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Firma KSK s.r.o.

Vznikla v roce 1991 jako soukromá ryze česká firma se zaměřením na zakázkovou
konstrukci a výrobu speciálních jednoúčelových strojů a zařízení. Její náplní
je komplexní uspokojení potřeb zákazníka od vytipování nebo vývoje vhodné
technologie až po konstrukci a výrobu stroje. Samozřejmostí je zaškolení obsluhy,
technická podpora a servis po dobu životnosti stroje. KSK s.r.o. se zabývá rovněž
obchodní činností, například prodejem přídavných materiálů pro svařování,
mechanických filtrů na vodu apod.
Naše aktivity
• návrh, konstrukce , výroba strojů
pro svařování a navařování
• výroba polohovadel
• technická a poradenská činnost
pro technologické procesy svařování a navařování
• prodej přídavných svařovacích materiálů
• realizace robotických pracovišť
• kooperace svařování a navařování
• opravy, repase a modernizace strojů
• prodej filtrů Cintropur
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Výroba plazmových navařovacích strojů
Pro mechanizaci navařování otěruvzdorných, antikorozních,
žáruvzdorných i jiných vrstev vyrábíme speciální plazmové
automaty. Jednotlivé typy automatů konstruujeme na zakázku
s ohledem na typ a velikost navařované součásti a typ
návarového materiálu.

Některé stroje z naší produkce
Plazmový navařovací
automat PPC 250 HG
určen na navařování
jednoduchých rotačních
součástí na čele nebo
na obvodu (sedla, klíny
a kuželky armatur,
středící kroužky, sklářské
formy apod.) metodou
PTA s práškem.

Navařovací stroj
PPC 250 WH
pro návary na rotačních
součástech. Stroj pracuje
v automatickém režimu
– např. navařování
extrudérů metodou PTA  
wolframkarbidovými,
stellitovými i jinými
prášky.

Plazmový navařovací
automat PPC 250 PTM
– navařování rotačních
součástí z čela nebo
na obvod (sedla, klíny
a kuželky armatur,
difuzory, šneky, desky
apod.) metodou PTA.

Plazmový navařovací
automat PPC 250 R
– navařování rotačních
součástí z čela nebo
na obvodu (sedla, klíny
a kuželky armatur,
středící kroužky, ústní
formy, dýnka, závěrové
hlavy sklářských forem)
metodou PTA s práškem.

Plazmový navařovací
automat PPC 250 GMR
je určen na navařování
tvarových součástí
(přední, konečné
a ústní sklářské formy
apod.). Pro navařování
nerotačních součástí
z čela metodou PTA
s práškem.

Navařovací plazmový
automat PPC 250 NAO
pro navařování
dílů armatur.
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Výroba svařovacích strojů

Pro mechanizaci svařování vyrábíme několik řad automatů.
Na všech automatech lze instalovat svařování metodou MIG/MAG,
TIG, TIG s přídavným drátem, pod tavidlem, plazmou,
mikroplazmou atd. Jednotlivé druhy automatů jsou řešeny jako
stavebnice tak, aby je bylo možné přizpůsobit pro požadovaný typ
součásti a svaru, rozsah minimálních a maximálních rozměrů
svařence, stupeň automatizace atd.
Některé stroje z naší produkce
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Automat SA 201
je určen pro přivařování
sedel do těles armatur.

Automat SAP 1000
pro podélné svařování
trubek ze stočeného
plechu.

Svařovací automat
SA 718-3 s dvěmi
pracovními místy
pro svařování rotorů.

Svařovací linka SL 800
je určena ke svařování
velkých dílů armatur
metodou pod tavidlem
nebo MIG/MAG.

Automat SAO 320
pro svařování
rotačních dílů.

Automat SAP 400
pro svařování
rohů skládaných
plechových skříní.
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Výroba svařovacích polohovadel

Vyrábíme řadu otočných polohovadel s plynulou regulací otáček
(řízených frekvenčními měniči) nebo bez regulace, s ručním nebo
motorickým naklápěním, s nožním nebo ručním ovládáním.
Konstrukce polohovadel je robustní a v provozu nevyžaduje zvláštní
údržbu. Na polohovadlech standardní řady můžeme provádět úpravy
dle požadavků zákazníka.
Některá polohovadla z naší produkce
Polohovadlo PO 300 D
pro svařování dílů
do 100 kg s průchozí
dírou 55 mm.

