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 RT1530Mدستگاه برش لیزر فلز  دفترچه راهنمای حفظ و نگهداری

 پیشگفتار
های برش لیزری فایبر و نماینده رسمی شرکت سنفنگ چین ر شرکت روتک وارد کننده دستگاه

 ایران است.

سپاسگزاریم و تمام تالش ما  Mصمیمانه از شما برای خرید دستگاه برش با لیزر فایبر سری 
 ای را به شما ارائه دهیم.جانبهاین است تا محصوالت باکیفیت باال و خدمات همه

آالت و برق تشکیل شده است و به طور کامل توسط شرکت این محصول از ادغام لیزر، ماشین
وجور، ساختار جمع Mیافته و ساخته شده است. مشخصه اصلی سری توسعه سنفنگما یعنی 

دقت زیاد، طول عمر باال و ظاهری زیبا است که هم از نظر اقتصادی و هم عملی برای کاربران 
صرفه است. برای استفاده بهتر و ماندگاری بیشتر این دستگاه، لطفا قبل از شروع به استفاده به

لطفا برای  دقت مطالعه کنید.ورالعمل ارائه شده برای لیزر و چیلر را بهاز آن، راهنمای و دست
آشنایی با ساختار دستگاه، نحوه عملکرد و عملیات روی دستگاه، به دفترچه راهنمای کاربران و 

 راهنمای عملیات ما مراجعه کنید.

نقل نامناسب،  برای اطمینان از ایمنی پرسنل و دستگاه و جلوگیری از عملیات نادرست و حمل و
لطفا با اصول کار، ساختار، تعمیر و نگهداری روزانه و مدیریت ایمنی این دستگاه آشنا شوید، 

های مربوط به مدیریت ناهنجاری خود در صحیح عملیاتی مسلط شوید و توانایی هایروشبه 
 د.یبخشبرا در مواقع اضطراری بهبود  دستگاه

لطفا قبل از رفع  و تماس بگیرید 02148000090تماس  شمارهبرای سواالت و مشکالت، لطفا با 
 .استفاده نکنیددستگاه  ت، ازمشکال
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 ایمنی 1
 توانمیبه اقدامات احتیاطی اساسی در زمان عملیات، بازرسی و نگهداری دستگاه،  توجهیبیبا 
، لطفا قبل از عملیات، بازرسی و نگهداری، اقدامات احتیاطی ؛ بنابراینایجاد مشکل کرد راحتیبه

درک کنید. در غیر این آن را به طور کامل ایمنی شرح داده شده در این راهنما را بخوانید و 
صورت انجام هرگونه عملیات بر روی دستگاه برای جلوگیری از صدمات شخصی و آسیب به 

روی برچسب  دهندهاطالعات هشدار   ترراحت صحیح و دستگاه اکیدا ممنوع است. برای درک
 :شودمی بندیطبقه، اقدامات احتیاطی ایمنی در این راهنما به شرح زیر دستگاه

منجر به آسیب  تواندمیناهنجاری که ایجاد احتیاط الزم برای جلوگیری از  خطر
 جدی یا مرگ شود.

 هشدار
منجر به آسیب  تواندمیاحتیاط الزم برای جلوگیری از ایجاد ناهنجاری که 

 درجه متوسط یا مرگ شود.

 مراقبت
منجر به آسیب  تواندمیاحتیاط الزم برای جلوگیری از ایجاد ناهنجاری که 

 شود. دستگاه عملکردبه جزئی یا آسیب 

 توجه
 منجر به آسیب تواندمیاحتیاط الزم برای جلوگیری از ایجاد ناهنجاری که 

 عملکرد یا کاهش طول عمر دستگاه شود. به

توضیحات "ایمنی" "ایمن" و "امنیت" استفاده شده در این راهنما به این معنی نیست که 
و محیط، هر  هاروشثیر شرایط عملیاتی، اتحت ت بلکهوجود ندارد.  هیچگاهخطری  گونههیچ

هایی که در این راهنما توضیح رویهها و ، روشنی؛ بنابراممکن است "ناامن" تلقی شود ایمرحله
 شرایط های کلی مورد استفاده قرار گیرند و با تغییرعنوان دستورالعملاند، باید فقط بهداده شده

 توان آنها را اصالح کرد.، مییمحیط 

 ایمنی محصوالت لیزری بندیطبقه 1.1
(، محصوالت لیزری به AELلیزر، طبق جدول حد انتشار قابل دسترس ) تواناز منظر ایمنی و 

که  مراجعه کنید( GB7247-2001لطفا به  بیشتر )برای جزئیات شوندمیچهار کالس تقسیم 
 به شرح زیر باشد: تواندمی

: محصوالت لیزر ذاتا ایمن هستند و تحت هیچ شرایطی از حداکثر نوردهی مجاز تجاوز 1کالس 
 .کنندنمی

خود واکنش اجتنابی  به کمککنند که میاطع س از خود : محصوالت لیزری نور مرئی2کالس 
 .شودمیمحافظت  هاچشم، از به نور هاچشم

 : مشاهده مستقیم این نوع لیزر از طریق ابزار نوری مضر است.3Aکالس 
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برای چشم مضر  پرتو لیزرلیزر که ممکن است در صورت تابش مستقیم  ی از: نوع 3Bکالس 
 باشد.

 ا بازتاب انتشار این نوع لیزر مضر است.: تابش مستقیم، انتشار ی4دسته 

 لیزربا خطر در حین برش  1.2
 . خطر مکانیکی1

برخورد  با یکدیگر توانندمیانسان یا خرابی قطعات، قطعات متحرک مکانیکی  انگاریسهلبه دلیل 
 و خرد شوند.کنند 

 . خطر گرما2

. در صورت وجود حالل یا گرانول آلی شودمیمقدار زیادی گرما تولید  ،لیزر با برش فراینددر طی 
 وجود دارد. سوزیآتشقابل اشتعال در محیط اطراف، خطر 

 . خطر سوختن3

دارای سطح باالیی از انرژی حرارتی هستند. اگر مواد قابل اشتعال )چوب،  فایبرپرتوهای لیزر 
یک  این رواز  کاغذ، لباس و غیره( توسط پرتوها تحت تابش قرار گیرند، ممکن است بسوزند.

 کپسول آتش نشانی باید در اطراف دستگاه نصب شود.

عالوه بر این، نگهداری یا گذاشتن مواد قابل اشتعال در ناحیه کنترل لیزر اکیدا ممنوع است. 
 شود. ایویژههنگام برش مواد با نقطه آتش کم باید به حفاظت در برابر آتش توجه 

 ات. خطر تشعشع4

باعث سوختگی شدید چشم و پوست  تواندمیاشعه لیزر مستقیم، بازتابی یا پراکنده  .1
 شود.

 شودمیروبرو شدن با جهتی که پرتوهای لیزر چراغ نشانگر قرمز در آن به بیرون پرتاب  .2
 دچار سوختگی شوند. هاچشماکیدا ممنوع است. در غیر این صورت ممکن است 

 یا انفجار شود. سوزیآتشباعث  تواندمیتابش لیزر  .3
 خطر تشعشعات یونیزان وجود دارد. .4
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 عملیات ایمن 3.1

 قوانین اساسی برای عملیات ایمن 1.3.1

 
بدون مطالعه این دفترچه راهنما، هیچ برق و کلیدی را روشن نکنید. دستگاه باید مطابق  .1

ذکر نشده اکیدا  هایروششرح داده شده در این راهنما کار کند. انجام سایر  هایرویهبا 
 هایروش" عنوانبه، اساسا باید اندنشدهکه در این راهنما بیان  هاییرویهممنوع است. 

 " در نظر گرفته شوند.هممنوع
 اجتناب کنید. هااحتمالی را شناسایی کنید و سعی کنید از آن اتخطر  .2
تکیه نکنید و دستگاه خود به نتایج قضاوت ذهنی  صرفا در حین کار، به طور غیرمنطقی .3

 .شودمیکه منجر به حوادث خطرناک  نیندازید، زیراکار به اساس این این را بر 
الی دارید، لطفا با واگر در مورد محتویات این دفترچه راهنما یا مراحل کار دستگاه س .4

 مشورت کنید یا با بخش خدمات ما تماس بگیرید.خود پرسنل نظارت در شرکت 

 
و  اندگذراندهکه آموزش کامل ایمنی لیزر را  شود استفادهدستگاه لیزر باید توسط پرسنلی از 

منع  با دستگاه کارکردناز  باید مورد تایید پرسنل نظارت )تجهیزات لیزر( هستند و سایر پرسنل
 شوند.

