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 :این دستگاه برش هیبریدی مخصوص فلزات و غیره فلزات

تالش شده که   طراحی مهندسی دستگاه برش فلزات اقتصادی سانشید با رویکردی ارائه دستگاه برش فلزات با لیزر با کیفیت و اقتصادی می باشد. در این جهت

دستگاه برش لیزری و هم دقت برش دستگاه برش لیزری باال باشد. در این راستا می  در ساخت این دستگاه برش لیزری از قطعاتی استفاده شود که هم سرعت  

 .توان اذعان نمود که دستگاه برش فلزات با لیزر سانشید قابل رقابت با دستگاه های دیگر می باشد

ن کره باعث شده که آزادی حرکتی دستگاه برش با  استفاده از شاسی مستحکم و همچنین سرو موتورهای برند لیدشاین و نیز ریل ها و واگن های برند هایوی

دستگاه برش  لیزر فلزات در جاهای مختلف میز برش بتواند منحنی ها یا حتی زوایای بسته را با سرعت مطلوب برش دهد. همچنین طراحی منحصر به فرد این 

این دستگاه حکاکی و برش با لیزر به صورت مطلوبی کاهش یابد و با اطمینان  لیزری با استفاده از مکانیزم حرکتی مطلوب باعث شده نیاز به تعمیر و نگهداری در  

 .خاطر بیشتری بتوان از این دستگاه استفاده کرد
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 پکیج سروو موتور و سرو درایو لیدشاین ساخت چین

گر اند که میتواند برای کنترل سرعت و زاویه  ، موتورهای بسیار دقیقی هستند تشکیل شده از یک موتور الکتریکی و اجزایی دی Servo Motor سرو موتورها

  .و به معنی خدمتکار است Servus شافت موتور در زاویه و سمت دلخواه استفاده شوند.سرو برگرفته از کلمه ی یونانی

 :مزایای سرووموتور و کاربرد آن 

 : مشخصـات مهمی که در یک فرایند نیاز به استفاده از سرووموتور دارند عبارتند از

 پاسخ سریع  -۱

 دقت باال  -۲

 کنترل بدون مراقبت -۳

 کارکرد از راه دور  -۴

 :انرژی گاید

 

 در ساخت این دستگاه برش فلزات با لیزر عالوه بر محاسبات مربوط

 به نیازهای مشتریان، کارایی دستگاه در کارکردهای بسیار زیاد نیاز  

 بود که راهکارهایی جهت جلوگیری از مشکالت احتمالی و نیاز نداشتن

 به سرویس کار در محل و هزینه نگهداری کم باعث شد از تکنولوژی انرژی   

 .گاید برای محافظت است سیم کشی دستگاه استفاده شود

 .ی عالوه بر کاهش خطا در سیستم انتقال حرکت دستگاه مانع از آسیب به سیم کشی دستگاه می شوداین روش محافظت

 هد لیزر دستگاه 

 

 در طراحی منحصر به فرد هد لیزر دستگاه برش فلزات با لیزر سانشید برای  

 جابجایی در محور عمودی دستگاه از مانیزم حرکتی بال اسکرو استفاده شده 
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همچنین به طول کلی طراحی صنعتی دستگاه برش فلزات با لیزر سانشید  .است. این مکانیزم عالوه بر دقت حرکت خوب دارای سرعت عمل مناسب می باشد 

این دستگاه برش فلزات با لیزر را می توان در صنایع مختلف از جمله صنایع گونه ای می باشد که در کارخانه ها برای ساخت انبو محصوالت مناسب باشد.    به

 .و غیره فلزی برای برش اهن ها، ورق های مختلف فلزی و غیره فلزی و صنایع تولیدی تجهیزات هواکش و ... استفاده کرد فلزی

 :نه هاآی

 

ده طوالنی از دستگاه  استفاده از آینه های با شعاع مناسب و نیز نگهدارنده آینه ها با پیچ های کنترلی و مکانیک الک نگهدارنده ها باعث شده در هنگام استفا

 .مکرر کاهش یابدتغییرات تنظیم آینه ها محدود باشد و این خوب عالوه بر دقت کار دستگاه نیاز به تنظیم مجدد آینه ها به طور 

نور لیزر همه   همچنین طراحی مهندسی اپتیک و لیزر سیستم اپتومکانیکی باعث شده انتقال نور لیزر در همه نقاط میز کار یکسان باشد و این باعث شده شدت

 .ام می شودجا یکسان و خود باعث یکنواختی برش و حکاکی می شود. به عبارتی برش یک پارچه بدون ایجاد سوختگی و پلیسه انج

 :نازل

 سایز های مختلف نازل دستگاه لیزر

 نازل های دستگاه برش لیزر در سایز های مختلفی قابل تهیه هستند که عبارتند 

 و غیره که به طور کلی برای برش فلزات ۳و  ۲.۵و  ۲و  ۱.۵و  ۱.۲و   ۱و  ۰.۸از  

 ضخیم تر از سایز های بزرگتر استفاده میشود. پر کاربرد ترین سایز های نازل 

 میباشند. )نازل دوبل برای برش آهن و نازل سینگل برای برش استیل  ۲و  ۱.۵و  ۱.۲ 

وت در دستگاه مستلزم استفاده از نازل های مختلفی است، لذا تیم طراحی مهندسی  با نظر به اینکه نیاز به نوع برش متفاو آلومینیوم و مس و سایر فلزات رنگین( 

خروجی هوای   سانشید برای عملکرد بهتر دستگاه برش لیزری فلزات، نازل هایی با سوراخ های مختلف طراحی کرده اند که امکان تعویض آسان آن باعث داشتن

 .متفاوت داشته باشیم

 .با نوع برش باعث شده کیفیت برش در مقاطع مختلف را فراهم می کند همچنین ارتفاع و فکوس مناسب

 



 GBI-14260150تگاه برش فلز با لیزر مدل  دس

GBI-1426150 

 :بال اسکرو

 

 بال اسکرو از پر کاربرد ترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت و به ویژه

 اتوماسیون صنعتی به شمار می رود. از این قطعه به منظور تبدیل حرکت  

 دورانی موتور به حرکت خطی استفاده می شود. به دلیل استفاده از  

 ساچمه درون ساختار مهره، حرکت مهره بر روی پیچ بسیار نرم و با   

ل اسکرو به گونه ای است که حرکت بسیار دقیق و نرمی را ممکن می کند و  پیچ و مهره بالکمترین اصطکاک و نیروی مقاوم همراه خواهد بود. ساختار و شک

  .کنترل حرکت در دقت های باال با استفاده از این سیستم امکان پذیر خواهد بود

 موارد قابل برش توسط دستگاه برش فلزات با لیزر سانشید
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