مونو وایر هرمز
WS 110

دستگاه مونو وایر مخصوص گرانیت و ماربل

دستگاه مونو وایر هُرمُز WS 110
دستگاه مونو وایرِ هُرمُز  ،WS 110برشهای تکی را بر روی بلوک سنگهای گرانیت و ماربل تا طول

این دستگاه با سیم الماس حلقوی

 4200 mmاجرا میکند .عملیات برش میتواند هم برای تولید اسلب با ضخامتهای دلخواه و هم برای مکعب

عملیات برش را انجام میدهد .متناسب

کردن بلوکهای بدقواره استفاده شود.

با نیاز مشتری قابلیتهای اتوماسیون
مختلفی میتواند داشته باشد .همچنین
قطر الماس از  5.3 mmتا 11.5 mm
قابل سفارش است.

دستگاه مونو وایر هُرمُز WS 110
مونو وایر هُرمُز در دو نسخه ثابت و متحرک موجود است .این دو نسخه
میتوانند متناسب با نیاز مشتری به صورت جداگانه در محل مد نظر
نصب شوند یا به صورت ترکیبی به صورت یک مجموعه که یکی ثابت
و دیگری متحرک یا هر دو متحرک است به عنوان برش دوسیم نصب

گردند.
برای تولید با حجم باال جهت مکعب کردن بلوکها نسخههای ترکیبی
موجب افزایش سرعت عمل در تولید میشود.
ستونهای مونو وایر در نسخه متحرک بر روی ریل با سیستم
اتوماسیون تعبیه شده حرکت رفت و برگشتی دارد.

مدل ترکیبی با دو مونو وایر محرک

مدل ترکیبی با یک مونو وایر محرک
و یک مونو وایر ثابت

دستگاه مونو وایر هُرمُز WS 110
سازهی دستگاه از فوالد نرمالیزه شده ضخیم ساخته شده است .سازه اصلی از دو
ستون مستحکم بر روی پایهها و یک تیر عرضی متصل کننده دو ستون تشکیل شده
است .دو چرخ بزرگ که سیم الماس را هدایت میکنند در دو محفظه مناسب قرار
گرفتهاند .یک واگن برقی مستحکم در یک مسیر با چرخهای هدایت شونده حرکت
می کند و در صورت درخواست ،می توان آن را با یک میز چرخان موتور دار عرضه کرد
که به کمک آن میتوان چهار طرف بلوک را بدون نیاز به جابجایی بلوک یا تغییر واگن
برش داد.

همه قطعات به روش اجزای محدود ) (FEMتحت بررسیهای تحلیلی قرار
گرفته و بهینه سازیهای الزم جهت ترمیم ابعاد هندسی و سایر مشخصهها
انجام شده است .سطوح اجزای سازه ای پس از سندبالست با سه الیه محافظت
شدهاند .قطعات کوچک نیز تحت فرآیند پوششدهی مناسب قرار گرفته است.

دستگاه مونو وایر هُرمُز WS 110
چرخ محرک توسط یک سیستم چرخ
تسمه و یک الکتروموتور کنترل شده با
اینورتر برای تنظیم سرعت خطی سیم

2500 mm
2000 mm

الماس هدایت میشود .چرخ دیگر

هرزگرد و دارای سیستم ایجاد کشش در
سیم الماس است .این چرخ بر روی یک
تکیه گاه متحرک متصل به جکهای
پنوماتیک نصب شده است که کشش
سیم الماس را در حین عملیات برش
کنترل می کند .حرکت باال و پایین

چرخ های بزرگ با قطر  2000 mmبا ساختاری
مستحکم و سبک تهیه شده و در دو قسمت متحرک
نصب شده است .دو چرخ راهنمای سیم با قطر

چرخها که با استفاده از رولرهای هرزگرد

 400 mmسیم را به دقت در موقعیت برش قرار

هدایت میشود ،توسط سیستم انتقال

میدهد .همچنین دو چرخ راهنمای دیگر در باال

حرکت پیچی ایجاد میشود.

اجازه می دهد تا سیم را در موقعیت باالیی برای
برشهای بلندتر از

 2000 mmو حداکثر تا

 2400 mmاجرا شود .تمام چرخ ها با الستیکِ
قابل تعویض پوشانده شده است .که درون شیار

محیطی چرخ قرار گرفته و باعث می شود سیم
الماس بدون آسیب رساندن به چرخ و صدای
ناهنجار کشیده شود .قطعات متحرک توسط یک
پوشش محافظت می شوند که به راحتی باز شده و
دسترسی آسان برای تعویض سیم و عملیات نظافت
را امکان پذیر میکند.

دستگاه مونو وایر هُرمُز WS 110
مشخصات فنی

واحد

WS110F1-SM

WS110F1

بیشترین طول برش

mm

4000

4000

ف ای موجود جهت حمل و نقل بلوک

mm

4200

4200

پانل الکتریکی معمولی با صفحه کنترل
لمسی در یک ف ای بسته بیرون
محدوده دستگاه مونو وایر قرار
میگیرد و مطابق با استاندارد IP54

بیشترین ارتفاع برش

mm

2400

2400

طول سییم الماس

mm

21700

21700

ساخته شده است تا در برابر گرد و غبار

بیشترین قطر سگمنت الماس

mm

11

11

بیشترین نیروی کشش سیم

kg

500

500

مجهز به تمام دکمههای الزم برای

سرعت خطی سییم الماس

m/s

5 ÷ 40

5 ÷ 40

اجرای عملیات دستی و مجهز به PLC

توان موتور اصلی

kW

*15

*15

کل توان الکتریکی دستگاه

kW

21

18

محافظت شود .صفحه کنترل

و آ

با صفحه لمسی برای برنامهریزی

آ خنک کاری (حداقل فشار )1.5 bar

چرخههای برش و کنترل پارامترهای

هوای فشرده (حداقل فشار )6bar

l/min
Nl/min

50

50

50

50

کار است .این سیستم کنترلی میتواند

طول دستگاه )(L

mm

10900

10900

اندازه ضخامت مورد نیاز را برنامهریزی

ارتفاع دستگاه )(H

mm

6200

5900

کند.

وزن تقریبی

kg

8700

6200

طول ریل برای واگن برقی

mm

-

6000

طول مسیرها برای حرکت عرضی دستگاه

mm

5500

-

امکانات به انتخا خریدار

واگن برقی با حامل موتوری

واگن برقی موتوری با میز گردان

موتور  30KWجهت سنگ ماربل

VSW 100

واگن برقی با میز گردان

SW113

واگن برقی با حامل موتوری

SW 115

تصاویر ،نقشهها و دادههای فنی صرفاً جهت آگاهی هستند و الزام آور نیستند .ما این حق را
برای خود محفوظ میداریم که در صورت نیاز به بهینهسازی ماشین ،بدون اطالع قبلی ،تغییرات
الزم را در ماشینهای خود اعمال کنیم .تمام اطالعات و دادههای مندرج در این سند ،برای به
هر منظور متعلق به این تولید کننده و بهصورت ضمنی متعلق به شرکای داخلی و خارجی آن
است .حق هر گونه پیگیری متخلفان و بهره برداران غیر قانونی ،برای این تولید کننده یا شرکای
داخلی و خارجی آن محفوظ است.
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