ثیر الکل هستند، از کار با ایا تحت ت کنندمیمصرف  بخشآراماپراتورهایی که دارو یا  .1
 .شوندمیدستگاه منع 

 انجام شود.تعمیر قطعات نوری و الکترونیک باید توسط مهندس برق واجد شرایط  .2

 

 هشدار
لطفا قبل از هر عملیاتی، محتویات این دفترچه راهنما را بخوانید و آن را 
کامل متوجه شوید. نادیده گرفتن این بخش از دستورالعمل ها ممکن 

 به صدمات شخصی جدی شود.است منجر 

 هشدار

اپراتورهای دستگاه برش با لیزر باید دانش ایمنی و تجربیات عملیاتی 
ل نظارت بررسی شوند. استفاده خاصی را کسب کنند و باید توسط پرسن

از پرسنل غیر مرتبط کار با دستگاه اکیدا ممنوع است. بی توجهی به این 
 تواند صدمات شخصی جدی ایجاد کند!هشدار می

برای دسترسی آسان، این راهنمای باید در یک مکان تعیین  هشدار
 شده در نزدیکی دستگاه نگهداری شود.
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یا خرابی آن  شدنگممدیریت این راهنما باید به یک شخص خاص واگذار شود تا از  .1
 جلوگیری شود.

ما تماس بگیرید  اگر این دفترچه راهنما گم شود یا آسیب ببیند، لطفا با بخش خدمات .2
 )با پرداخت هزینه( ارائه دهید. دفترچه و مدل و شماره سریال دستگاه را برای تعویض

 
 اپراتورهای مربوطه باید با موقعیت و مراحل عملکرد دکمه توقف اضطراری آشنا باشند. .1
جلوگیری از وقوع  اگر کارگری غیر از اپراتور نیاز به فشار دادن دکمه توقف اضطراری برای .2

های روشنی را خطر در مواقع اضطراری داشته باشد، شرکت شما باید اقدامات و رویه
 تعیین کند. پیشبرای پاسخگویی به این شرایط اضطراری از 

 

 

 
هنگام کار با دستگاه، اپراتور باید لباس و شلوار مناسب بپوشد، بهترین کار این است  .1

 مقاوم در برابر حرارت بپوشد تا آسیب به پوست را به حداقل برساند. هایلباسکه 
اپراتور باید از عینک مخصوص برای جلوگیری از آسیب احتمالی ناشی از لیزر فایبر  .2

 د.استفاده کن
اپراتور باید موهای بلند خود را ببندد و از کاله ایمنی استفاده کند تا از خطر پیچیدن مو  .3

متحرک و چرخان دستگاه جلوگیری شود. از هیچ جواهراتی )مانند ساعت  هایقسمتدر 
 و غیره( که ممکن است به داخل قطعات متحرک دستگاه بیفتد، استفاده نکنید.

 هشدار

در صورتی که هر گونه نشانه ای از آسیب شخصی یا نقص عملکرد دستگاه رخ 

دهد، لطفا دکمه توقف اضطراری را به فورا فشار دهید. اپراتورهای مربوطه باید با 

موقعیت دکمه توقف اضطراری آشنا باشند تا اطمینان حاصل کنند که عملکرد و 

 می توانند آن را به سرعت در مواقع اضطراری فشار داد.

EMERGENCY STOP 

 هشدار
 برای جلوگیری از صدمات جدی شخصی در حین کار با دستگاه،

 خاصی وجود دارد.الزاماتی برای پوشیدن لباس 
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 ای محافظت از پا بپوشد.اپراتور باید کفش ایمنی بر  .4

 کنترل لیزر 2.3.1
 . تعیین پرسنل نظارت بر تجهیزات1

پرسنل نظارت بر این تجهیزات باید دانش و تجربه عملیاتی خاصی در زمینه مدارهای نوری 
 تخلیه ولتاژ باال خطرناک( کسب کنند. ویژهبهپرتو لیزر( و الکترونیکی ) ویژهبه)

 :استاصلی پرسنل نظارت بر تجهیزات به شرح زیر  هایمسئولیت

احتمالی ناشی  هایآسیبجلوگیری از  منظوربهو اقدامات مربوطه  هاطرحتهیه و اجرای  .1
 از پرتو لیزر.

 تنظیم و مدیریت منطقه کنترل لیزر، برای کنترل عملکرد دستگاه. .2
 حفظ سوابق بازرسی، نگهداری و خدمات تجهیزات. .3
 ایمنی مرتبط.انجام آموزش  .4

 . تعیین اپراتور تجهیزات2

اپراتورهای تجهیزات باید توسط پرسنل نظارت بر تجهیزات منصوب شوند و آنها باید دانش 
اولیه مربوط به مدیریت اضطراری، لیزر و ولتاژ خطرناک را کسب کنند. آنها همچنین باید آموزش 

 دیده باشند.کامل کار با ماشین را 

 . آموزش ایمنی3

 
 زیر باشد: مواردآموزش ایمنی باید شامل 

پرتوهای لیزر، خطرات، آسیب به بدن انسان، اقدامات پیشگیرانه و مقررات خصوصیات  .1
 مربوط به درمان.

 برق. رویارویی باخطر مدارهای ولتاژ باال و اقدامات احتیاطی برای  .2
جلوگیری از خطری که در اثر فعالیت کارگران  و لیزر با ایمنی در حین برش هایپیشگیری .3

 .شودمیغیر مرتبط ایجاد 
 در شرایط اضطراری. هاو نقص اتاقدامات برای جلوگیری از خطر  .4

 .کنترل سالمت4

 هشدار
ورود پرسنل بدون آموزش ایمنی به منطقه کنترل لیزر اکیدا ممنوع 
است، در غیر این صورت ممکن است منجر به صدمات جدی 

 شخصی شود.
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در قوانین کارگاه باید مشخص شود که پرسنل و اپراتورهای مانیتورینگ تجهیزات لیزر باید به 
با الزامات قانونی شرایط واقعی شرکت  توانمیطور منظم معاینه پزشکی شوند. )مبانی منظم را 

 شما تعیین کرد.(

 . ثبت نقص لیزر5

تعمیر را به شکل مشخص شده انجام پرسنل تعمیر و نگهداری باید نقص لیزر را ثبت کنند، کار 
 دهند و به پرسنل نظارت بر تجهیزات لیزر که باید سوابق خرابی را نگهداری کنند، اطالع دهند.

 عملیات. بازرسی قبل از 6

 
 

 تنظیمات امنیتی 4.1

 تنظیم ناحیه کنترل لیزر 1.4.1

 
 های مشخص شده زیر است:منطقه کنترل لیزر شامل مکان

 استفاده اپراتورهای تجهیزات از پرتوهای لیزر.. محل 1

 کند.شود و مسیر نور عبور میشود، پرتو لیزر ساطع می. جاهایی که منبع لیزر نصب می2

. مکانی که ممکن است توسط پرتو لیزر در زمانی که حرکت دستگاه خارج از کنترل است 3
 تابش شود.

 زیر اطمینان حاصل کنید: هنگام تنظیم ناحیه کنترل لیزر، لطفا از شرایط

 . برای تشخیص ناحیه کنترل لیزر با یک خط زرد عالمت بزنید.1

 . یک تابلو برای شرح وضعیت منطقه تهیه کنید.2

 . تابلویی تهیه کنید که نام پرسنل نظارت بر تجهیزات و اپراتورها را نشان دهد.3

 هشدار
برای کاهش احتمال خرابی دستگاه و اتفاقات دیگر، پرسنل نظارت 

 بازرسی کنند. بر تجهیزات باید موارد مربوطه را قبل از عملیات

 هشدار
پرسنل نظارت بر تجهیزات باید ناحیه کنترل لیزر را نظارت کنند. 
 ورود افراد غیر از اپراتور تجهیزات به این منطقه اکیدا ممنوع است.
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 کنید.. یک صفحه ایمنی با اقدامات احتیاطی برای برش آماده 4

نمایش، های ایمنی برای جلوگیری از ورود پرسنل نامرتبط )درها، دیوارها، صفحه. نصب حفاظ5
 ها و غیره( و در صورت نیاز یک درب با کلید قفل کننده نصب کنید.نرده

 های ایمنی و درب با سوئیچ قفل کننده باید توسط کاربر تهیه شود.حفاظ

 
 نشانی مناسب تهیه کنید.. یک کپسول آتش1

 . تجهیزات تهویه، غبارگیر، دئودورانت و اگزوز را نصب کنید.2

 ابزارماشینتجهیزات ایمنی برای  2.4.1
برای اطمینان از ایمنی کاربر، دستگاه برش با لیزر به ابزار ایمنی مربوطه مجهز شده است. برخی 

توانند ممکن است همیشه برای اپراتور ایمن های خاصی هستند که نمیاز این ابزار دارای ویژگی
زار آشنا شده و به های عملکردی و اصول اولیه این ابنباشند. بنابراین الزم است با محدودیت

ای داشته باشید. ها ممکن است ایجاد شود توجه ویژهخطر احتمالی که توسط این دستگاه
 های ایمنی جانبی و سایر تنظیمات حفاظتی باید توسط کاربر فراهم شوند.حفاظ

