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A.   Montáž manipulátora na prírubu PG 
(skúšky na stende vo VUJE, a.s.) 

 

 

Upevnená I. časť stĺpa manipulátora s uzlom 
rotácie a kompenzačnou kĺbovou jednotkou na 
maketu príruby PG 

 

 

Pripájanie II. časti stĺpa (identicky sa pripojí aj 
III. časť) a poistenie  spoja rýchloupínacím 
systémom (celkovo sa dosiahne 11,7 m dĺžky 
manipulátora) 

 

Transport pružinového bubna (E-SPOOL) 
s kabelážou nad stĺp manipulátora 

 

 

Montáž b Montáž bubna – navádzanie na 
centrovacie hroty stĺpa manipulátora 

 

Ukončenie montáže, zafixovanie držiaka káblovej 
reťaze a pripojenie kabeláže k vozíku 
manipulátora 

 

 

Spodná časť stĺpa (súčasť I. časti) 
s centrovacím uzlom a ochranným gumovým 
kužeľom (v skladovacom valci) v transportnej 
polohe pred zaväzením do kolektora 
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Rozvinutý ochranný gumový kužeľ v spodnej 
časti manipulátora v makete HCP 

 

 

Riadiac pult manipulátora v činnosti s PC 
monitorom, TV monitormi, klávesnicou 
a joystickom 

 

Celkový pohľad na funkčný MONT-10 
v skúšobnom stende s nosným vozíkom v hornej 
polohe – pre výmenu modulov alebo hlavíc 

 

 

Celkový pohľad na funkčný MONT-10 
v skúšobnom stende s nosným vozíkom 
v pracovnej pozícii v HCP (skrátená verzia) 
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B.  Realizácia operácií opráv zvaru nátrubku HCP 
pomocou výmenných modulov a hlavíc 

1.  Technológia pretavovania trhlín zvaru nátrubku 

 

 

Automatické centrovanie  zváracej hlavice na 
vzorku nátrubku s implantovanými umelými 
vadami 

 

 

Pretavovanie orbitálnou hlavicou M92 s komorou 
pre priemer sústredného zvaru max. Ø90mm 

 

Ukončenie opravy pretavovaním zvaru nátrubku 
sústrednými návarmi a návrat hlavice do 
východiskovej polohy 

 

 

Výsledok opravy technológiou pretavovania 
zvaru 10-timi sústrednými zvarmi metódou TIG 
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2.Technológia zaslepenia nátrubku zavarovacou záslepkou 

 

 

Vŕtanie otvoru vŕtacou hlavicou modulu OPZ pre 
vloženie zavarovacej záslepky do nátrubku 

 

 

Vkladanie zavarovacej záslepky nasadzovacou 
hlavicou modulu OPZ 

 

Zavarenie záslepky orbitálnou hlavicou M92 
metódou TIG: bez prídavného materiálu a 
netaviacou sa W – elektródou 

 

 

Výsledok kapilárnej kontroly vyhotoveného zvaru 
(nanesená vývojka) – výsledok výborný, bez 
závad 
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3.Technológia doplnenia chýbajúceho zvaru 
nátrubku v koreni zvaru 

 

 

Vyvŕtanie otvoru Ø10,4 mm do nátrubku pre 
zasunutie a centrovanie zváracej hlavice M92 

 

 

Centrovanie zváracej hlavice M92 zasúvaním 
centrovacieho tŕňa hlavice do prevŕtaného 
otvoru 

 

Vyhotovenie chýbajúceho zvaru v koreni 
zváracou hlavicou M92 a modulom OPZ 

 

 

Výborný výsledok kapilárnej kontroly zvaru – bez 
závad, vyhovuje 

   

 

 


