Mesa Posicionadora Circular
Tilting Turntable

Cygnus Ø500mm (200Kg)
Automação para soldagem circular

A mais de 25 de mercado é a linha de equipamentos mais versátil de nossa linha
de produtos, possui um grande número de opcionais, permite a configuração
exata para a sua aplicação, seja qual for a produtividade desejada. Se necessário,
outros opcionais podem ser desenvolvidos para a sua aplicação.
Permite automação completa de soldagens, cortes ou chanfros circulares nos
processos MIG, TIG ou Plasma. Podem ser utilizados em pequenas, médias ou
grandes produções dependendo dos acessórios específicos para a aplicação.
Produto em constante desenvolvimento para fornecer a melhor opção de
produtividade e qualidade de soldagem.
Consagrado pela alta durabilidade com baixíssimos índices de manutenção.
Fabricado com componentes fáceis de encontrar dentro do mercado nacional.
Este equipamento pode ser integrada a nossa linha de produtos SMFR (Sistema
Modular de Fixação Rápida).
Objetivos do projeto:
• Facilidade de operação.
• Melhor relação custo-benefício com objetivando rápido retorno do investimento, máxima produtividade, qualidade, precisão e durabilidade mesmo em
condições adversas do chão de fábrica.
• Triplicar a produtividade em relação a soldagem manual. A automação permite aumento na velocidade de soldagem e produção mais constante.
• Quando se utiliza o suporte de tocha existe repetibilidade da qualidade da soldagem. Excelente aspecto visual, penetração e altura do cordão de soldagem é
mantida constante em todo comprimento do cordão. É fundamental manter o correto posicionamento do conjunto a ser soldado, velocidade de soldagem,
ângulo e altura da tocha constante.
• Diminuir drasticamente a fadiga, insalubridade (proteger o operador da exposição dos raios UV, fumos de solda e irradiação do calor) e interferência do
operador no processo.
• Diminuir custos de produção: produtividade, menor consumo de gás de proteção, devido ao aumento da velocidade soldagem e diminuir retrabalhos.
• Permitir integração em células de manufatura (veja opcional gabinete com porta manual ou automática).
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Porque não há garantia de repetibilidade das propriedades da soldagem no processo manual:
Verifique as interferências causadas devido à mudanças no posicionamento da tocha e sentido de soldagem, lembramos que
diferentes comprimentos de stick out refletem proporcionalmente na variação da corrente de soldagem e penetração.
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Placa autocentrante 3 castanhas
(Opcional)

Sensor indutivo
(Opcional)
Para programação do mesmo ponto inicial
de soldagem

Conjunto de basculamento
Acionamento manual
Com sistema de travamento
Posicionamento da mesa de trabalho
ajustável de 0 a 105º

Mesa de trabalho
Ø500mm com rasgos para utilização de
porcas T DIN 508

Furos Ø28mm
Para fixação na bancada ou em nosso
Sistema Modular de Fixação Rápida (SMFR)

Mancal
Com rolamento para precisão e suavidade
no movimento de basculamento da mesa de
trabalho

Suporte
Previsto para instalação de acessórios
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Caixa de rolamento
Robustos rolamentos cônicos para a
máxima precisão e regidez.

Grade de engrenagens
Grade de engrenagens intercambiável
conforme a aplicação.
A escolha da relação de redução permite
melhor performance do conjunto de
acionamento

Transporte
Furos para cinta de içamento

Conjunto de acionamento
Motoredutor com motor trifásico.
Controle de velocidade através de inversor de frequência.

Passagem
Eixo com furo de passagem de Ø40mm
Para a passagem de eixos longos ou gás de purga

Conjunto de basculamento
Acionamento manual
Com sistema de travamento
Posicionamento da mesa de trabalho
ajustável de 0 a 105º

Conjunto coletor/escovas
Exclusivo conjunto composto de coletor de cobre e 5
escovas para o “terra” da fonte de soldagem.
Capacidade 325A
Fundamental para uma boa qualidade soldagem e
vida útil dos rolamentos.
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Peso estimado total 150kg
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Configuração frontal
A configuração frontal varia conforme a aplicação e nível
de automação.
Configuração standard:
• Inversor de frequência para controle de velocidade de giro da mesa de
trabalho.
• Funções standard:
1. Botoeira para ligar/desligar giro da mesa de trabalho.
2. Botoeira para inverter o sentido de giro da mesa de trabalho.
3. Botão de emergência.
4. Potenciômetro para seleção da velocidade de giro da mesa de
trabalho.
• Botões de comando Ø22mm.
• Exaustor com grelha.
• Tensão de entrada: 220VCA.
• Tensão de comando 24VCC.