 محل قرارگیری کمیت ابزار

 ابزاربر روی پنل عملیات و تیرچه ماشین 2 دکمه توقف اضطراری

 در محفظه الکتریکی 1 مدارشکن اصلی

 ابزاربر روی پنل عملیات ماشین 1 کلید سوئیچ برق اصلی

 بر روی سری برش 1 محافظ دنبال گر

 و پلتفرم تبادل Zو   X،Yبر روی محورهای  8 سوئیچ محدودکننده

 CNCتنظیمات پارامتر در سیستم  - افزار ایجاد محدودیتنرم

 CNCنمایشگر سیستم  - نمایشگر زنگ هشدار

 باالی محفظه الکتریکی 1 چراغ هشدار سه رنگ

 شرح عملکرد

 . دکمه توقف اضطراری1

 هشدار
ا قوانین و مقررات محلی مربوطه مطابقت داشته سیستم اگزوز دود باید ب

باشد. نگهداری از آتش یا مواد قابل اشتعال باقیمانده در ناحیه کنترل لیزر 
 اکیدا ممنوع است.
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 افتد.این دکمه را فشار دهید و دستگاه فورا از کار می

 
 . مدارشکن اصلی2

قطعات کننده اصلی برای محافظت از اگر جریان مدار الکتریکی از حد مجاز عبور کند، قطع
 کند.الکتریکی به طور خودکار منبع تغذیه را قطع می

 . کلید سوئیچ برق اصلی3

این سوئیچ به عنوان کلید کنترلی منبع تغذیه کل دستگاه عمل می کند. این کلید را وارد کنید 
شود. کنترل برق فعال می ONشود و دکمه ( بچرخانید، دستگاه روشن میONو آن را روی روشن )

( بچرخانید و کلید را بردارید، سپس برق خاموش می شود و تمام OFFروی خاموش ) سوئیچ را

  عملیات دستگاه متوقف میشود.

 
 . محافظ دنبال گر4

گیری کرد و تغییرات کار پردازش شده و نازل را اندازه توان فاصله بین قطعهبا کمک سنسور می
شود تا فاصله بین قطعه کار پردازش سرعت تنظیم میفاصله ناشی از تغییر صافی قطعه کار، به

 شده و نازل حفظ شود و همچنین از برخورد بین آنها جلوگیری شود.

 . سوئیچ محدودکننده5

 کند.لوگیری میسوئیچ محدود از حرکت بیش از حد هر محور ج

 افزار ایجاد محدودیت. نرم6

EMERGENCY STOP 

OFF ON 

این کلید حتما باید توسط پرسنل نظارت بر تجهیزات یا پرسنل مورد  هشدار
 تایید کنترل شود.
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افزار برای جلوگیری از حرکت بیش از حد هر محور از طریق تنظیمات پارامتر محدودیت نرم
 سیستم است.

 
 هشدار. نمایشگر زنگ 7

نمایش  CNCدر صورت بروز هرگونه اختالل در دستگاه، اطالعات مربوطه بر روی صفحه نمایش 
 شود.داده می

 
 

 . چراغ هشدار سه رنگ8

دهنده وضعیت عادی عملکرد و چراغ زرد دهنده زنگ هشدار، چراغ سبز نشانچراغ قرمز نشان
 کار است.بهدهنده وضعیت آمادهنشان

 اقدامات احتیاطی ایمنی 5.1

 
 مقدمه 1.5.1

کننده برق اصلی ورت بروز اختالل در منبع تغذیه، لطفا سریعا منبع تغذیه اصلی را با قطع. در ص1
 قطع کنید.

 اندازی کنید.راه. لطفا پنل را با نیروی متوسط 2

 . تمام ابزار و مواد را همیشه تمیز و مرتب نگه دارید. لطفا نکات زیر را رعایت کنید:3

 تادن آنها آسان نباشد.آنها را در مکانی قرار دهید که اف .1

بدون  نرم افزار ایجاد محدودیتتغییر هر گونه پارامتر مربوط به  هشدار
 اجازه شرکت ما اکیدا ممنوع است.

 هشدار
اگر پیام هشدار به دلیل نقص مکانیکی ایجاد شود، پرسنل تعمیر و نگهداری باید 

حل علت خرابی را بررسی کرده و اقدامات مورد نیاز را انجام دهند. پس از تایید 

 شدن مشکل، رویه های مشخص شده برای از سرگیری عملیات را دنبال کنید

. 

ابزار و هم منبع لیزر دارای ولتاژ کشنده هستند و نیاز به توجه ویژه دارند. هم ماشین  هشدار

 آنها باید توسط یک مهندس برق واجد شرایط استفاده شوند.

 به جایی که این عالمت هشدار نصب شده است دست نزنید.

 سوئیچ یا کلیدها را با دست های خیس یا دست های کثیف لمس نکنید!
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صورت عمودی باید تدابیری برای جلوگیری از افتادن هنگام قراردادن ابزار یا قطعات به .2
 آنها اتخاذ شود.

 هنگام چیدن اقالم باید تدابیر ایمنی برای جلوگیری از ریزش آنها رعایت شود. .3

 اقدامات احتیاطی در حین نصب 1.5.2
سط پرسنل واجد شرایط به کار گرفته شوند و این کار برای ها باید توها و لیفتراک. جرثقیل1

 .استسایر پرسنل اکیدا ممنوع 

 . به هر دلیلی، پرسنل نباید هیچ قسمتی از بدن خود را زیر جرثقیل قرار بدهند.2

گرفتگی، لطفا . اتصال سیم باید توسط پرسنل واجد شرایط انجام شود. برای جلوگیری از برق3
دستگاه از قبل به زمین متصل است. هنگام اتصال به زمین، جریان برق کلی مطمئن شوید که 

باید از طریق مدارشکن اصلی قطع شود و تا پایان فرایند انتقال جریان به زمین نباید بسته 
 شود.

. در هنگام اتصال سیم، یک عالمت هشدار باید آویزان شود تا به دیگران یادآوری کند که 4
 ر حال انجام است.فرایند اتصال سیم د

 . قبل از تغییر موقعیت و نصب دستگاه، لطفا با شرکت ما تماس بگیرید.5

کنند، یک مدیر باید تعیین شود تا زمان با یکدیگر کار می. هنگامی که چندین نفر به طور هم6
 به سایر پرسنل دستور دهد.

فظ، ایمن و محکم پوشانده ها باید کامال با محاکشی روی زمین، سیم. در صورت نیاز به سیم7
 شوند تا از آسیب در امان بمانند.

های مشخص شده ها باید در موقعیتکنندهها و پخش. هنگام بلندکردن دستگاه، سیم بکسل8
های استفاده شده باید کامال بتوانند وزن کنندهها و پخشبه دستگاه بسته شوند و سیم بکسل

 دستگاه را تحمل کنند.

دستگاه باید طبق دستورالعمل تنظیم انجام شود. کار به هر طریق دیگری )مانند . تنظیم سطح 9
 های فوالدی( اکیدا ممنوع است.استفاده از میله

 کردن برق انجام دهید.های زیر را قبل از روشن. پس از نصب دستگاه، بازرسی10

 ها تکمیل شده است.کاریکلیه اتصاالت سیم و روغن .1
 اند.درستی ایمن شدهتی نصب شده و بهدرسها بهتمام لوله .2
 اند.ها به طور ایمن وصل شدهها و مهرههمه پیچ .3
 آب و گردوغبار دستگاه را پاک کنید. .4
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 مطمئن شوید که نشتی آب یا نشت روغن در اطراف دستگاه وجود ندارد. .5

 اقدامات احتیاطی قبل از عملیات 3.5.1

 
های زیر نل نظارت بر تجهیزات باید قبل از عملیات بازرسیبرای جلوگیری از خرابی تجهیزات، پرس

 را انجام دهند.

. بررسی کنید که آیا موانعی در محل کار و در محدوده قسمت متحرک دستگاه وجود دارد یا 1
 خیر.

 . برای جلوگیری از لیز خوردن، لطفا مطمئن شوید که آب و روغن روی زمین وجود ندارد.2

 دقت دنبال کنید.رق را بچرخانید و مراحل این راهنما را به. کلید روشن/خاموش ب3

 . مطمئن شوید که تمامی درب ها و هر موارد محافظتی به طور ایمن بسته شده باشد.4

ها . عملکرد تمام تجهیزات حفاظتی را بررسی کنید تا مطمئن شوید که ایراد یا آسیبی در آن5
 وجود ندارد.

