
 بسم اهلل الرحمن الرحیم   

 ایمنی:

 گردد نصب مناسبی سطح روی بر باید دستگاه نصب محل یا دستگاه کار میز. 

  نگردد انتخاب دارند اشتعال قابلیت یا و غبار و گرد که هاییمکان در نصب محل. 

  فرمایید حاصل اطمینان کار قطعه بودن ایمن از عملیات اجرای از قبل. 

  نمایید استفاده ایمنی عینک از حتماً زنی قالویز دستگاه با کار هنگام در. 

 فرمایید خودداری دستکش و بلند آستین با هایی لباس پوشیدن از. 

  فرمایید. خودداری زنی قالویز دستگاه موتور ایجاد تغییرات در از 

  متوقف شود. اسپیندل از تادستگاه را توسط کلید خاموش کرده  خطر با شدن مواجه صورت در کار هنگام 

 نگهداری:

 کنید بازرسی را افزاری سخت سیستم در مشکل یا خرابی هرگونه متناوب طور به . 

 کنید تمیز منظم طور به را قالویز قرارگیری شیار و موتور . 

  :مشخصات

 شده ساخته و طراحی سبک های کاری سوراخ، مهره کردن باز و بستن ،زنی قالویز کاربردهای جهت نظر مورد دستگاه 

 .است

 :نصب ریقهط

 باید نصب صفحه داخل صورت این غیر در ،کنید می پیچ اصلی صفحه به را دستگاه M10 پیچ عددچهار  با ابتدا (1

 .شود زده دستگاه بستن جهت M10قالویز عددچهار 

 . کنید تنظیم مناسب ارتفاع در را موقعیت تنظیم مهره  (2

 .دهید می قرار فالنچ بیس محور روی بر را زنی قالویز دستگاه کنترل واحد (3

 . کنید سفت محور روی بر را محور درپوش  (4

 (:اختیاری)باالبرنده پیچمنتاژ

مهره پیچ باالبرنده را در سوراخی که بر روی بازوی دستگاه تعبیه شده قرار دهید و سپس پیچ های مهره  باالبرنده را بر روی  (1

  بازو می بندید .

 سپس صفحه پیچ باال برنده را بر روی محور اصلی مونتاژ کنید. (2

محکم کنید و از باال و پایین شدن ماشین به صورت کامال روان و پیوسته اطمینان حاصل اکنون درپوش محور اصلی را بسته و  (3

 فرمایید.

 : قطعات پیشانی در نیورسالا زنی قالویز عملیات



 تنظیم موقعیت  جهتhead  ) بسته  هت عمودی یا افقی ج در  را آنباز کرده و  را قفلی مهره ابتدازن  قالویز دستگاه)سَری(

 تنظیم می کنید.نیاز و استفاده (

  ، و از هم محور بودن قطعه کار اطمینان حاصل فرمایید . کنید حاصل اطمینان قفلی مهره بودن سفت ازقبل از قالویز زنی 

 

 : عملکرد

  :توجه

 شود مین توصیه دستکش ازاستفاده  با دستگاه کار هنگام درو   شود استفاده مخصوص عینک از حتماً دستگاه با کار هنگام به. 

 کنید متصلهرتز  0۲الی  0۲ولت با فرکانس  22۲ برق به را دستگاه. 

  شد ظاهر  عیبی برقی مدار در که زمانی و می شود  محافظت است آمده 0 شکل در که  مدار کننده قطع توسط دستگاه مدار، 

 .شود چک حتما

 د.شو حاصل اطمینان اصلی جریان منبع بودن قطع از همیشه تعمیرات هنگام در :اخطار 

  ویز :وارد کردن قال

در  ایین پ سمت  از طریق فشار دادن واشر قفلی به را در نگهدارنده قالویز. ابتدا نگهدارنده قالویز را مطابق سایز مورد نظر را انتخاب کنید

در مقر خود قرار گرفت واشر و  هنگامی که  بگذاریدنده را داخل نگهدارکه به شکل مربع می باشد سر قالویزقسمت د . قرار می دهیسوراخ 

 . کنیدقفلی را رها می

 : قالویز ه وارد کردن نگهدارند 

شود و همین کار را در زمان جا زدن قالویز انجام داده و سپس رها  فشار وارد کرده تا قالویز ویزعویض سریع بر روی نگهدارنده قالجهت ت 

 .رها می کنید

بر روی تصویر مشخص شده همزمان با باال نگه داشتن نگهدارنده آن را در این  چاکدار کهصب نگهدارنده قالویز باید قسمت در هنگام ن 

 (۷مطابق شکل  ند. )در داخل یکدیگر قفل شو تات قرار داده و سپس رها می کنید موقعی

دستگاه خاموش  ید،را فشار میده" O "کلید دستگاه روشن می شود و زمانی که د، را فشار میدهی" " Iکلید نی که زما ۸مطابق شکل  

