
TEXT/FOTO: Solid Weld

NOVÉ TYPY PÁLICÍCH STROJŮ
Český výrobce CNC pálících strojů Solid Weld, s. r. o., představuje nové typy pálících strojů určených jak pro 
malé provozy (typ SW – ECO), tak pro výrobce potrubních rozvodů různého charakteru (typ SW – PIPE CUTTER).

Konstrukce SW – ECO
Tento typ stroje byl konstruován na základě předchozích poznatků a přá-
ní zákazníků a je vyráběn v rozměru 1x1 a 1x2 m.
Jedná se o stabilní montovanou konstrukci, kde jsou použity technologie 
moderních pálících strojů. Masivní lineární vedení na všech osách, ozu-
bené hřebeny a přesné převody spolu s výkonnými krokovými moto-
ry zajišťují vysokou přesnost a dlouhou životnost s minimálními nároky 
na údržbu. Oboustranný pohon portálu je zajištěn torzní hřídelí, která pro-
chází portálem.

Kompaktní provedení: 
•  Rám stroje s vodní vanou nebo výsuvným popelníkem s přípravou pro 

odsávání.
•  AL profily s lineárním vedením, ozubené hřebeny. Vše nainstalované 

a připravené k použití.
•  Komplet kabeláž, el. rozvaděč s řídicím systémem a ovládacím pane-

lem 7“.
•  THC – Autonomní osa Z která reaguje na napětí na oblouku a podle to-

ho reguluje výšku během řezu.
•  Plně propojená s řídicím systémem pro možnost nastavení paramet-

ru propalu.
•  Antikolizní uložení hořáku při kontaktu hořáku s materiálem.

Modularita
Abychom vyšli našim zákazníkům maximálně vstříc, umožnili jsme za-
koupit kromě kompaktního provedení i samostatné moduly stroje.

Modul 1 (modul pro osazení na vlastní rám stroje) 
•  Elektro rozvaděč s řídicím systémem a ovládacím panelem. Včetně 

komplet kabeláže.
•  AL profily osazené lineárním vedením, ozubené hřebeny, motory, pře-

vody. Vše smontované a připravené k instalaci na vlastní rám stroje.

Modul 2
•  THC – Autonomní osa Z která reaguje na napětí na oblouku a podle to-

ho reguluje výšku během řezu.
•  Plně propojená s řídicím systémem pro možnost nastavení paramet-

ru propalu.
•  Antikolizní uložení hořáku při kontaktu hořáku s materiálem.
•  Lze zakoupit samostatně a zpětně doinstalovat na Modul 1.

Řídicí systém
Pro řízení CNC stroje SW – ECO je použit řídicí systém SOLID WELD 
EASY CONTROL, který je vybavený 7“ operátorským panelem. Operá-
torský panel je plně integrovaný do rozvaděče stroje. Pro ovládání stroje 
není nutné používat externí PC. Hlavními výhodami je kompaktní prove-
dení navržené přímo pro pálící stroje a jednoduché programování pomocí 
data banky přednastavených tvarů bez nutnosti složitého programování. 
Pro tvorbu složitých pálících plánů je zapotřebí software CAM. Je možné 
parametricky upravit rozměry jednotlivých prvků a rovnou je vyskládat 
do tabule bez nutnosti kreslení v CAD a složitého programování.

Uplatnění
CNC stroje SW – ECO se nejlépe uplatní v malých provozech, jako jsou 
např. zámečnické dílny, dílny údržby, autoopravárenské dílny, kde zákaz-
ník ocení možnost použít ruční hořák a mít tak možnost plazmový agre-
gát využívat i na jiné operace. Díky své kompaktní konstrukci a modulari-
tě najde uplatnění i ve větších provozech, jako sekundární nebo přenosné 
zařízení.