 رد زیر را بررسی کنید:کردن برق، موا. پس از روشن6

 هیچ پیام خطا یا زنگ هشداری روی نمایشگر وجود ندارد. .1
 ها وجود ندارد.دندهصدای غیر عادی در موتور و چرخ .2
 چرخد.کننده محفظه برق به طور عادی میفن خنک .3
 اند.کاری شدهها و سطوح ریل کامال روغنتمام شفت .4
 جز لیزر(.دستگاه را از قبل گرم کنید )به .5

 هیچ ماده قابل اشتعالی در ناحیه کنترل لیزر باقی نمانده است. .7

 اقدامات احتیاطی در طول عملیات 1.5.4
ها را خارج و از محل خود . به هیچ یک از وسایل ایمنی یا ابزار قفل کننده آسیب نرسانید، آن1

 جا نکنید.جابه

 . در حین کار، قوانین زیر را رعایت کنید:2

 ابزار را باز نکنید.ندرپوش محافظ ماشی .1

گرفتگی، لطفا قبل از روشن کردن برق، تمام برای جلوگیری از نشت برق و برق  هشدار
ها مطمئن ها را به دقت بررسی کنید و از سالم بودن آنها و محافظ سیمکابل

ای از آسیب، لطفا برای تعمیر به موقع شوید. در صورت مشاهده هرگونه نشانه
 با یک مهندس برق واجد شرایط تماس بگیرید.
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 ابزار نشوید.وارد محدوده قطعات متحرک ماشین .2
گیری نکنید، در زمان کار دستگاه، قطعه کار را دوباره سفت نکنید، قطعه کار را اندازه .3

 ها را بر ندارید و اطراف دستگاه را تمیز نکنید.تراشه

 کنید:. در هنگام تنظیم مسیر نور خارجی، قوانین زیر را رعایت 3

 هیچ بخشی از بدن خود را زیر نگهدارنده سنسور )سری برش( قرار ندهید. .1
 قبل از اجرای حرکت محور، لطفا بررسی و تایید کنید که جهت حرکت آن صحیح است. .2
 اشعه لیزر را به بدن انسان با نتابانید. .3
لمس نکنید، مستقیما به نور قرمز، پرتو یا نور پراکنده نشانگر لیزر نگاه نکنید یا آن را  .4

دیدگی جدی )از جمله کوری و سوختگی( در غیر این صورت ممکن است منجر به آسیب
 شوید.

هنگام انجام فرایند برش با لیزر، اپراتور باید از لباس و عینک محافظ استفاده کند، در  .5
 دیدگی جدی شود.غیر این صورت ممکن است منجر به آسیب

یر و اگزوز باید نصب شوند. در غیر این صورت، قبل از عملیات، تجهیزات تهویه، غبارگ .6
 شدت تحت تاثیر قرار گیرد.عملکرد ریه اپراتور ممکن است به

. اگر دستگاه در حین کار به طور ناگهانی متوقف شود، باید علت خرابی را کشف کرده و مراحل 4
نوع ازسرگیری عملیات را مشخص کنید. شروع مجدد عملیات قبل از بررسی علت توقف مم

 است.

پس از برش، مواد را مستقیما با دستان خود لمس نکنید تا از آسیب ناشی از بریدگی  .1
 یا سوختگی جلوگیری شود.

 ها از دستکش استفاده نکنید.ها یا دکمههنگام کار با هر یک از کلیدها، سوئیچ .2
تا از خرابی ای را روی دستگاه، روی میز کار یا در اطراف آن قرار ندهید هیچ ابزار یا قطعه .3

 کاری جلوگیری شود.ها در هنگام ماشیندستگاه، آسیب به کارگران یا حرکت آن
در حین کار، اکیدا ممنوع است که اپراتور قسمتی از بدن خود را به دستگاه تکیه دهد  .4

 تا از خرابی ناشی از تماس با سوئیچ یا کلید جلوگیری شود.
ک پیام هشدار بر روی صفحه، نمایش داده کند، یاگر دستگاه به طور غیر عادی کار می .5

ای از نقص عملکرد وجود خواهد داشت. لطفا در این صورت بالفاصله شود یا نشانهمی
 به پرسنل نظارت بر تجهیزات و پرسنل تعمیر و نگهداری اطالع دهید.

 اقدامات احتیاطی در حین تعمیر و نگهداری 5.5.1
 قطع شود. . برق اصلی دستگاه باید قبل از تعمیر1
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. کار تعمیر و نگهداری باید توسط پرسنل واجد شرایط انجام شود، مخصوصا کارهای تعمیرات 2
 الکتریکی که باید توسط پرسنل دارای گواهینامه عملیاتی انجام شود.

تواند . هم مولد لیزر و هم واحد کنترل دارای ولتاژ کشنده هستند. تماس با این قطعات می3
رناکی شود. قبل از بازرسی این واحدها، لطفا مطمئن شوید که برق خاموش منجر به حوادث خط

است و قبل از باز کردن درب بیش از پنج دقیقه صبر کنید )برای جزئیات بیشتر به دستورالعمل 
 منبع لیزر مراجعه کنید(.

. برای جلوگیری از روشن شدن برق اصلی توسط دیگران یا لمس تصادفی پنل عملیات، عالمت 4
که "در طول تعمیر و نگهداری  هستندهشدار را در یک مکان مشخص آویزان کنید که بیانگر این 

 به دستگاه دست نزنید!".

. هیچ سوئیچ محدودکننده یا سوئیچ مجاورتی را بدون مجوز شرکت ما حذف نکنید یا تغییر 5
 ندهید.

 ز خرابی جلوگیری شود.. مدار کنترل را تغییر ندهید تا از خرابی و آسیب انسانی ناشی ا6

ها، فیوزها یا قطعات مکانیکی(، لطفا از . هنگام تعویض قطعات الکترونیکی )از جمله چراغ7
 قطعات ارائه شده یا مشخص شده اصلی خود شرکت استفاده کنید.

. هنگام کار در ارتفاع، لطفا برای اطمینان از ایمنی پرسنل از نردبان محکم و کاله ایمنی استفاده 8
 ید.کن

. اگر نیاز به برداشتن موقت پوشش محافظ دستگاه برای تعمیر و نگهداری دارید، لطفا پس 9
 از انجام تعمیرات این پوشش را به موقعیت اولیه خود بازگردانید.

. قبل از تمیزکردن دستگاه و لوازم جانبی، لطفا تمام تحرکات دستگاه را متوقف کنید، برق را 10
 هشدار را آویزان کنید.خاموش کنید و عالمت 

. هنگام تمیزکردن وسایل، از دمنده هوا استفاده نکنید تا از پاشیدن پسماندهای برش و 11
 شود جلوگیری کنید.های آهن که منجر به صدمات انسانی میسرباره

 های آهن باید از دستکش استفاده شود.ها و سرباره. هنگام تمیزکردن زباله12

 ای شرح داده شده در این راهنما را رعایت کنید.ی دوره. لطفا موارد بازرس13

 تعمیر و نگهداری 2

 مقدمه 1.2
منظور اطمینان از عملکرد طبیعی دستگاه برش با لیزر، باید به طور روتین از دستگاه مراقبت به

و نگهداری شود. از آنجایی که کل دستگاه از اجزایی با دقت باال تشکیل شده است، تعمیر و 
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های نگهداری روزانه آن باید توسط پرسنل تعیین شده با دقت ویژه و کامال مطابق با رویه
شود، عملیاتی هر قطعه انجام شود تا از آسیب به قطعات که منجر به خرابی دستگاه می

جلوگیری شود. پرسنل عملیات و نگهداری دستگاه برش با لیزر باید به طور ویژه آموزش دیده 
توانند با رضایت پرسنل نظارت که دانش و مهارت مربوطه را به دست آوردند، میباشند. زمانی 

 بر ایمنی به انجام عملیات با دستگاه بپردازند.

اپراتور یا هرکسی که در طول پردازش به لیزر نزدیک می شود باید از عینک مناسب استفاده 
فضای داخلی وجود داشته باشد کند. در محلی که عینک مورد نیاز است، باید روشنایی خوبی در 

 تا از عملکرد بهتر اپراتور اطمینان حاصل شود.

کننده آبی، لطفا به دفترچه راهنمای و خنک CNCبرای تعمیر و نگهداری روتین لیزر، سیستم 
ابزار را شرح مربوطه مراجعه کنید. این راهنما فقط فرایند تعمیر و نگهداری روتین ماشین

 دهد.می

 ر طول فرایند تعمیر و نگهداری مورد نیاز هستند:موارد زیر د

 مالحظات کمیت قطعه

 بطری 1 استون

 درصد 99.5خلوص 

 درصد 0.3محتوای آب کمتر از 

 لیترمیلی 500ظرفیت 

  بسته 5 پنبه خام

 بطری 1 الکل
 درصد 99.5خلوص 

 لیترمیلی 500ظرفیت 

  5 کاغذ لنز

  1 خار الستیکی

سوزن 
 چکانقطره

 چکان پزشکی باشد.باید یک سوزن قطره 1

  بسته 2 سواپ پنبه

 آچار آلن، پیچ گوشتی، مولتی متر و غیره دست 1 ابزار
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 ایتعمیر و نگهداری دوره 2.2
کننده آبی و کمپرسور هوا لطفا به . برای آگاهی از تعداد دفعات و نحوه بازرسی لیزر، خنک1

 دفترچه راهنمای مربوطه مراجعه کنید.

