
 

  

 

 

SYRIUS TANKWED-1500  

tartálypalást vonalhegesztő gép 
 

  



 

  

Tulajdonságok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A berendezés rövid leírása  
Ez a berendezés cső vagy tartály palást vonalhegesztésére használható AWI (TIG) védőgázos ívhegesztési 
eljárással. A gépi AWI (TIG) pisztolyt egy kis kocsiba helyezik, és elektromos hajtással végig vezetik a hegesztendő 
munkadarabon. Ez egy egyoldalas hegesztés, hátoldalon gyöktámasszal megoldva. A vezérlőrendszer a 
következőket tartalmazza: hegesztés tápfeszültség- szabályozás, fordulatszám-szabályozás, be- és kirakodás-
szabályozás, hegesztő szerszám-vezérlés stb. 
  
A berendezések specifikációja 
TANKWELD -1500 Vonalhegesztőgép fő komponensei 
Ez a gép hegesztett gépvázból, lemez leszorító egységből, lemeztartó tengelyből, huzalelőtolóból, hosszirányú 
hegesztő egységet tartógerendából, tengelyvég-tartó és záró egységből, munkadarab tartó kocsiból, lézeres 
hegesztési vonal jelölőből áll. Szükség szerint és a megfelelő kereszttartóval, huzaladagolóval, kábelszereléssel, 
gázvezetékkel, vízvezetékkel stb. 
Szerkezeti jellemzők 
Az alap az acélszerkezetek optimális kialakítása, elegendő merevséggel és szilárdsággal rendelkezik ahhoz, hogy 
megfeleljen a gép terhelésének, amelyet rögzíteni kell a talapzathoz. 

Maximális hegesztési hossz: 1500mm 

Maximális rögzítési hossz 1520mm 

A maximális átmérő (külső hegesztés): 

A minimális átmérő (külső hegesztés): 

ø 2500mm 

ø 150 mm 
A minimális vastagság 1 mm 

A maximális vastagság: 8mm 

Anyagcsoport 
szénacél, nagy szilárdságú acél, 
rozsdamentes acél 

  
Nyomástávolság állítható tartomány 5mm-30mm 

Lemez leszorító egység 69 – 294 N/cm 

Lemeztartó tengely függőleges állíthatósága 20mm 

A kocsi sebessége 100 ～ 1000mm / perc 

Hegesztési áramforrás SYRIUS WIG 400 DC Pulse 

Kimeneti áramtartomány 30-400A 

https://syrius.hu/termekek/syrius-wig-400-dc-pulse-awi-hegesztogep/


 

  

 
 
Lemez leszorító: A palást mindkét oldalát szimmetrikus levegős leszorító rögzíti. A gép fontos része ez a sűrített 
levegős rögzítő elem, amely légzsákokkal működik. A nyomóerőt a légzsákokba fújt levegő biztosítja felfújt 
állapotban. A maximális nyomás 294 N/cm melyet 6 bar nyomással érünk el. Ennek a nyomásnak az állításával 
szabályozhatjuk a nyomóerőt a rögzítő berendezésben. 69 – 294 N/cm-ig.  

Ezt a berendezést főleg a palást külső varratának hegesztésére használják, nagy átmérőjű henger belső varrat 
hegesztésére is kiválóan használható. 

https://syrius.hu/wp-content/uploads/2021/02/syrius-tartalypalast-vonalhegeszto-gep-4.jpg
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Működtetett szorítóeszköz: a távirányító nyomógombos dobozának bal gombjával egyedileg vezérelhető, a jobb 
nyomás a bilincsre és a rögzítésre vonatkozik. A nyomó lemezek szélességének beállítása. 
Ha a lemez hullámossága kicsi akkor nem kell szélesre állítani a réz nyomólemezeket, de ha szükséges állítsa be 
ezeknek a réz nyomólemezeknek a távolságát szükség szerint a beállító csavarokkal, továbbá a nyomólemezek 
hátsó csavarjai is állíthatóak, a még precízebb beállításokhoz . 
 
A munkadarab előkészítése: 
Mielőtt megkezdi a hegesztést győződjön meg arról hogy a gázöblítés működik-e és illessze össze a munkadarabot, 
0-0,5 mm eltérés még nem eredményez rossz hegesztési varratot, a hegesztés megkezdése előtt heftelje össze a 
munkadarabot. 
Tisztítsa meg a szennyeződésektől a hegesztési területet. 
  