 .می شود

  : عملیات قالویز زنی 

 آمدن پایین مسیر در کنید،می تنظیم کار قطعه باالی را را شود می جابجا عمودی صورت بهکه  را دستگاه موتور قعیتمو (1

 ا بر روی دستگاه تنظیم کنیمر نظر مورد قالویز طول یا و کنید حاصل اطمینان مانع وجود عدم از قالویز

 . دستگاه را روشن کنید "  Enter" کمۀکلیک بر روی دبا  ۹شماره  شکل طابقم  (2

 )عملکرد معمولی( :  ordinary operationقسمت 



 دراین صفحه میتوان:

  Thread روی بر کلیک با: ()مشخصات قالویز  threadبا . همچنینکرد انتخابمی توان  را قالویزو نوع  اندازه 

 در متریک صورت به قالویز   Metricروی بر کلیک با مجدداً و آید می در اینچی صورت به قالویز نوعInch  روی بر کلیک

 روی بر کلیک با و هکرد پیدا دست قالویز تر بزرگ ابعاد با به page up روی بر کلیک باالزم به ذکر است که  . آید می

page down می گردد. بر قبل صفحه به 

 Thread pitch  : )روی بر کلیک با )گام قالویز Thread pitch  ذکر به الزم. داد تغییر را قالویز گام توانمی 

 قرار استاندارد حالت در را قالویز گام خودکار صورت به دستگاه قبل قسمت در قالویز نوع و ابعاد انتخاب صورت در است

 .دهدمی

 Work mode  : )در این قسمت بسته به نوع و اندازه سوراخ حالت کار با دستگاه را از بین دو حالت  )حالت کاری

Normal )معمولی( قالویز هایی با قطر کم مناسب است یا برای  کهTracke )که برای قالویز هایی با قطر زیاد  )ردیاب

 مناسب است.

 ظیم می کند .وارد به قالویز ، تن دستگاه به صورت هوشمند سرعت را باتوجه به گشتاور )ردیاب( Trackeدر حالت 

 Feed speed  :)روی بر کلیک با )سرعت قالویز زنی Feed speed  در اسپیندل حرکت سرعت توانمی 

 کرد . تنظیم زنی قالویز جهت

 Rollback speed  : )روی بر کلیک با )سرعت خروج قالویز از سوراخ Rollback speed   توان می 

 . کرد تنظیم را از سوراخ قالویزو خروج  برگشت سرعت

 

  باشد می دقیقه در دور 120 اسپیندل چرخش سرعتحد اکثر شایان ذکر است. 

 

 Torque  :)روی بر کلیک با )گشتاور Torque  میزان گشتاور وارده از چرخش اسپیندل را بر اساس  توان می

 نیوتون متر تنظیم کرد .

 Tapping depth  :)روی بر کلیک با )عمق سوراخ Tapping depth   ید عمق رزوه مد نظر خود توان می

 ارد .کاربرد دتنظیم کنید . این قسمت بیش تر در زمان کار با حالت اتوماتیک دستگاه که در قسمت بعد به آن می پردازیم 

 Manual/Auto : )گزینه  روی بر کلیک با )حالت دستی یا اتوماتیکManual/Auto دستگاه توان می 

  .آورد در اتوماتیک یا دستی صورت به را

 هنگ و فشردن با و فرآیند قالویز زنی آغاز می شود  پایین کلید و نگه داشتن فشردن با (دستی) Manual حالت در

 شود. می خارج سوراخ ازوقالویز  فرآیند خروج قالویز از سوراخ آغاز می شود کلید باالداشتن 

 رد شده تعیین عمق تا و فرآیند قالویز زنی شروع شده پایین دکلی فشردن بار یک با (اتوماتیک) Auto حالت در 

 شود. می خارج سوراخ از و گردد می بر خودکار و کرده پیشروی )عمق سوراخ(  Tapping depth قسمت

 Counter  :)می دهد. قالویز شده را نمایش،  سوراخی که توسط دستگاه ددر این قسمت تعدا)شمارشگر 

 



 

 عملیات سوراخ عمیق(:) Deep hole operationقسمت 

 تنظیمات این قسمت همانند قسمت ordinary operation  می باشد تنها  ()عملکرد معمولی

 .و برگشتی برای قالویز زنی تعریف شده است با این تفاوت که در این قسمت حرکت رفت

 Feed depth   باکلیک بر روی  (:پیشروی)عملیاتFeed depth   در میزان پیشروی (پیشروی)عملیات

 در قالویز زنی را تعیین میکنید .هنگام 

 Rollback depth  :)عملیات عقبگرد(  باکلیک بر رویRollback depth   )عملیات عقبگرد(

 قالویز زنی را تعیین میکنید .هنگام در  میزان عقبگرد

 

 

 

 

 

 )قطعه کار(:  Workpieceقسمت 

 ای ه برنامه قالویز زنی برای قطعه کار ،دراین قسمت اپراتور میتواند با توجه به خط تولید قطعات خود

 .تعریف و ذخیره کند را  مختلف 

 

 

 

 

 

 

 

 