ساعت، اولین مرحله از تعمیر و نگهداری و  24پس از نصب و استفاده از دستگاه به مدت  .2
ساعت استفاده، مرحله دوم تعمیر و نگهداری باید انجام شود. پس از استفاده از  100پس از 

دستگاه به مدت شش ماه، مرحله سوم تعمیر و نگهداری باید انجام شود. پس از آن، دستگاه 
 صورت سالیانه )بسته به شرایط مشتری( تعمیر و نگهداری شود.اه یکبار یا بهباید هر شش م

 تعمیر و نگهداری روزانه  3.2
 دقت بررسی کنید.کننده آب، حجم آب و اتصال خطوط لوله را به. لطفا هر روز لیزر، واحد خنک1

ی( و دکمه سازی لیزر )نشانگر بازرس. بررسی کنید و مطمئن شوید که دکمه وضعیت آماده2
 کنند.توقف اضطراری به طور عادی کار می

های و پیچ Zو محور  Y، محور X. بررسی کنید و مطمئن شوید که کلیدهای محدودکننده محور 3
دهی نصب بلوک برخورد شل نشده باشند و کلیدهای محدودکننده هر محور حساسیت پاسخ

 کافی را دارند.

کنند خوبی کار میهای محدودکننده میز تبادل به. بررسی کنید و مطمئن شوید که سوئیچ4
 )میز تبادل را پیکربندی کنید(.

 دیدگی بررسی کنید.مدت، لنز فوکوس و لنز محافظ را از نظر آسیب. پس از استفاده طوالنی5

. پس از اتمام کار، پسماندهای برش را در همان لحظه تمیز کنید و محل کار را مرتب و تمیز 6
در عین حال، تجهیزات را تمیز کنید تا مطمئن شوید که تمام اجزا تمیز و بدون لکه نگه دارید. 

 ای بر روی هیچ یک از تجهیزات دیگر قرار ندارد.هستند و هیچ قطعه

منظور تخلیه باز . پس از اتمام کار روزانه، شیر تخلیه مخزن هوا را در پایین کمپرسور هوا به7
 ببندید )در صورت استفاده از هوای فشرده(.کنید. پس از تخلیه آب، شیر را 

. پس از اتمام کار روزانه دستگاه را طبق روال اصلی خاموش کنید سپس برق کل دستگاه را 8
 قطع کنید.

 تعمیر و نگهداری در طول عملیات  4.2
قبل از کار با دستگاه، لطفا دستگاه را با توجه به دستورالعمل تعمیر و نگهداری روزانه بررسی 

نید. اگر صدای غیرعادی در حین کار رخ داد، لطفا دستگاه را فورا برای بازرسی متوقف کنید. ک
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پس از اتمام کار، دستگاه را طبق روال اصلی خاموش کنید و سپس میز کار و اطراف دستگاه 
 را تمیز کنید. وسایل نامربوط را روی میز کار یا کنسول قرار ندهید.

ابزار را بررسی کنید )اگر کمتر از سطح مورد کاری مرکزی ماشین. مرتبا سطح روغن پمپ روان1
کاری را تنظیم کنید تا کننده به آن اضافه کنید(، و فاصله روغننیاز است، فورا روغن روان

و  Z، محور هادی Y، محور هادی Xکننده کافی برای محور هادی مطمئن شوید که روغن روان
تواند دقت دستگاه را باال ببرد و طول عمر این محورهای یها وجود دارد. روانکاری خوب مپیچ

ها را دندهکاری چرخهادی را افزایش دهد. اگر صدای دستگاه در حین کار زیاد شد، لطفا روغن
 کننده اضافه کنید.موقع به آن روغن روانبررسی کنید و به

 د.ها باید هر هفته تمیز شوو پیچ Z. گردوغبار روی محور هادی خطی 2

 . گردوغبار روی تمام فیلترهای دستگاه و لوله بالست باید هر هفته تمیز شود.3

صورت هفتگی بررسی شود. اگر کمتر از حد الزم باشد، کننده در لیزر باید به. سطح آب خنک4
 کننده به آن اضافه شود.آب خنک

روی سطح لنز نوری  روز یکبار بررسی شود. آلودگی بر 15. لنز محافظ و لنز فوکوس باید هر 5
 یابد.موقع تمیز شود، در غیر این صورت طول عمر این لنزها کاهش میباید به

های . فیلتر موجود در مسیر عبور گاز باید ماهی یکبار بررسی شود و همچنین آب و زباله6
 موجود در فیلتر از آن خارج شوند.

دیدگی بررسی کنید و ببینید آیا بمنظور وجود هرگونه آسی. به طور مرتب کابل خارجی را به7
 اتصال سیم در محفظه شل شده است یا خیر.

. پس از نصب و استفاده از دستگاه به مدت شش ماه، این وسیله باید مجددا تنظیم شود 8
 تا از دقت برش آن اطمینان حاصل شود.

 مدتبازرسی و نگهداری طوالنی 3

 ستم عبور گازبازرسی و نگهداری از سیستم عبور آب و سی 1.3
سیستم مسیر عبور آب دستگاه برش با لیزر شامل دو قسمت است: یک قسمت از آب 

شود تا لیزر خنک شود و سپس به کننده از چیلر خارج شده و وارد رادیاتور در لیزر میخنک
 کند.گردد. قسمت دیگر نیز سیستم نوری و سری برش را خنک میچیلر بازمی

دیدگی و گرفتگی در گونه آسیبرسی کنید و مطمئن شوید که هیچ. مدار آب گردشی را باز 1
 های فشرده شده وجود ندارد.ها ناشی از وجود حیوانات و جانوران موذی یا زبالهلوله
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. وضعیت پیری خط لوله گردش آب را بررسی کنید. بررسی کنید و مطمئن شوید که در 2
 اتصاالت خط لوله نشتی آب وجود ندارد.

ر عبور گاز دارای دو قسمت است. یک قسمت گاز برشی است که به سری برش سیستم مسی
تواند هوای فشرده تمیز و خشک، اکسیژن با خلوص باال و یا نیتروژن با خلوص رسد که میمی

باال باشد. قسمت دیگر نیز گاز کمکی است که به طور کامل متشکل از هوای فشرده تمیز و 
 شود.نده روی میز کار استفاده میخشک است و برای سیلندر سفت کن

کند و سپس از سیستم کن سرد عبور میهوای فشرده از کمپرسور، مخزن ذخیره هوا و خشک
شود که خود به دو مسیر مجزا که کند و به هوای تمیز و خشک تبدیل میتصفیه هوا عبور می

 شود.یکی برای برش گاز و دیگری برای سیلندر تقسیم می

خط لوله گاز برش فشار باال را بررسی کنید و مطمئن شوید که در هیچ یک از  . وضعیت پیری1
 اتصاالت خط لوله نشتی هوا وجود ندارد.

کننده گاز، شیر چک، شیر کاهنده فشار، شیر الکترومغناطیسی و . اجزای تصفیه گاز )تصفیه2
 ندارد. ها وجودغیره( را بررسی کنید و مطمئن شوید که آسیب یا نشتی هوا در آن

فشار را بازرسی کنید و مطمئن شوید که هیچ آسیبی انسداد . خط لوله گاز فشارقوی و کم3
 ناشی در لوله ناشی از حیوانات و حشرات موزی و یا اقالمی فشرده شده وجود ندارد.

. واحدهای عملیاتی )سیلندر غلتکی، سیلندر سفت کننده، سیلندر اگزوز و غیره( مسیر گاز 4
 گونه گیرپاژی وجود نداشته باشد.ررسی کنید و مطمئن شوید که هیچکمکی را ب

 کاریبازرسی و نگهداری از سیستم روغن 2.3
کاری دستگاه برش با لیزر، از خطوط لوله و یک پمپ روغن اتوماتیک تشکیل سیستم روغن

پمپاژ ثانیه  10ساعت کاری و هر بار به مدت   4شده است. پمپ این دستگاه، روغن را در هر 
کند. پمپ باید هر دوهفته یکبار پر شود. هنگامی که سطح روغن خیلی پایین باشد، می

کننده آورد که به این معنی است که باید روغن روانسیستم یک زنگ هشدار به صدا درمی
 استاندارد به پمپ روغن دستگاه اضافه شود.

کاری انباشته شده سیستم روغن مدت از دستگاه، گردوغبار روی اجزایپس از استفاده طوالنی
گذارد، فشار کاری شود که بر عملیات روانکاری تاثیر منفی میو منجر به انسداد مدار آن می

دهد. بنابراین الزم است دهد و در نتیجه طول عمر آن را کاهش میپمپ روغن را افزایش می
و وضعیت نشتی و پیری لوله ها و محورهای هادی را تمیز کنید به طور مرتب گردوغبار روی ریل

 کاری را نیز بررسی کنید.سیستم روغن



19 
 

 

کننده استاندارد کننده را بررسی کنید. روغن پر شده در پمپ باید روغن روان. سطح روغن روان1
 باشد.

