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 (صلیبی)جوش زیر پودری 

 

 

این دستگاه با استفاده از مکانیزم جوش زیرپودری، با کنترل سرعت و یکنواختی حرکت، عملیات جوشکاری را تسهیل می کند، دستگاه با 

پشت میز کنترل به همراه ماشین حرکت می کند، اقدام به جوشکاری سازه می نماید. بدلیل  حرکت برروی سازه و به کمک اپراتوری که بر

استفاده از مکانیزم خود تنظیم ، تورچ جوشکاری بصورت اتوماتیک فاصله خود را با سطوح عمود بر هم سازه حفظ می کند و در نتیجه 

 جوش یکنواخت با ضریب نفوذ مساوی را فراهم می آورد.

 را دارد . منقطعو  یمقاطع قوس و همچنین جوش کاریکاری همزمان دو سازه  قابلیت جوشاه این دستگ
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روش جوشکاری زیر پودری دارای مزایای زیادی  .جوشکاری آن می باشد  ساخت سوله و ساختمانها اجرای یکی از مهمترین بخش های

 در عملیات جوش می باشد که برخی از آنها به شرح زیر هستند :

 کیفیت بسیار باالی سطح جوش -

 سرعت باالی جوشکاری -

 جوشکاری نفوذی یک مرحله ای  -

 سطح یکنواخت  با ضریب نفوذ یکسان در سطح  -

 

 مزایا:

 کاهش زمان جوشکاری -

 یکنواختی و تمیزی جوش -

 کاهش هزینه نیروی انسانی  -

 افزایش تولید  -

 تسهیل عملیات تعویض سیم  -

 برگشت پودر و استفاده مجدد از آن -

 جوشکاری همزمان دو سازه توسط یک اپراتور -

 دروازه ایماشین جوشکاری  مشخصات

 مشخصات وضیحاتت نوع قطعات بکار رفته

 1500~300 (mmسازه )جان ابعاد 

 12000~4000   (mmطول سازه )

     20 )تن(قابل جوشکاریحداکثر وزن سازه 

 1000~   100 (mm/minسرعت جابجایی )

  0.75 kw   (KWقدرت موتور حرکتی )

 آمپر 1200 نوع دستگاه زیر پودری

 دارد مکنده پودر

 مکانیکی اتوماتیک مکانیزم تنظیم محل جوش

 به سفارش مشتری قابلیت نصب سنسور تنظیم فاصله

 صلیبی  شکل کلی دستگاه 
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 مختصات مشخصات ردیف

 الکتریک به سفارش مشتری ( یا صبا) گام الکتریک  دستگاه جوش زیر پودری  1

 چین  KECیا  سهند اصفهان گیربکس محرک دستگاه 2

 kw AEG 0.75   موتور محرک دستگاه 3

 پارس فانال قطعات برق دستگاه  4

 استپ موتور  نوع موتورهای باالبر و عرضی  5

   

 

                                                                                                                                       

 

 

                   

 

 

 

 


