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در این . یکی از قدیمی ترین و کاراترین روشهای برش آهن آالت ، برشکاری حرارتی به کمک اکسی اسیتیلن است      

با اکسیژن بوجود می آید که باعث ذوب شدن آهن ( معموال بوتان یا استیلن )روش شعله داغ بوسیله مخلوط شدن گاز 

نصب کرد و  cncش هوا گاز را می توان بر روی ماشین آالت تورچهای بر. تا دمای ذوب و در نهایت برش آن می شود 

 .با کمک آن هر شکل دلخواهی که با رایانه طراحی شده باشد ، قابل برشکاری خواهد بود 

که این امر باعث افزایش  ، دستگاه های برش قابلیت تنظیم برای کارکردن به همراه چند مشعل برش را دارا هستند    

جهت برش )مشعل های استفاده شده در دستگاه دارای کیفیت بسیار باالی برش می باشند . سرعت تولید خواهد شد

در این حالت می توان . همچنین این دستگاهها قابلیت کار با تورچ پالسما را نیز دارا می باشند .  (میلیمتر 033تا  کاری

 (گاز و هم کار با پالسما -هم کار با هوا)ظوره طراحی نمود دستگاه را به شکل دو من

باالبرها مجهز به سیستم جرقه زن . کل عملیات برش قابل کنترل توسط کامپیوتر و همچنین بصورت دستی می باشد    

 .هستندکه توسط کامپیوتر نیز فرمان می پذیرند

 

 

 

 



 

BORNAABZAR.com 

 

 

 

 

  مشخصات تكنيكي

  مشخصات كلي دستگاه ( الف: 
 

 Kian2602 نام مدل

 2m*0m ابعاد كارگير

 096cm(W)*776cm(L)*0066cm(H) ابعاد دستگاه

cnc   2   تعداد تورچ برشكاري عدد   

 kg 066 وزن ماشين متحرك

(ريلها و ميز كار)وزن كلي ماشين   0266 kg 

 AC 226 V, 06HZ ولتاژكاري

 06666mm/min حداكثر سرعت حركت ماشين

 0666mm/min حداكثر سرعت برشكاري

 6.0mm حداكثر خطاي ماشين در هر محور

 6.60mm حداكثر خطاي سيستم كنترل

گاز -حداقل ضخامت برشكاري درسيستم هوا   0mm 

گاز -حداكثر ضخامت برشكاري درسيستم هوا   066mm 

 006mm كمترين فاصله مشعلها از يكديگر

گاز-تجهيزات برشكاري هوا  (....ـشيلنگها و تورچ ، شير تنظيم)سري كامل    

های تورچ روی براي نصب  جرقه زن وشمعك  

 بصورت تمام اتوماتيك سيستم قطع و وصل شعله

 بصورت الكتريكي توسط اپراتور سيستم كنترل ارتفاع مشعلها

(به سفارش مشتري ) قابل نصب  سيستم كنترل اتوماتيك ارتفاع مشعلها  

جهت اصلي و فرعي بدون  0امكان برشكاري در  صفحه پنل اضافي جهت دسترسي آسان اپراتور

 كامپيوتر

 از طريق كليد هاي صفحه پنل سيستم افزايش سريع سرعت به سه برابر
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  مشخصات نرم افزاری( ب 
 

 XP  محيط نرم افزاري كامال فارسي تحت ويندوز 

 امكان چيدماني بهينه قطعه مورد برش در ورق

برشكاري ،تعيين فاصله قبل از برش اصليامكان تعيين نقطعه شروع برش ، جهت   

 تعيين اولويت برشكاري اشكال نسبت به يكديگر

 امكان اعمال ضريب بزرگ نمايي و كوچك نمايي

 امكان طراحي نقشه ، و يا استفاده از الگوهای از پيش تعريف شده

.....طول برش كاري ، زمان انجام كار ، زمان انجام برش و : ارائه اطالعات برشكاري شامل   

 (يا شبكه   CDانتقال با فلش ، ) سيستم ورود اطالعات  از طريق فايلهاي تهيه شده توسط اتوكد 

 

  مشخصات فني قطعات ( ج: 

 

 :موتورهاي حركتي  (1

 

 کشور سازنده مارک تجاری توان سرعت چرخش جريان ولتاژكاري نوع موتور

Ac servo 
motor 

222  v Ac 4A 0222 r.p.m 422W Delta تایوان 
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 :گيربكس  (2

 

 نوع كوپل نسبت گيربكس نوع گيربكس كشور سازند ه

 مستقيم 0:076 تسمه تايمينگ برنا ابزار

 

 :شيرهاي برقي   (3

 

 ولتاژ كار نوع كشور سازند ه مارک تجاری

CEME 226 پيستوني ايتاليا V  AC 

 

 :برد كنترلر سرو موتور  (4

 