. خط لوله روغن را بازرسی کنید و مطمئن شوید که هیچ آسیبی انسداد ناشی در لوله ناشی 2
 موزی و یا اقالمی فشرده شده وجود ندارد.از حیوانات و حشرات 

. وضعیت کار پمپ روغن و ولتاژ تغذیه را بررسی کنید و همچنین از عملکرد عادی پمپ روغن 3
 اطمینان حاصل کنید.

 بازرسی و نگهداری از چیلر 3.3
 عملکرد .1
  لیتر در دقیقه است 13لیتر در دقیقه، حداکثر  3.5سرعت جریان )دبی(: حداقل 
 کننده: کظرفیت خنBtu/h 14483 
  :2 ≤اختالف فشار بین آب ورودی و خروجیkgf/cm 3 
  درجه± 10قابلیت کنترل دما: در محدوده دمایی 
 کننده: آب تصفیه شده با کیفیت باال، آب مقطر یا آب دیونیزهآب خنک 
 های فشارقوی ها باید از محصوالت فوالدی ضد زنگ یا شیلنگها: تمامی آنشیرها و لوله

 های فوالدی ضد زنگ برای اتصاالت لوله باشند. مواد گالوانیزه مجاز نیستند.نیز گیرهو 
 6 ≤های الستیکی مقاوم در برابر فشار با قطر داخلی های خارجی آب برای لیزر: لولهلوله 

های فوالدی ضد (، لولهPVCهای پالستیکی )متر، لولهمیلی 8 ≤متر و قطر بیرونی میلی
متر بیشتر  10های مسی نیز قابل استفاده هستند. اگر طول لوله چیلر از لولهزنگ و 

باشد، باید قطر لوله را افزایش دهید. همچنین باید از اختالف فشار آب مورد نیاز برای 
 لیزر اطمینان حاصل کنید.

 کننده برای مسیر نور خارجی: مقاومت فشار لوله لوله آب خنکPU ≥ 2kgf/cm 6  و
 بندی شوند.لوله باید آب اتصاالت

  میکرومتر استفاده شود. قطعه  100فیلتر: بهتر است از فیلتر شفاف پالستیکی با قطر
فیلتر بین چیلر و لیزر باید یک فیلتر استاندارد باشد که مطابق با نیاز سازنده ساخته 

 شده است.
 کنندهبازرسی و تعویض آب خنک .2
 کرده و چیلر را در محل مناسبی قرار دهید. گیره شلنگ را شل کنید، لوله آب را جدا 
 .شیر تخلیه چیلر )در قسمت پایین چیلر( را باز کرده و آب مخزن را تخلیه کنید 
 های شناور بررسی کنید و مخزن آب را از نظر وجود هرگونه آلودگی و میکروارگانیسم

 دیواره داخلی مخزن آب را تمیز کنید.
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 ده را به مخزن اضافه کنید و در عین حال، سطح شیر تخلیه را ببندید، آب تصفیه ش
درصد از ظرفیت کل مخزن پر شد، اضافه  95تا  85آب را مشاهده کنید و زمانی که 

 کردن آب را متوقف کنید.
  چیلر را در جای خود قرار دهید، لوله آب را وصل کنید و وجود هرگونه نشتی آب را بررسی

 کنید.
 بازرسی چیلر .3

کند. در صورت خوبی کار میچیلر رسیدگی شود تا بتوانید مطمئن باشید که بهبه طور منظم به 
ای تعمیر شود و شما نباید خودتان بروز هرگونه ایراد، چیلر باید توسط یک تکنسین حرفه

 کاری کنید.دستگاه را دست

  گرماگیر را به طور مرتب تمیز کنید. گرماگیر را با یک برس به آرامی تمیز کنید و سپس
 با هوای فشرده، گردوخاک آن را تمیز کنید.

 .گردوغبار را به طور منظم از کندانسور پاک کنید 
  سطح آب مخزن آب را به طور مرتب بازرسی کنید. اگر سطح آب خیلی کم است، آب

 تصفیه شده یا آب دیونیزه را به آن اضافه کنید.
 آنها پاک کنید. اتصاالت برق را به طور مرتب بازرسی کنید و گردوغبار را از 
  سیستم آب چیلر را به طور مرتب از نظر نشتی در محل اتصاالت و پیری خط لوله بازرسی

 کنید. در صورت وجود هرگونه نشتی، لطفا قطعات مربوطه را فورا تعویض کنید. 
  به طور مرتب کیفیت آب موجود در مخزن را بررسی کنید. اگر آب کدر و تیره شد، لطفا

ای کننده تصفیه شده تازهنده را تخلیه کنید و آن را با آب خنککنتمام آب خنک
 جایگزین کنید.

 دیده است، های روی قطعه فیلتر را به طور مرتب تمیز کنید. اگر فیلتر آسیبناخالصی
 باید با یکی از فیلترهای استاندارد مورد تایید سازنده دستگاه، جایگزین شود.

 

 های الکتریکیدستگاه اتصال، بازرسی و نگهداری از 4.3
 هادستگاه

. بررسی کنید تا مطمئن شوید که کلیدهای هوای منبع تغذیه اصلی، هر منبع تغذیه فرعی و 1
 کنند.خوبی کار میتوقف اضطراری به

درستی وصل شده است. منبع . بررسی کنید و مطمئن شوید که سیم منبع تغذیه لیزر به2
 )ورودی( کلید هوای منبع تغذیه اصلی متصل شود. QF0در کارگاه باید به پورت  380VACتغذیه 
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. بررسی کنید تا مطمئن شوید که کلیدهای هوای برق اصلی و فرعی )مانند موتور اصلی، 3
 دستگاه لیزر، کمپرسور هوا و غیره( باید ظرفیت مشخص شده را داشته باشند.

ول نباید کمتر از قطر سیم از پیش تعیین شده . قطر سیم کابل برق، سیم زمین و سیم ن4
 باشد.

 . از اتصال صحیح سیم زمین سیم برق اطمینان حاصل کنید.5

های جریان قوی )مخصوصا نقاط ورودی و خروجی . بررسی کنید تا مطمئن شوید که تمام پایانه6
ه طور ایمن وصل ها بها و درجترانسفورماتور قدرت( قابل اعتماد و ایمن هستند و همه دوشاخه

 اند.شده

ابزار را تمیز، مرتب و با تهویه . پایداری ولتاژ منبع تغذیه را بررسی کنید. محفظه برق ماشین7
 کشی را نیز بررسی کنید.مناسب نگه دارید. یکپارچگی و ایمنی هر قسمت از سیم

 بازرسی و نگهداری از سیستم نوری  5.3
 . اقدامات احتیاطی1

سطح لنز نوری )لنز محافظ، لنز فوکوس و غیره( را هرگز مستقیما با دست لمس نکنید.  .1
شود. اگر روی سطح لنز روغن یا گردوغبار در غیر این صورت، سطح لنز خراشیده می

دهد، لطفا در اسرع وقت شدت تحت تاثیر قرار میوجود داشته باشد، کارایی لنز را به
 لنز را تمیز کنید. 

از آب، مواد شوینده و غیره برای تمیزکردن لنزهای اپتیکال اکیدا ممنوع است. استفاده  .2
در غیر این صورت، الیه مخصوصی که برای پوشاندن سطح لنز استفاده شده است، دچار 

 شود.دیدگی میآسیب
لنز را در جای تاریک و مرطوب نگهداری نکنید، زیرا باعث پیری و فرسودگی سطح لنز  .3

 شود.می
تواند پرتو لیزر ز را تمیز نگه دارید. گردوغبار، کثیفی یا رطوبت روی سطح لنز میسطح لن .4

را جذب کرده و باعث آسیب به پوشش لنز شود که این خود بر کیفیت پرتو لیزر تولید 
 کند.گذارد یا حتی تولید پرتو لیزر را غیرممکن میشده نیز تاثیر منفی می

 اسرع وقت آن را تعویض کنید.دیده است، لطفا در اگر لنز آسیب .5
آرامی و بااحتیاط کار هنگام نصب یا تعویض لنز محافظ یا لنز فوکوس، لطفا با لنز به .6

شود و در نتیجه بر کیفیت پرتو کنید، در غیر این صورت، منجر به تغییر شکل آن می
 گذارد.لیزر تاثیر می

 های نصب یا تعویض لنز. روش2
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س تمیز بپوشید و دستان خود را با صابون یا مواد شوینده سازی، لطفا لبابرای آماده .1
بشویید. لطفا توجه داشته باشید که تماس هر قسمت از سطوح باالیی و پایینی لنز با 

های کناری هر قسمت از دست اکیدا ممنوع است. همچنین هنگام گرفتن لنز، لطفا لبه
مستقیم سطح پوشش لنز را لمس لنز را به آرامی با انگشتان نگه دارید و هرگز به طور 

 نکنید.
هنگام نصب لنز، لطفا لنز را به آرامی و بااحتیاط بیرون بیاورید تا از ضربه خوردن و  .2

افتادن آن جلوگیری شود و هیچ نیرویی به سطح پوشش لنز وارد نکنید. لنز را بر روی 
ده )پایه( لنز را با چند کاغذ لنز، روی میز تمیزی قرار دهید. گرد و غبار و کثیفی نگهدارن

یک دستگاه دمنده هوا تمیز کنید، سپس لنز را به آرامی در پایه لنز تمیز شده قرار 
 دهید. لطفا توجه داشته باشید، فوت کردن بر روی لنز با دهان اکیدا ممنوع است.