 

Lemeztartó tengely: A lemeztartó tengely egy cső amelynek a tetején egy réz gyöktámasz van felhelyezve. A fent 
említett rögzítő elemek fogják ehhez a gyöktámaszhoz hozzászorítani a lemez palástját. A gyöktámasz hornyában 
lyukak találhatóak amelyen keresztül áramlik ki a védőgáz a gyökvédelemhez. A lemeztartó tengely és a felső 
lemez leszorító közötti távolságot a lemeztartó tengely kézi beállításával lehet megfelelő távolságra állítani 20 
mm-es tartományban. 
 

 



 

  

 

Hosszirányú hegesztő egységet tartógerenda, kocsi: A gépváz felső részének baloldalára rögzített gerendán 
végigevezetett lineáris síneken mozog az egész hegesztő egység. A hegesztőkocsi a lineáris csapággyal csatlakozik 
a gerendán végigvezetett lineáris sínhez. Az egész hegesztő egységet egy DC szervomotor mozgatja egy 
fogaskerék-fogasléces hajtáson keresztül. A DC szervomotor fordulatszáma fokozatmentesen szabályozható ezzel 
a hegesztőkocsi sebessége 75 ~ 1500mm / perc között állítható. Ha gyorsan át kell állítani a hegesztőkocsi 
helyzetét akkor távvezérelhető a szervomotor kikapcsolása így kézzel tolhatóvá válik a kocsi. A hegesztő kocsi 
mozgása digitálisan vezérelt amelybe beállítható a hegesztési nyomvonal hossza. A gerenda végein 
végálláskapcsolók vannak felszerelve a maximális biztonság érdekében 
 

 
 
Levegőrendszer: A gépvázba beépített sűrített levegős rendszer a következő elemekből áll: szűrő, 
nyomáscsökkentő szelep, nyomásmérő és elektromágneses szelep. A sűrített levegő a ballont felfújja és a szorító 
lemezekhez nyomja. A nyomáscsökkentő szelepet 2-6 barig lehet szabályozni ami a nyomóerőt, szabályozza és 
vékony lemezek esetén alacsonyabb nyomást kell alkalmazni. 

https://syrius.hu/wp-content/uploads/2021/02/syrius-tartalypalast-vonalhegeszto-gep-tarto-gerenda.jpg


 

  

 
 
Lézeres hegesztési vonal jelölő: Az eszköz a hegesztő kocsiban van rögzítve, a lézerjelölő mutatja a hegesztési 
varrat helyét ahová kézzel igazíthatja be a munkadarab éleit. 
 
 
 
 
 

Elektromos vagy manuális mozgató kocsi 
Az elektromos mozgató kocsi könnyíti és gyorsítja a munkadarab ki és be mozgatását. 

Az elektromos mozgató kocsi műszaki adatai: 

3 fázis AC  380 V (± 10 %) AC 

Környezeti hőmérséklet 0 ~ 42 ℃ 

Relatív páratartalom Kevesebb vagy egyenlő 90%-ig 

Max terhelhetőség 500kg 

Elektromos emelési tartomány 500mm 

Alkalmazkodik a munkadarab hosszához 1500mm 

Munkadarab átmérője 2500 mm 

Elektromos haladási sebesség: 2000mm / perc 

Fordulási sebesség 100-1000mm / perc 

https://syrius.hu/wp-content/uploads/2021/02/syrius-tartalypalast-vonalhegeszto-gep-levegorendszer.jpg


 

  

A manuális mozgató kocsi műszaki adatai: 

Max terhelhetőség 500kg 

Alkalmazkodik a munkadarab hosszához 1500mm 

Munkadarab átmérője 2500 mm 

Fordulási sebesség 100-1000mm / perc 

 

 

PLC vezérlőrendszer 
Ez a központi vezérlő a hegesztés egész folyamatát irányítja. A különböző termékek összetett hegesztési 
paramétereit ezen a vezérlőegységen keresztül előre beállíthatja. 
A könnyű munka érdekében a PLC kijelzője jól látható helyen van ahol a beállításokat könnyen megváltoztathatja 
Ennek az egységnek a tápfeszültsége 220V 50Hz   ± 10% -on tartományon belül működik. 
A szabályzó és kapcsoló gombok ésszerűen vannak elhelyezve a PLC felületén. 
A vezérlőegység tetején ventilátor van amely hatékonyan képes hűteni azt. 
A vezérlődoboz burkolata porvédővel van ellátva, hogy a benne lévő alkatrészeken lerakódó por ne okozzon 
meghibásodást. 
Alapvető vezérlési funkciók: 
Hegesztőpisztoly mozgatása, hegesztési sebességének beállítása és kijelzése 
Indítás és leállítás vezérlés 
Pisztoly lengése és magassága (opcionális) 
A pisztoly vagy a munkadarab helyzetének elmozdulásának vezérlése 

https://syrius.hu/wp-content/uploads/2021/02/syrius-tartalypalast-vonalhegeszto-gep-elektromos-mozgato-kocsi.jpg
https://syrius.hu/wp-content/uploads/2021/02/syrius-tartalypalast-vonalhegeszto-gep-kezi-hidraulikus-emelo.jpg