 عملكرد نوع كارت نام سازنده

 USB Motion  controlارتباط  Pc  Bace برنا ابزار

 

 :ساير كارتها و بردهاي  (5

 

 سيستم اتصال سازنده نوع كارت نام قطعه

 كارتي قابل تعويض طراحي و ساخت شركت cnc  motion controlکنترلر برد 

 

 ( : positionفيدبك كنترل موقعيت ) شفت اينكودر (6

 

 کشور سازنده دقت عملكرد مارک تجاری قطعه

AUTONICS 06666 puls/rev کره جنوبی 
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 ساير قطعات (7

 

 کشور سازنده مارک تجاری قطعه نام قطعه

 آلمان Robost شيلنگها

 تايوان cps کاور شيلنگها

 

 مشخصات کامپيوتر (8

 

 مشخصات تجاریمارک  نام قطعه

Main board Giga G00M 

CPU Intel Duall cor 0/0 GH 

H.D.D Maxtor 206G 

RAM Kingston LG 

 LG "09 مانيتور

Key board فراسو Mini key board 

 

 

  مشخصات مكانيكي: 

 

 جنس مواد اولیه و یا مارک نام قطعه

 CK 02از نوع ریل راه آهن   ریلها

 شدهسخت كاري  VCN چرخها

 ورق كاري تابلوي برق

 ورق كاري سایر قابها

 St03قوطي سنگین  پایه هاي نگهدارنده

 ST03قوطي و ناوداني   میز زیر دستگاه
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  سيستم روشنايي: 
 

 عدد المپ هالوژن0 چراغهاي پايين

 

  مزيتها: 

 

 با امکان چيدمان و قابليتهای فوق العاده  XPمحيط نرم افزاري كامال فارسي تحت ويندوز 

قابليت تعمير و نگهداري آسان بجهت سيستم كارتي بودن  مدارات الكترونيك كه تعويض را به راحتي امكانپذيرمي 

 .نمايد 
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 دل کیان بازوئیم      

 

 

 

 

 

 

 

این دستگاه . مجموعه کاملی از توانمندی های برش هوا و پالسما را ارئه می نماید بازویی نیز ، کیان  CNCدستگاه برش 

در دراز مدت نیاز به کالیبراسیون مجدد را  Backlashبا دارا بودن سیستم گیربکس های تسمه تایمینگ و بدون 

 duty)بردهای سنگین ریل های راه آهن استفاده شده در این ماشین ، این دستگاه را جهت کار. برطرف می نماید 

Heavy ) در شرایط سخت مناسب ساخته است. 
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در این مدل دستگاه بجز شکل دستگاه که به نوبه خود مزایا و محدودیتهایی را به دنبال خواهد داشت ، سایر مشخصات 

 . بنابراین کلیه جداول باال برای هر دو نوع مشترک می باشد. با مدلهای دو طرفه یکسان است 

 .اهد داشت وجود ریلهای دستگاه در یک طرف مزایا و محدودیتهایی را به شرح زیر خو

 مزایای دستگاه

  بار گذاری آسان ورق 

 امکان استفاده از لیفتراک جهت بارگذاری ورق 

 امکان برشکاری ورقهای بزرگتر از ابعاد دستگاه 

 حفاظت بیشتر اپراتور و کامپیوتر 

 

 محدودیتها

  متر 5.2 عدم امکان تولید برای ماشینهای با عرض بیشتر از 

 ماشین دروازه ای اضافه شدن عرض دستگاه نسبت به 

 

 :ساخت برناابزار طوس  CNCمزایای دستگاه های 

 مزايای مکانيکی -1

 ريلها (1-1)

می  CK96ريل های راه آهن با توجه به آنکه ازجنس فوالد : استفاده ازريلهای راه آهن ماشين کاری شده به عنوان ريل اصلی دستگاه 

 .باشد ازسختی واستحکام بسيار باال وطول عمر نامحدود برخوردار می باشند 

 

 : ACسيستم حرکتی سرو موتور  (1-2 )  
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سرو موتور ، به روزترين فن آوری ساخت موتور و  ACتکنولوژی .سرو موتور می باشد ACموتور های حرکتی دستگاه            

می باشد ، که درواقع بدليل يکنواختی حرکت وگشتارباال درسرعت های زياد،حرکت يکنواخت ونرم   CNCدرايو برای ساخت دستگاه 

 .دستگاه را تضمين می نمايد

، ازآن برای   CNCها که موتور پله ای می باشند وبعضی ازتوليد کنندگان داخلی دستگاه های  STEP MOTORجهت اطالع         

 نظر اصولی برای اين کار مناسب نمی باشند ، که داليل متعددی برای مناسب نبودن آنها وجود داردحرکت دستگاه استفاده می کنند از 

 ( :بعضی از اين داليل به شرح زيرند) 