هنگام نصب لنز در پایه آن، لطفا این کار را به آرامی و با احتیاط انجام دهید، در غیر  .3
شود و در نتیجه بر کیفیت پرتو لیزر تاثیر صورت، منجر به تغییر شکل لنز می این
 گذارد.می

هنگام تعویض لنز، اقدامات احتیاطی زیر باید رعایت شود. لطفا دستکش تمیز بپوشید،  .4
لبه کناری لنز را با انگشتان بگیرید و لنز را به آرامی از جعبه نگهداری خارج کنید، 

د سطح لنز خراشیده نشود. قبل از باز کردن پوشش آن، لطفا هیچ همچنین مراقب باشی
نیرویی به لنز وارد نکنید. هنگام برداشتن پوشش، سعی کنید از قرارگرفتن گردوغبار و 
سایر اشیا روی لنز جلوگیری کنید. سپس گردوغبار سطح لنز را با یک دستگاه دمنده 

د. گردوغبار و کثیفی را از پایه لنز و قاب باد، پاک کنید و لنز را روی کاغذ لنز قرار دهی
ثابت آن پاک کنید. هنگام نصب لنز بر روی پایه لنز، مطمئن شوید که هیچ جسم 

افتد. با لنز به آرامی و بااحتیاط برخورد کنید، در غیر این صورت دیگری بر روی لنز نمی
شیا را با یک دمنده شود. پس از مونتاژ، گردوغبار و سایر امنجر به تغییر شکل لنز می
 هوا، از سطح لنز پاک کنید.

 های تمیزکردن لنز. روش3

 برای تمیزکردن لنز با کاغذ لنز، لطفا مراحل زیر را دنبال کنید. .1
 .گردوغبار روی سطح لنز را با یک خار الستیکی پاک کنید 
 ص قطره الکل با خلو 3تا  2صورت صاف بر روی سطح لنز قرار دهید و کاغذ لنز را به

باال یا استون با خلوص باال را روی کاغذ لنز بریزید، سپس به آرامی کاغذ لنز را 
صورت افقی بر روی لنز بکشید. این عمل را چندین بار تکرار کنید تا سطح لنز تمیز به

 شود.
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  بار تا کنید و مراحل باال را تکرار کنید تا  3یا  2اگر لنز خیلی کثیف است، کاغذ لنز را
 تمیز شود.لنز کامال 

 صورت مستقیم بر روی لنز ممنوع است.کشیدن کاغذ لنز خشک به

 برای تمیزکردن لنز با پنبه، لطفا مراحل زیر را دنبال کنید. .2
 .گردوغبار سطح لنز را با یک دستگاه دمنده هوا پاک کنید 
  از یک سواپ پنبه جدید آغشته به الکل با خلوص باال یا استون با خلوص باال برای

تمیزکردن لنز استفاده کنید. تمیزکاری باید از نقطه مرکزی لنز شروع شود و یک حرکت 
ای تا لبه لنز داشته باشد. سپس از یک سواپ پنبه آغشته شده جدید استفاده دایره

 کنید تا عملیات فوق را تکرار کنید تا لنز به طور کامل تمیز شود.
 اک کنید و مراقب باشید سطح لنز خراشیده مانده روی سطح لنز را پالکل یا استون باقی

 نشود.
  پس از اتمام مرحله تمیزکردن، لنز را به مکانی با نور کافی ببرید. اگر انعکاس لنز خوب

 باشد، لنز تمیز است. اگر انعکاس لنز خوب نیست، به تمیزکردن آن ادامه دهید.
  پایه لنز قرار دهید.لنز تمیز شده را طبق مراحلی که در باال توضیح داده شد، داخل 

ای که از قبل استفاده شده است، برای عملیات تمیزکردن لنز ممنوع استفاده از سواپ پنبه
 است.

 . نگهداری لنزهای نوری4

 نخورده باقی بماند.درستی نگهداری شوند تا کیفیت لنز دستلنزهای نوری باید به .1
های مشابه را در فریزر یا محیطگراد. لنزها درجه سانتی 30تا  10دمای محیط نگهداری:  .2

زدگی در لنزها قرار ندهید، در غیر این صورت هنگام بیرون آوردن لنزها، چگالش و یخ
 30رساند. دمای محیط نگهداری نباید بیش از شود که به آنها آسیب میایجاد می

درجه سانتیگراد باشد، در غیر این صورت، پوشش روی سطح لنز تحت تاثیر قرار 
 رد.گیمی

لنزها را در جعبه نگه دارید. لنزها باید در محیطی بدون لرزش قرار گیرند، در غیر این  .3
دهند و این موضوع در نتیجه بر عملکرد لنز تاثیر راحتی تغییر شکل میصورت به

 گذارد.می

 تنظیم لیزر و مسیر نوری  6.3
 بازرسی منظم
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بخصوص، به دفترچه راهنمای لیزر مربوطه های تعمیرات و نگهداری . لطفا برای دستورالعمل1
 مراجعه کنید.

. سیم برق را بررسی کنید و از اتصال الکتریکی بدنه لیزر به زمین اطمینان حاصل کنید. قبل 2
توان از یک مولتی متر برای تشخیص اتصال درست و موثر بدنه از اینکه برق روشن شود، می

 .سبز( استفاده کرد -لیزر به زمین )خط زرد 

. ولتاژ لیزر باید الزامات فنی محصول را برآورده کند، در غیر این صورت، محصول به طور 3
بیند؛ بنابراین، قبل از روشن شدن لیزر، لطفا بررسی کنید که آیا همه ناپذیری آسیب میجبران

 های ولتاژ مطابق با الزامات محصول هستند یا خیر.سیگنال

خوبی محافظت کنید. آن را خم نکنید و جی فیبر نوری بهلطفا از فیبر نوری و سری خرو. 4
 ها توجه کنید.نکشید. این قطعات شکننده هستند، لطفا به محافظت از آن

لطفا از لنز سری فیبر خروجی لیزر در برابر گردوغبار محافظت کنید. اگر گردوغبار وجود دارد، . 5
. از اتانول بی آب استفاده کنید که خلوص آن را طبق دستورالعمل تمیزکردن لنز تمیز کنید. )الف

ای معمولی های پنبهای بدون پرز استفاده کنید؛ از سواپ٪ است؛ ب. از سواپ پنبه99.9 ≤آن 
 شوند(.دهند و باعث آلودگی ثانویه لنز میراحتی پشم پنبه را از دست میاستفاده نکنید، زیرا به

درجه  25کند )دمای آب مناسب است، حدود ر میاندازی: چیلر به طور معمول کا. ترتیب راه6
کند مدار گاز به طور عادی کار می -شود افزار کنترل شروع مینرم -روشن شدن لیزر  -سانتیگراد( 

های ایمنی حفاظ –لیزر آماده انتشار نور است  -کند سیستم کنترل به طور معمول کار می -
 افتد. یسیستم برش به کار م -کنند خوبی کار میبه

سیگنال کنترل لیزر را  -. ترتیب خاموش شدن: سیستم کنترل دستگاه را خاموش کنید 7
 افتد.کننده آبی از کار میخنک –منبع تغذیه لیزر را خاموش کنید  -خاموش کنید 

. در طول فرایند کار لیزر، لطفا بررسی کنید که سیستم مسیر عبور آب، سیستم مسیر عبور 8
کنند. در صورت وجود هرگونه ایراد، لطفا علت آن الکتریکی به طور عادی کار میگاز و سیستم 

 را شناسایی کنید.