OPCIONAIS:
BOP externo instalado na porta do painel elétrico:
Facilita a visualização dos parâmetros e operação do inversor de frequência.

Mini controlador lógico programável:
O modelo LOGO da Siemens é configurado como componente padrão, mas
outros modelos de outros fabricantes poderão ser utilizados a critério de escolha do
cliente.
Um CLP poderá ser utilizado para aplicações mais complexas como por exemplo
quando um servomotor é instalado no equipamento.
As entradas e saídas do controlador serão isoladas e protegidas com a utilização de
relês interface.
Automação permitida com este opcional:
• Ligar de desligar a fonte de soldagem.
• Utilizar a função 2 toques ou 4 toques nos processos MIG.
• Ligar/desligar, inverter sentido da mesa de trabalho.
• No processo TIG permite sequenciar de forma automática:
1. Temporização para formação da poça de fusão
2. Ligar/desligar alimentador de arame
3. Ligar/desligar giro da mesa de trabalho.
4. Controlar o tempo de purga e pós purga do gás de proteção.
• Avançar/recuar o carro tocha pneumático.
• Definir posição inicial fixa da mesa de trabalho quando um sensor é instalado na
mesa de trabalho.
• Controle e automação do oscilador de tocha.
• Controlar o inversor de frequência.

Pedal:
Pedal para ligar e desligar o giro da mesa de trabalho.

•

•
•

•

Além da praticidade é fundamental para uma
boa qualidade de soldagem pois é responsável
pela repetibilidade da posição e ângulo da tocha
e o comprimento do stick out. Essencial para
manter os parâmetros de soldagem constantes
(aspecto visual, penetração da soldagem e
dimensões da junta de soldagem.
Liberar o operador para outras atividades,
diminui a fadiga e condições de insalubridade.
O suporte possui movimento pivotante para
facilitar a operação de carga e descarga dos
conjuntos a serem soldados. Um limitador de
curso regulável proporciona repetibilidade de
posicionamento da tocha.
Peso estimado: 27 Kg.
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Cremalheira
Auxilia na rigidez do conjunto e amplia o curso vertical da tocha

Colunas temperadas e retificadas
Alta durabilidade
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Acessórios SMFR
(Sistema Modular de Fixação Rápida)
Construído com aço liga com alta resistência a desgaste.
Flexibilidade e velocidade no ajuste de posicionamento
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Suporte pivotante
O basculamento facilita a carga e descarga do conjunto a ser soldado.
Memória para repetibilidade angular.
Uma vez ajustado mantém o posicionamento da tocha para executar todo o lote
de conjuntos a serem soldados.

Suporte tipo rótula
Livre posicionamento angular da tocha

Suporte “T”
Ajustável no set up para posicionamento da tocha

www.soldaautomatica.com.br

Volantes
Facilitam o posicionamento da tocha

Trava
Utilizado para garantir que o posicionamento efetuado no set up não se altere

Ajuste rápido
Botão para desacoplar a porca do fuso para rápido ajuste em
ocasião do set up sem a utilização do volante.

Fusos
Rosca Trapezoidal – Auxilia na rigidez do conjunto e permite melhor
precisão de ajuste

Trava do conjunto cremalheira
Sistema que agiliza e facilita o posicionamento do conjunto
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Suporte tipo rótula
Livre posicionamento angular da tocha

Suporte “T”
Permite ajuste da posição
transversal e angular da tocha

Coluna giratória
Permite ajuste angular do conjunto suporte tocha

Suporte pivotante
O basculamento facilita a carga e descarga do conjunto a ser soldado.
Memória para repetibilidade angular.
Uma vez ajustado mantém o posicionamento da tocha para executar todo o lote
de conjuntos a serem soldados.
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• Inúmeros recursos para
ajuste de posicionamento da
tocha.
• Menor custo em relação ao
suporte tocha manual
modelo A.