Polohovadlo PO 4000
se sklopnou lícní
deskou, rámem
a podložnými kladkami.
Celková nosnost
do 4000 kg.

Polohovadlo
PO 1000 S
s maximální nosností
ve vodorovné poloze
1000 kg motoricky
naklápěné.

Kladkové polohovadlo
PK 20 s rámem,
posuvnými kladkami
a posuvnými  
stanicemi. Hnaná je
jedna kladka vybavená
brzdou.

Sklopné polohovadlo
PO 2000 SH s max.
nosností 2500 kg.

Samostatné hnané
stanice PK 50
mohou být vybaveny
pohonem, brzdou.
Kladky stanic jsou
kovové, nastavitelné
podle průměru dílu.
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Výroba speciálních strojů

V oblasti speciálních strojů (zkušební stolice, rovnací stolice,
speciální automaty, manipulátory atd.) dodáváme našim zákazníkům
zařízení podle jejich požadavků – od návrhu přes konstrukci
až po výrobu, odzkoušení a uvedení do provozu.

Některé stroje z naší produkce
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Rovnací stanice RS 400
slouží k automatickému
vyrovnávání svařenců
příhradové konstrukce,
které jsou po svaření
zkrouceny. Pro svařování
těchto konstrukcí jsme
vyrobili stroj SA 336.

Zkušební stolice
ZSU 300 U je kombinovaná
pro zkoušení velkých
přírubových armatur
DN65-300 a malých přírubových armatur DN 10-65.
Zkušební stolice je určena
pro tlakové zkoušky pevnosti
tělesa a těsnosti uzávěru
přírubových armatur.

Zařízení MO 65-50
je určeno k bezpečnému
vkládání kusů do induktoru
indukčního ohřevu
a zajišťuje pohyby
kusů v induktoru pro
rovnoměrné ohřátí
na požadovanou teplotu.
Požadované parametry
se nastavují na displeji.

Zkušební
stolice VZ 40 T
pro předzkoušení
svařenců na těsnost
vzduchem

Pájecí automat PA 3
k pájení víček a trubiček
v ochranné atmosféře
při použití indukčního
ohřevu. Zařízení je
osazeno indexovacím
stolem.

Zkušební stolice ZS 240
je určena pro tlakové
zkoušky pevnosti tělesa
a těsnosti uzávěru
armatur s přivařovacími
konci. Upínání je
ruční a hydraulické.
Vyhodnocení je
vizuálně.
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Navařování metodou PTA

Základní údaje o technologii — metoda má základ
v použití vysoce koncentrovaného elektrického
oblouku pro tavení přídavného materiálu
při současném minimálním natavení základního
materiálu. Do proudu plazmy je kontinuálně přiváděn
přídavný materiál, který se rovnoměrně navařuje
na součást. Navařování plazmou umožňuje
v širokém rozsahu řídit nezávisle na sobě
svařovací proud a množství přídavného materiálu.
Tím je možné dosáhnout optimálního tepelného
režimu s minimální hloubkou promíšení, a dosáhnout
tak kvalitního návaru již na jednu vrstvu ve výšce
1 mm.

Výhody technologie

– udržení vysoké kvality návaru a produktivity práce – nasazení progresivní techniky (NC stroje apod.)
na navázaných operacích při obrábění – vyšší stupeň mechanizace jak při kusové, tak sériové výrobě – možnost
navařování přídavných materiálů v různých formách (prášek, trubička, drát) – metalurgický typ spoje s min.
promíšením, do 0,8 mm od rozhraní návaru – minimální propal legur Cr, Mo, Mn, Si atd. – strukturní rovnoměrnost
a vysoká vnitřní kvalita návaru – minimální tepelné ovlivnění základního materiálu – dosažení kvalitního návaru
již v první vrstvě – stabilita a opakovatelnost technologického procesu, včetně možnosti monitorovat parametry
– minimum škodlivin, emisí a hlučnosti při svařování (dle ČSN i EN hluboko pod dovolenou hranicí) – minimum
výskytu vad (pórů, trhlin, vměstků) v návaru – nižší spotřeba energie v porovnání s klasickými metodami –
minimální nerovnost povrchu při definované výšce návaru ± 0,5 mm v jedné vrstvě (vazba na produktivitu při
opracování) – úspora návarového materiálu
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Kooperace — navařování metodou PTA, MIG-MAG, TIG
Metodou PTA navařujeme na námi vyráběných strojích