. در صورت بروز هرگونه خطا در حین کار با لیزر، لطفا زمان، مشکل و وضعیت کار سیستم را 9
 در آن زمان ثبت کنید. سپس علت خرابی را شناسایی کنید. اگر سوالی دارید، لطفا با پرسنل

 تماس بگیرید. LASER سنفنگ

کننده را تمیز کنید، به طور مدت از لیزر، الزم است خط لوله آب خنک. با استفاده طوالنی10
 کننده را در چیلر تعویض کنید و لیزر را عاری از گردوغبار نگه دارید.مرتب آب خنک
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 بازرسی و نگهداری از سنسور خازنی مستقل 7.3
شود( نقش مهمی در نامیده می BCS100)که از این پس  BCS100دهنده ظرفیت مستقل شتاب

تواند حرکت عمودی سری برش را در هر زمان، مطابق با ظرفیت فرایند برش دارد. به عبارتی می
دارد. بین نازل سری برش و صفحه تنظیم کند، بنابراین فاصله بین نازل و صفحه را ثابت نگه می

راحتی توسط الکتریسیته ساکن، الکترومغناطیس قوی، بهاز آنجایی که میزان ظرفیت خازن 
کند، برای اطمینان از استفاده درست از دستگاه، باید میدان الکتریکی و غیره تداخل پیدا می

 مرحله دارد. 3را کالیبره کنید. به طور معمول کالیبراسیون  BCSهر از چند گاهی 

 رابط کالیبراسیون

< را فشار دهید تا وارد ]رابط F1شده است، در رابط اصلی، > طور که در زیر نشان دادههمان
 کالیبراسیون[ شوید:

 
 کالیبراسیون سروو .1

هدف از کالیبراسیون سروو حذف انحراف صفر سروو موتور است. برای ورود به رابط 
 را فشار دهید که در زیر نشان داده شده است:  <1>]کالیبراسیون سروو[ کافی است 

 
کند. بنابراین، های کوچک به جلو و عقب نوسان میکالیبراسیون سروو، موتور در دامنهدر فرایند 

ابتدا باید وسط کورس را حرکت دهید تا از تجاوز کورس در حین نوسان جلوگیری شود. سپس 
<ENT.را فشار دهید تا کالیبراسیون شروع شود > 
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 ید.پس از کالیبره شدن خودکار سیستم، به رابط قبلی بازگرد

 کالیبراسیون سری معلق .2
گیری رابطه متناظر ظرفیت خازنی، موقعیت بین هدف از کالیبراسیون سری معلق، اندازه .3

را فشار دهید  <2سری معلق و صفحه است. برای ورود به رابط ]کالیبراسیون سری معلق[ >
 شده است:دادهکه در زیر نشان

 
 رد کرده و پارامترهای کالیبراسیون را تنظیم کنید.را وا <4اگر تنظیماتی انجام نشده است، لطفا >

 
 توضیحات پارامتر

 محدوده کالیبراسیون

های ظرفیت خازنی را در این محدوده کالیبراسیون داده
 متر است.میلی 15فرض کند که به طور پیشثبت می

خیلی کوتاه است، کاربر  Zهنگامی که کورس محور 
 تر تنظیم کند.تواند این مقدار را کمی پایینمی

متر بر ثانیه میلی 250هنگامی که سرعت بیشتر از 
است، الزم است محدوده کالیبراسیون را به طور 
مناسب افزایش دهید تا سری معلق فاصله کاهش 

 سرعت کافی داشته باشد.
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ظرفیت خازنی در 
ا هنگام برخورد نازل ب

 صفحه

هنگام کالیبراسیون موادی با تغییرات ظرفیت کوچک 
مانند اکریلیک و پالستیک، ابتدا باید کالیبراسیون 
صفحه را تنظیم کنید. در رابط کالیبراسیون، اجازه 
دهید سری معلق به آرامی سطح ماده را لمس کند و 

[F1را فشار دهید تا مقدار ظرفیت خازن فعلی به ] عنوان
 لمس شونده تنظیم شود.ظرفیت صفحه 

تشخیص هوشمند 
 صفحه برخوردکننده

شود، روشی برای هنگامی که این عملگر فعال می
شناسایی هوشمند تغییر در ظرفیت برای تعیین اینکه 

کند یا خیر، فعال آیا سری معلق صفحه را لمس می
 شود.می

توان کالیبراسیون اجسام غیرفلزی را با این روش می
فیت صفحه، انجام داد. اگر تداخل بدون تنظیم ظر 

بیشتر از  DIFزیادی در محیط وجود دارد )مانند مقدار 
(، لطفا این عملگر را خاموش کنید. در غیر این 30

صورت، سری معلق ممکن است بدون برخورد با سطح 
 صفحه بلند شود.

 < را فشار دهید.ENTبرای ذخیره این پارامترها و بازگشت به رابط قبلی، >

متر از میلی 5تا  1ل از کالیبراسیون، ابتدا سری معلق را به سطح صفحه نزدیک کنید )حدود قب
سطح صفحه فاصله داشته باشد(، و صفحه را ثابت و بدون لرزش نگه دارید. برای شروع 

 < را فشار دهید.ENTکالیبراسیون دوباره >

 
کشد تا فرایند کالیبراسیون به طور خودکار انجام شود. در طول این حدود ده ثانیه طول می

 را فشار دهد تا به اجبار کالیبراسیون پایان یابد. STOPتواند دکمه فرایند، کاربر می

 مدت انباربازرسی و نگهداری در طول نگهداری طوالنی 4
های متحرک ستفاده بماند، لطفا تمام قسمتاگر قرار است دستگاه برای مدت طوالنی بال ا

زدگی کاری کنید و آنها را در کاغذ بپیچید. لطفا سایر قطعات را مرتبا از نظر زنگدستگاه را روغن
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زدگی و فرسودگی قطعات باید انجام شود. در صورت بررسی کنید. اقداماتی برای جلوگیری از زنگ
پوشاندن دستگاه استفاده کنید. تمیزکردن و بازرسی توانید از پوشش گردوغبار برای امکان، می

 منظم دستگاه را فراموش نکنید.

 نگهداری چیلر در زمستان  1.4
منظور محافظت بهتر از تجهیزات لیزر و جلوگیری از خسارات غیر ضروری، لطفا الزامات . به1

 را دنبال کنید: LASER سنفنگ

 10نصب کنید تا دمای محیط در حدود تهویه مطبوع یا سیستم گرمایش در محل کار  .1
 درجه سانتیگراد حفظ شود.

ساعته روشن  24صورت زند، چیلر را بهبا توجه به اینکه آب هنگام جاری شدن یخ نمی .2
 نگه دارید و مطمئن شوید که دستگاه همیشه برق خواهد داشت.

در محلول  ضد یخ گلیکول به چیلر اضافه کنید. نقطه انجماد گلیکول به نسبت غلظت آن .3
 آبی تغییر خواهد کرد.

  

 غلظت گلیکول )%( (℃)نقطه انجماد ضد یخ 

10- 26 

15- 32 

20- 37 

25- 40 

30- 45 

شود. ( برای دستگاه شما توصیه میClariantشرکت کالریانت ) AntifrogenNاستفاده از محصول 
تواند در دمای است. پس از افزودن ضد یخ، چیلر می 7به  3شده نسبت آب و ضد یخ اضافه 

 زدن کار کند.درجه سانتیگراد بدون یخ -20

درجه سانتیگراد باشد، نیازی به افزودن ضد یخ نیست.  40تا  10. اگر دمای محیط دستگاه بین 2
 ه آن کنید. از طرفی لطفا در تابستان ضدیخ موجود در چیلر را تخلیه و سپس آب مقطر جدید ب

 کردن چیلر به وضعیت آب توجه کنید.. قبل از روشن3

 غلظت گلیکول و نقطه انجماد مربوطه
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. اگر قرار است دستگاه برای مدت طوالنی بال استفاده یا خاموش باشد، آب درون مخزن چیلر 4
و لیزر را تخلیه کنید. برای این کار، لطفا مطمئن شوید که آب تخلیه شده است و اقدامات ضد 

 .زدگی مناسب انجام شده استیخ

 روش تخلیه آب

برق دستگاه را خاموش کنید، شیر تخلیه در قسمت پشت چیلر را باز کنید و آب مخزن  .1
 را تخلیه کنید.

فیلتر داخل چیلر را باز کرده و آب فیلتر را تخلیه کنید. پیچ زیر پمپ را باز کرده و آب  .2
 پمپ را نیز تخلیه کنید.

کیلوگرم( را  2مگاپاسکال ) 2/0لوله آب پشت مخزن آب را بردارید و عالمت بزنید. گاز  .3
 لوله آب وصل کنید تا آب در لیزر )منطقه دمای پایین( تخلیه شود. φ12به انتهای 

لوله آب وصل کنید تا آب در سری  φ8کیلوگرم( را به انتهای  2مگاپاسکال ) 2/0گاز  .4
 تخلیه شود. فایبر )منطقه با دمای باال(

: اگر فشار گاز مورد استفاده برای تخلیه آب خیلی زیاد باشد، ممکن است لیزر آسیب توجه
 یابد.ببیند. اگر غلظت ضد یخ خیلی زیاد باشد، مقاومت در برابر گردش آب نیز افزایش می

 زدگی مورد نیاز شرکت ما برای جلوگیری از: در صورتی که کاربر اقدامات ضد یختوجه ویژه
های نگهداری به عهده خود کاربر خواهد بود. برای زدگی را رعایت نکند، خسارت و هزینهیخ

 زدگی را در اسرع وقت انجام دهید!پیشگیری از عدم رضایت، لطفا اقدامات ضد یخ

 

 روتکتماس با شرکت 
 احمد آل جالل بزرگراه تهران، است که در سنفنگ شرکت تجهیزات لیزریشرکت روتک نماینده رسمی 

 واقع شده است.، دوم طبقه 279 پالک صنعت، ساختمان آزمایش، پل از پس غرب،
  021 480 000 90شماره تماس: 

 info@rotecgroup.comایمیل: 
 

 