Conj. entregrenagens/cremalheira
Ajuste manual auxiliado por volante

Trava
Para manter a posição ajustada no set up

Suporte
Com ajuste angular que possibilita aumentar o curso vertical.
O posicionamento angular facilita o movimento pivotante da tocha nos momentos
de carga e descarga do conjunto a ser soldado

Chapa base
Permite fácil ajuste longitudinal da tocha.
De baixo custo intercambiável para obter novos cursos de ajuste.
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Conjunto Carro Tocha
Automatic Cross Slide Torch

Crater
Automação de soldagem – Posicionamento de tocha

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizado para soldagem de juntas de soldagem largar e/ou deposição de material
endurecido ou na manutenção de componentes desgastados.
Carros vertical e longitudinal com acionamento pneumático.
O carro transversal com acionamento manual.
O carro longitudinal e/ou transversal poderão ter acionamento servomotorizado
para ser utilizado com processos MIG para deposição axial ou radial de materiais
endurecidos de corpos cilíndricos.
Composto de 3 eixos todos montados com guias lineares para maior precisão e
repetibilidade de posicionamento e fácil reposição (item normalizado).
Permite automação integrada com o ciclo de soldagem.
Regulagem angular livre de todo o conjunto carro tocha.
Eixo longitudinal com acionamento pneumático com oscilador de tocha integrado
para soldagem waving.
Oscilador de tocha amplitude e frequência de oscilação ajustável (com acionamento
24VCC).
Parada temporizada programável nos finais de curso do oscilador de tocha.
Fornecido com relógio comparador para maior precisão no set up do curso da
oscilação da tocha
Peso estimado: 55 Kg.
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Exemplo de utilização em mesa posicionadora circular
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Carro vertical com acionamento
pneumático.
Regulagem do tope: fuso com
rosca trapezoidal

Oscilador de tocha (opcional).
Acionamento 24VCC.
Controle PWM para regulagem de frequência de
oscilação

Carro longitudinal
com acionamento pneumático.
Regulagem do tope: com rosca fuso trapezoidal

Relógio comparador
para regulagem da amplitude de oscilação.

Carro transversal
com acionamento manual.
Fuso com rosca trapezoidal.
Trava da posição de preset.
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Coluna temperada e retificada.
Permite o giro de todo o conjunto.

Conjunto carro tocha com 3 eixos

Hastes temperadas e retificadas
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Utilizado como gabarito de soldagem universal, mas poderá ser
utilizado também a para traçagem de peças e controle de
qualidade para conjuntos soldados.
Existem inúmeros acessórios para fixação de peças, mas a
pedido, componentes dedicados podem ser projetados e
produzidos.
A área de trabalho poderá ser configurada com engates
específicos.
Pés com niveladores que também podem ser chumbados no
piso.
A planicidade necessária poderá ser atingida utilizando nível de
precisão.
Dimensão da mesa standard: 1050mm x 550mm
Produzida com material importado que possui alta resistência
para desgaste (Dureza 450Hb).
Pinos temperados e retificados
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ACIONAMENTO SERVOMOTORIZADO:
Acionamento por servomotor, redução com servoredutor planetário com baixo backlash e transmissão por correia
dentada para soldagem segmentada ou aonde haja exigência de precisão no posicionamento.
Este opcional permite trabalho conjunto com robôs de soldagem.
A programação de posicionamento e velocidade é efetuada através da IHM touchscreen.

GABINETE:
Com gabinete a soldagem pode ser incluída em uma célula de manufatura.
Porta de acesso composto de 2 folhas com chave de intertravamento e relê de segurança (nível 2).
Porta com acionamento manual.
Construído com chapa de aço dobrada, soldada e pintada a pó eletrostaticamente.
Opcionalmente o acionamento da porta poderá automático sincronizado com o ciclo de soldagem.
Integração com robô de soldagem.
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Carro Tocha :
Com 3 eixos de acionamento manual
montados sobre guias lineares e fusos com
rosca trapezoidal, aonde é exigido maior
precisão e repetibilidade no
posicionamento da tocha, necessidade
usual no processo TIG.

Contra Ponta:
Solidário com o basculamento da mesa de
trabalho para apoio e centragem das peças
a ser soldadas.

Cross Slide:
Montado sobre a mesa de trabalho para
auxiliar na centragem de peças a serem
soldadas.
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Rack - Auriga:
Rack para fonte de soldagem e alimentador de
arame.

Bancada - Apus:
Para mesa posicionadora circular.
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OUTROS OPCIONAIS:
• Sensor para parada programada.
• Contra Ponta vertical ou horizontal com acionamento pneumático.
• Carro suporte tocha com acionamento pneumático ou servomotorizado com um
até 3 eixos interpolados.
• Acionamento do basculamento servomotorizado.
• Sensores para verificação da existência dos componentes a serem soldados.
• Junta rotativa pneumático para a instalação de grampos pneumáticos.
• Conjunto coletor e escovas para alimentação e sinais de sensores.
• Gabarito de soldagem.
• Placa 3 ou 4 castanhas.
• CLP
• IHM
• Entrega técnica e treinamento.
• Try out.
• Fonte de soldagem.
• Tocha.
• Regulador de gás.
• Alimentador de arame TIG.
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