Konstrukce SW – PIPE CUTTER
Tento typ stroje byl konstruován na základě předchozích poznatků a přá-
ní zákazníků a je vyráběn v délkách 0,5 – 6 m, popřípadě delších.
Jedná se o stabilní montovanou konstrukci, kde jsou použity technologie 
moderních pálících strojů. Masivní lineární vedení na všech osách, ozu-
bené hřebeny a přesné převody spolu s výkonnými servomotory moto-
ry zajišťují vysokou přesnost a dlouhou životnost s minimálními nároky 
na údržbu.

SW – PIPE CUTTER – parametry
•  Max. průměr trubky 600 mm
•  Max. délka profilu 6 000 mm 
•  Lineární vedení na všech osách (pro vetší tuhost 

a přesnost stroje)
•  Pohon zajišťují 4 servomotory s planetovou převodovkou 

přes ozubený hřeben 
•  Přesnost polohování 0,01 mm
•  Rychlost polohování až 25 m/min
•  Rychlost pálení až 15 m/min
•  Řídicí systém Beckhoff TwinCAT 3
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Uplatnění
CNC stroje SW – PIPE CUTTER se nejlépe uplatní v provozech, kde je za-
potřebí řezání do trubek, resp. řezání otvorů do trubek různých průmě-
rů, délek a různých materiálů. Takto náročný výrobní proces je většinou 
technologickou lahůdkou pro kteréhokoliv výrobce potrubních rozvodů, 
ať už nízko anebo vysokotlakých. Zde platí, že kvalita vyřezaného otvoru 
je přímo spjatá s kvalitou následného spojení s protikusem, pod jakým-
koliv úhlem a v jakékoliv pozici. Pro zefektivnění výrobního procesu se 
čím dál víc používá metoda svařování MAG, která přináší nejen zrychlení 
výroby, ale také dostatečnou kvalitu svárového spoje, avšak z praxe vy-
plívá, že řezání takto technologicky náročných otvorů není na 100 % mož-
né dosáhnout pomocí ručního řezání a to i v případě použití šablony. Mo-
derní pojmy jako jsou inovace a konkurenceschopnost přiměly výrobce 
Solid Weld, s. r. o., k operativnímu řešení problému spojených s touto pro-
blematikou. Výsledkem je SW-PIPE CUTTER.

Stroj je osazen průmyslovým Embedded PC/PLC Beckhoff a řídicím systémem 
Beckhoff TwinCAT 3

CNC systém Beckhoff
Systém je postaven na platformě průmyslových PC s operačním sys-
témem Windows Embedded 7 nebo Windows Professional 7 a run-ti-
me systémem TwinCAT 3. Průmyslová PC jsou speciálně navržena ve 
spolupráci s firmami Intel a Microsoft, je tak dosaženo maximální sta-
bility a spolehlivosti. Velmi příjemnou skutečností je, že veškeré aktua-
lizace systému TwinCAT 3 jsou zdarma. Dostupnost průmyslových PC 
Beckhoff je 15-20 let, uživatel stroje si tak může být jistý dodávkou ná-
hradních dílů a servisem prakticky po celém světě.

CNC pro pálící stroje:
Uživatelské rozhraní CNC systému Beckhoff je velmi intuitivní a podporu-
je všechny běžně požadované funkce na CNC strojích. Samozřejmostí je 
zobrazení řezného plánu, průběhu řezu, možnost nastavení parametrů 
pro různé materiály atd. Pro programování dráhy je používán standard-
ní ISO G-kód pro CNC stroje. Je tak zaručeno snadné přizpůsobení CAM 
systémů, které jsou na trhu. 

Beckhoff Automation
Firma Beckhoff Automation nabízí jeden z nejlepších 
CNC systémů pro pálící stroje na trhu. Tento systém 
využívají výrobci strojů po celém světě. Skutečnost, 
že na systému Beckhoff jsou postaveny tisíce strojů, 
nejlépe dokazuje kvalitu a spolehlivost celého systé-
mu. Beckhoff Automation je rodinná německá firma, 
která si zakládá na domácím vývoji, výrobě a celosvě-
tové technické podpoře.