 .پايين آمدن گشتاور  با افزايش دور موتور باعث بروز خطا در سرعت های زياد می شود 

  (حرکت پله ای )  لرزش دستگاه به دليل عدم حرکت يکنواخت

 .پايين بودن عمر موتور به دليل از بين رفتن خاصيت مغناطيسی رتوربه جهت ايجاد گرمای ذاتی اين نوع موتور در حين کار

                                     :                                                                                                                            استفاده از اينکودر جهت فيد بک ( 3-1)

وعرضی صورت می پذيرد ،بنابراين امکان هرگونه خطای  کنترل موقعيت دستگاه توسط دو عدد اينکودر برروی ريل طولی          

استفاده نمی ( بازخورد)متاسفانه ساير توليد کنندگان داخلی اين نوع دستگاهها از فيدک. شونده برروی سيستم ازبين خواهد رفت  جمع

ال حرکت است ، بخواهد ميليمتربر دقيقه در ح 0666کيلوگرمی که با سرعت  006حدودا  cncفرض کنيد يک دستگاه . نمايند 

بديهی است . بايستد ، بطور قطع از زمانی که فرمان توقف صادر شود تا زمان توقف کامل مقدار کمی جابجايی ناخواسته وجود دارد 

هر چند ممکن است اين مقداربرای يک مرتبه  کم باشد ، ولی تکرار زياد اين فرمانها در نهايت باعث جمع شدن خطاها و افزايش 

بنابراين به مقداری که  دستگاه اشکال پيچيده تر با مقادير متعدد توقف و حرکت را اجرا نمايد ، خطا افزايش . جی آن خواهد شد تدري

جهت تعيين دقيق محل فعلی ( اينکودر)تنها روش جلوگيری از اين مشکل استفاده از فيدبک . يافته و دقت کار از بين خواهد رفت 

 .طای احتمالی است دستگاه و اصالح هرگونه خ

 .جهت محافظت شيلنگ ها روی تورچ برش   Energy chainاستفاده از     (1-4)

 .زاويه دارشدن مشعل های برش دردوجهت برای عمليا ت پخ زنی (1-5)   

 سيستم روشنايی مناسب ، جهت نور پردازی محل برشکاری ومحل کار اپراتور   (6-1)
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 مزايای سخت افزاری  -2

 طراحی کامل بردها ی الکترونيکی واسط بين کامپيوتر ومکانيک توسط متخصصين برنا ابزار طوس     (0-2)

اکثر  همانطور که می دانيد   امروزه. برای تبادل اطالعات بين کامپيوتر و سخت افزار  USB ver2استفاده ازکانال ارتباط     (2-2)

 (بدليل سرعت بسيار باال .)ط با کامپيوتر استفاده می نمايند تجهيزات جديد ساخته شده ، از اين روش برای ارتبا

 ريلی بودن بردهای الکترونيکی به جهت تعويض آسان بردها     (0-2)

 .طراحی بسيار عالی جهت کار در شرايط نويزی وناپايدار کارخانجات     ( 4-2) 

 مزايای نرم افزاری  -3

 فارسی بودن محيط کاری نرم افزار (0-2)

 درايران 7و  xpتحت ويندوز ( ازنوع سرو موتور ) CNCکنترل  کامال فارسی افزاراولين نرم  (0-0)

رعايت حداکثر موار د مربوط به کار برپسندی با توجه به تجربه  چندين ساله اين  محيط نرم افزار ی بسيار زيبا با    (0-4)

 بهوبازبينی امکانات نرم افزاری خارجی مشا CNCدرطراحی وساخت دستگاه های برش  شرکت

 :امکانات فراوان نرم افزار ی جهت تسهيل برشکاری مانند   (0-0)

تعيين اولويت برش قطعات ، تعيين نقطه شروع، زمان پيش گرم ، زائده پيش گرم برای هرشکل به طور مستقل ،امکان حذف ،           

scale ازالگوهای موجود  ، چرخش ، جابجايی وانتقال برای اشکال موجود ، امکان بوجود آوردن اشکال جديد ويا استفاده. 

 امکان چيدمان بهينه قطعه در ورق جهت کاهش ضايعات  (0-0)

 sheetAlignmentامکان درنظر گرفتن  زاويه ورق نسبت به ريل ودرنتيجه آسان شدن بار گذاری ورق   (0-7)

 ح کلی نرم افزار ورنگ آميزی مطابق سليقه اپراتورامکان مديريت طر (0-0)

 استفاده از الگوهای آماده و يا ايجاد اشکال جديد در نرم افزار  (0-9)

 وقفه  مانند امکان کاهش سرعت در پيچها و زوايای تند ، امکان. تنظيمات فراوان برای حصول بهترين کيفيت برش   (0-06)

 ....... قبل و يا بعد از باز کردن شير برقی هوای کمکی و

 


