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WXH-100P



 Pro zvýšení produktivity ručního svařování dvou nebo tří dílných pouličních stožárů vyvinula naše 
společnost horizontální polohovadlo WESTAX typ WXH-100P. Pomocí tohoto polohovadla lze zvýšit produktivitu 
svařování až o 300% oproti ručnímu svařování bez tohoto polohovadla.
 
 Toto polohovadlo obsahuje hnací (motorickou) jednotku, která obsahuje upínací lícní desku. Na lícní desku je 
uchyceno pneumatické sklíčidlo pro uchycení paty budoucího stožáru - trubky s největším průměrem.

 Před hnací jednotkou je pak umístěná pojezdová dráha, na které se nachází 6 podpěrných jednotek za sebou. 
Podpěrné jednotky lze ručně po pojezdové dráze posouvat. Každá podpěrná jednotka obsahuje dvě odvalovací kolečka s 
automaticky nastavitelnou vzájemnou vzdáleností. Touto proměnlivou vzdáleností obou odvalovacích koleček se nastavuje 
průměr odvalované trubky, ze které se pak sestaví celý stožár. Nastavení vzdálenosti koleček se provádí pomocí 
elektrického motorku podle předem odladěného programu pro daný typ stožáru. 

 Řízení pak zajišťuje průmyslové PC s barevnou dotykovou obrazovkou. Pro tento typ polohovadla jsme vyvinuli 
jednoduché programové řízení, kdy si může operátor sestavit jak nastavení průměrů na odvalovacích kolečkách podpěrných 
jednotek podle typu budoucího stožáru, tak také rychlost otáčení lícní desky hnací jednotky a postupu svařování budoucího 
stožáru.

 Pro toto polohovadlo lze použít svařovací stroj od všech výrobců svařovací techniky. Svářečka se připojí zemnicím 
kabelem do zemnicí rychlospojky. Polohovadlo pak detekuje každé zapálení svařovacího oblouku kapacitním čidlem. Pokud 
se stožáry svařují průměrem drátu 1,0 mm, pak je vhodný svařovací stroj s min. výkonem 350A. Pokud se svařují stožáry 
průměrem drátu 1,2 mm, pak je vhodný svařovací stroj s min. výkonem 400A.

Vstupní nastavení polohovadla:

 Obsluha vybere ze seznamu již odladěných programů typ 
stožáru, který chce na polohovadle svařovat. Po výběru programu, pro 
např. stožár složený ze tří různých průměrů trubek, se nastaví každá 
dvojice podpěrných jednotek pro daný průměr trubky budoucího 
stožáru.

 Obsluha podle poznámek k programu provede rozestavení 
všech šesti podpěrných jednotek po celé délce pojezdové dráhy tak, 
aby bylo možné jednoduše postupně všechny trubky vložit do 
polohovadla bez nutnosti složitého upínání. Polohovadlo je pak 
připraveno pro svařování.

Postup práce obsluhy při svařování třídílných stožárů:

ź Obsluha vloží trubku s největším průměrem na první dvě podpěrné 
jednotky a zasune konec do sklíčidla. Stiskne tlačítko „UPNOUT” a 
trubka se ve sklíčidle upne.

ź Obsluha vloží na podpěrnou jednotku tři a čtyři střední trubku a 
zasune jeden konec do vyhrdlení na konci první - již upnuté trubky.

ź Nakonec obsluha vloží na podpěrnou jednotku pět a šest trubku s 
nejmenším průměrem a jeden konec zasune do vyhrdlení na konci 
střední trubky. Dílce jsou tak připravené pro svařování.

ź Obsluha uchopí svařovací hořák a provede sestehování největší a 
prostřední trubky. Může provést jeden nebo dva stehy, přičemž druhý 
steh bude proveden po automatickém otočení trubky po provedeném 
prvním stehu. Vše se provádí automaticky dle předem sestaveného 
programu.

ź Stejný způsob sestehování provede obsluha na střední trubce s 
trubkou s nejmenším průměrem. Jeden nebo dva stehy po 
pootočení.

ź Pak obsluha svaří jeden obvodový svar, přesune se ke druhému a 
provede druhý obvodový svar. Polohovadlo si samo počítá počet 
provedených stehů, natočení trubky mezi prvním a druhým stehem 
každého budoucího spoje. A dále pak automaticky otáčí svařencem 
o 360 st. při svařování obou obvodových svarů. A to předem 
programem nastavenou rychlostí.

ź Po dokončení svařování obsluha odepne stožár ze sklíčidla a vyjme 
jej z polohovadla.

ź Celý postup se dále opakuje.
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Příklad: svařování stožárů složených ze tří trubek:

Řídicí panel

Hnací jednotka
se pneumatickým
sklíčidlem

Podpěrná jednotka
se dvěma odvalovacími
kolečky. Rozteč koleček
se nastavuje automaticky
dle sestaveného programu
pro daný typ stožáru.

Třetí segment - trubka 
budoucího stožáru s 
nejmenším průměrem

Pojezdová dráha, po které lze
ručně nastavovat vzdálenost
všech šesti podpěrných jednotek
dle typu svařovaného stožáru

Pouzdro energetických řetězů
podpěrných jednotek, kterými
jsou vedeny komunikační a napájecí
kabely

Polohovadlo WESTAX typ WXH-100P
připravené pro svařování 12 m stožáru
složeného ze tří trubek:

Základní technické parametry polohovadla WESTAX typ WXH-100P:

Po výběru programu již odladěného stožáru se odvalovací kolečka nastaví
automaticky pro daný průměr trubky, která má být na polohovadle svařována.
Konce prostřední a krajní trubky s nejmenším průměrem se jednoduše
zasunou do vyhrdlení konce trubky s větším průměrem.

Popis parametru

Max. délka stožáru

Počet složených trubek stožáru

Počet obvodových svarů

Počet stehů pro jeden obvodový svar

Rozsah průměrů trubek, ze kterých je složený stožár

Max. hmotnost budoucího stožáru

Max. počet programů pro jednotlivé typy stožárů

Rozměry polohovadla bez řídicího systému (š x d x v)

Typ svařovacího stroj

Napájení

14 m

2 nebo 3

1 nebo 2

1 až 4

60 - 400 mm

1000 kg

1000 a více dle kapacity paměti

1120 x 11000 x 1304 mm (výška osy lože 1000 mm)

Jakýkoliv vhodný MIG/MAG svař. stroj

400V/50 Hz

Parametr

pozn.: veškeré parametry mohou podléhat změnám
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Kontakt

Hadyna - International, spol.s  r. o., Ostrava, www.hadyna.cz

Výrobce:

Hadyna - International, spol. s r. o.
Ostrava, Česká republika

tel.: (+420) 596 622 636
mobilní tel.: (+420) 777 771 222

E-mail: inter@hadyna.cz
http://www.hadyna.cz
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