 

  

Hegesztési szimuláció funkció (teszt funkció) 
Hegesztési paraméterek eltárolása és visszahívása 
Szükség esetén opcionálisan használható érintőképernyős távirányító vagy a mobil PLC vezérlőpult. 
Ha a helyzet úgy kívánja mobil vezérlő egységet is lehet igényelni a berendezéshez 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALC-951 ívhosszkövető és szabályzó automatika 
  

 

Az ALC-951 ívhosszkövető és szabályzót automatikus hegesztésre tervezték. Automatikusan beállíthatja a 
hegesztőpisztoly magasságát a hegesztőív nyomásának megfelelően, hogy megfeleljen az automatikus hegesztési 
folyamat speciális követelményeinek. A PLC vezérlő érintőképernyővel van felszerelve, és az összes be- és 
kimenete galvanikusan le van választva, hogy ne legyen interferencia. Ezért a vezérlő megbízható működéssel és 
stabil teljesítménnyel rendelkezik, és meghatározott környezeti feltételek megbízhatóan működik. 
• Környezeti hőmérséklet: -10 ℃~ + 55 ℃ 
• Relatív páratartalom: 10% ~ 95% 
• Tartsa távol az erős mágneses terektől 
  

https://syrius.hu/wp-content/uploads/2021/02/syrius-tartalypalast-vonalhegeszto-gep-PLC-vezerlorendszer.jpg


 

  

 
 

Műszaki paraméterek 
 

A vezérlő külső méretei 300mm x 150mm x 320mm 

Tápellátás AC220V ± 10%, 50Hz 

Ívfeszültség beállítási tartomány 5 ~ 50V 

Holt zóna beállítási tartomány 0 ~ 3V 

Sebesség beállítási tartomány 0 ~ 50cm / perc 

Az ív gyújtási magasságának beállítási tartománya 0 ~ 49,9 mm 

Az ív lefutási magasság beállítási tartománya 0 ~ 49,9 mm 

Követési késleltetési tartomány 0 ~ 9,9s 

A követési magasság beállítási tartománya 0 ~ 49,9 mm 

Maximális ívfeszültség beállítási tartomány 0 ~ 90V 

Minimális ívfeszültség beállítási tartomány 0 ~ 9,9V 

Az ívzárási késés beállítási tartománya 0 ~ 9,9s 

A pisztolytartó névleges terhelése 15kg 

 
  



 

  

Szállítási terjedelem 
MODELL Leírás ( CE, ISO) Mennyiség Fotók 

TANKWELDER-1500 

Munkadarab hossza: 1500mm. 
Normál átmérőtartomány: 1500-2000mm. 
Légzsák kompressziós rendszer. 
Auto cső központosító eszközök. Hátsó 
argon gázvédő panel. Hegesztő 
gázmennyiség-szabályozó szelep. 

1 

  

Munkadarab 
mozgató kocsi 

Rakodási, emelési és elfordulási kapacitás 
500kg támasztókocsi manuális. 
Elektromos munkadarab mozgató kocsi 
motorral opcionálisan kérhető. 

1 

  

Hegesztő 

SYRIUS WIG 400 DC 
PULSE  vízhűtőkörrel. Ha 12-24 órát 
dolgozik a gép megszakítás nélkül ez a 
konstrukció kiváló választás. 

1 

  

Hegesztőfej 
TIG motorizált hegesztőfej és 3D 
hegesztőhuzal adagoló rendszer 

1 

  

Ívhossz ellenőrző 
rendszer Opcionális 

Az ALC-951 ívhossz-követőt automatikus 
hegesztéshez tervezték, amely 
automatikusan beállíthatja a 
hegesztőpisztoly magasságát a 
hegesztőív nyomásának megfelelően, 
hogy megfeleljen az automatikus 
hegesztési folyamat speciális 
követelményeinek 
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PLC Vezérlőpult 1 

  

Opcionális eszközök Tig-hegesztés videómegfigyelés  
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