ок ком анія Fronius редставила obacta 

TSS/i TorchServiceStation. стан ія очистки зварювально-
о альника оєднує різні методики, зокрема, очи ення за 

до омо ою високо о тиску, іток, ма нітно о оля, а тако  
фрези для очистки со ла. Професійний ристрій для очистки 
зварювально о альника дає змо у скоротити за альні ви-
трати на о слу овування системи і водночас з іль ує термін 
слу и зно увани  деталей.

Ефективність зварювальної системи мо ливо ідви и-
ти завдяки стан ії еремикання зварювально о альника 
T  TWIN. я консоль автоматично еремикає кор уси 
альників TWIN і Single. е означає, о ту саму систему 

мо на використовувати для зварювання на ва кодосту -
ни  ділянка  за до омо ою ком актні о о альника Single. 

о от самостійно змінює кор ус альника, ез участі лю-
дини.

Fronius International — австрійська компанія з головним офісом в місті Петтенбах і відділення-
ми в містах Вельс, Тальхайм, Штайнхаус і Заттледт. Компанія, штат якої налічує 4760 спів-
робітників по всьому світу, працює в галузях зварювального обладнання, фотовольтаїки та 
систем для заряджання акумуляторних батарей. Близько 92 % продукції компанії постачається 
на експорт за допомогою 30 міжнародних дочірніх компаній Fronius, а також мережі торгових 
партнерів і представників у більш ніж 60 країнах. Компанія Fronius пропонує інноваційні продукти 
та послуги, а також володіє 1253 чинними патентами, що робить її світовим лідером інновацій.

ТОВ « ОНІУс УК АЇНА» 
07455, Київська о л., роварський р-н, 
с. Кня ичі, вул. слави, 24 
Тел.: 38 044 277-21-41  факс: 38 044 277-21-44 
Е-mail: sales.ukraine@fronius.com 
www.fronius.ua

Вдосконалений ме анізм о олод ення альни-
ка системи TPS/i TWIN Push з іль ує термін 
слу и зно увани  деталей

ва ізольовані дротові електроди дають змо у керувати 
ду ами незале но одна від одної

Високо видкісне зварювання ослідовними ду ами за-
ез ечує ефективне з єднання велики  ком онентів