Navařování dílů armatur kobaltovými návary (tělesa, sedla, desky klínů, koule, vřetena)

Navařování sklářských forem a dílů

Ostatní návary např. extrudéry, mlecí kola a kladiva, kladky atd.
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Prodej přídavných svařovacích materiálů

KSK s.r.o. nabízí široký sortiment přídavných materiálů pro svařování a navařování.
Úzce spolupracuje s renomovanými výrobci nejen při dodávkách, ale i při vývoji
a zkouškách nových materiálů a aplikací. Jsou to např. voestalpine Böhler Welding,
ALUNOX Schweißtechnik GmbH, Deutsche Edelstahl Werke a další.
Böhler Welding
Nabízí celosvětově jedinečné a kompletní
produktové portfolio svařovacích materiálů
vlastní výroby.

UTP Maintenance
Vysoce kvalitní svařovací materiály
pro průmyslové aplikace pro údržbu,
opravy a navařování.

SOUDOKAY
Vysoce kvalitní svařovací trubičkové
materiály pro průmyslové aplikace
pro údržbu, opravy a navařování.

ALUNOX Schweißtechnik GmbH
Německý dodavatel kvalitních přídavných
svařovacích materiálů nabízí velmi široký
sortiment.

DEW
Německý dodavatel kvalitních přídavných
navařovacích prášků nabízí velmi
široký sortiment zejména pro metodu
PTA.

esab
Světový výrobce přídavných svařovacích
materiálů.
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Robotizace

V oblasti robotizace se firma KSK s.r.o. prezentuje jako dodavatel
celých robotizovaných pracovišť, jak v oblasti svařování, tak
v oblasti manipulace. V řadě případů jsou dodávky realizovány
i s polohovacími zařízeními, která jsou vyráběna přímo v naší
firmě, s přípravky a s kompletním bezpečnostním vybavením.
Spolupracujeme s dodavateli ABB, Comau, Doosan.
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Nové robotizované
pracoviště
připravené k instalaci
a následnému
zprovoznění.

Robotické pracoviště
osazené manipulačním
robotem.

Polohovací
zařízení navržené,
zkonstruované
a vyrobené
v KSK s. r. o.

Kolaborativní
roboty
DOOSAN.

Robotické pracoviště
osazené roboty
pro manipulaci
kovových součástí
za vysokých teplot.

Vyrábíme
polohovací zařízení
pro robotizované
pracoviště našich
partnerů.
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Soustružení

CNC soustruh FTC 640 (max. průměr 640 mm, max. délka 1900 mm)
CNC soustruh UT 200L (max. průměr 350 mm, max. délka 1000 mm)
CNC soustruh MASTURN 70 (max. průměr 650 mm, max. délka 1300 mm)
CNC soustruh NAKAMURA-TOME WT-100 (obráběcí centrum,
průchod vřetena 42 mm, max. prac. délka 503 mm, max. délka tyče 1500 mm)

Frézování

3osá frézovací centra VMC-50 Strojtos (max. rozměry 900 x 500 x 500 mm)
CNC frézka COMBI  U7 (pojezdy 1600; 750; 900 mm, prac. stůl 1800 x 700 mm

Pece — Tepelné zpracování

Odporové pece s grafickým záznamem průběhu TZ.
S max. rozměrem dílu 1500x1400x1250 mm.
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——————————————————————
Výroba plazmových navařovacích
strojů zejména pro energetický
a sklářský průmysl.
——————————————————————
Výroba svařovacích automatů,
svařovacích strojů, jednoúčelových
zařízení – návrh, konstrukce,
výroba, servis.
——————————————————————
Výroba svařovacích polohovadel
sklopných, kladkových, otočných
– návrh, konstrukce, výroba, servis.
——————————————————————
Prodej svařovacích a navařovacích
přídavných materiálů, prodej prášků
pro navařování metodou PTA.
——————————————————————
Kooperace – navařování metodou PTA
v oblasti energetiky, sklářského průmyslu
a v oblasti zpracovatelské.
——————————————————————
Zajišťujeme kompletní robotizované
pracoviště ve spolupráci s dodavateli
ABB, Comau, Doosan.
——————————————————————
Prodáváme filtry Cintropur
pro zachycování mechanických
nečistot v kapalinách a plynech.
——————————————————————
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