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دستگاه جوش فلز التراسونیک
بسیار جایگزین  باالتر،  فیزیکی  و  مکانیکی  خواص  با  التراسونیک  جامد  حالت   جوشکاری 
 مناسبی برای روش های ذوبی مانند جوشکاری نقطه ای می باشد. طبق تحقیقات انجام شده
جوش از  آمده  بدست  اتصاالت  از  حاصل  خواص  ایرانیان  تجهیز  فراصوت  شرکت   توسط 
جوشکاری فرایند  است.  یافته  افزایش  ذوبی  جوش های  به  نسبت   ۸۰% تا   التراسونیک 
 التراسونیک می تواند ضخامت های مختلفی از فلزات (آلومینیوم، مس، برنج، تیتانیوم، نیکل
 و …) را تا سقف حداکثر ضخامت ۲ میلی متر به هم اتصال دهد. در این فرایند به دلیل اتصال
 به روش حالت جامد، هیچ ذوبی اتفاق نمی افتد، پس هیچ یک از عیوب یک اتصال ذوبی را
در التراسونیک،  جوشکاری  فرایند  توجه  قابل  کاربرد های  و  مزایا  به  توجه  با  داشت.   نخواهد 
 بسیاری از صنایع، این روش اتصال دهی جایگزین مناسبی برای سایر فرایندهای سنتی و نوین

می باشد
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 تهران، انتهای بزرگراه صیاد شیرازی، بلوار ارتش غرب، خیابان

www.iranultrasonic.irابوالفضل صمیع، باغ بهشت، ساختمان هاردتک

info@iranultrasonic.ir
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فرا صوت تجهیز ایرانیان
(ایران التراسونیک)

کاربردهای صنعتی

از جمعی  توسط  التراسونیک)،  (ایران  ایرانیان  تجهیز  فراصوت   شرکت 
 نخبگان دانشگاهی و صنعتی تشکیل گردیده است. این شرکت در زمینه
 طراحی و ساخت مجموعه های التراسونیکی توان باال، طراحی و ساخت
پروژه های مشاوره  مترولوژیکی،  خدمات  صنایع،  نیاز  مورد   ماشین آالت 
 صنعتی و دانشگاهی، کمک به تجاری سازی دستاوردهای پژوهشگران و

خدمات مهندسی معکوس فعالیت می کند

مبرد ها: لوله های مسی سیستم های برودتی   |    لوله های نازک ترموستات

TAB

باتری: ماژول های باتری | تکنولوژی لیتیوم-یونی  |  اتصال آند-کاتد | اتصال

بین سلول ها | اتصال 

  

قطعات الکترونیکی: ماژول          | ماژول           | خازن ها |  اتصال ترمینال ها

به برد
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مشخصات فنی دستگاه

FTI- UMW-SFTI- UMW-WFTI- UTSکد دستگاه

عنوان

ابعاد قطعه*

فرکانس نامی

حداکثر توان

قابلیت تنظیم توان

قابلیت تنظیم زمان

قابلیت تنظیم فشار

ابعاد دستگاه

وزن دستگاه

برق مصرفی

*ابعاد قطعه وابسته به ضخامت قطعات روی هم می باشد

جوش ورق فلزی

برق تک فازبرق تک فاز

میلیمتر مربع۱۰۰-۱۰

کیلو هرتز۲۰

کیلو وات۲

درصد۵-۱۰۰

ثانیه۰-۱/۵

بار۱-۷

جوش لولهجوش سیم

میلیمتر مربع ۵۰ مقطع

کیلو هرتز۲۰

کیلو وات۲

درصد۵-۱۰۰

ثانیه۰-۱/۵

بار۱-۷

کیلو هرتز۲۰

کیلو وات۲

درصد۵-۱۰۰

ثانیه۰-۱/۵

بار۱-۷

سانتیمتر۳۰×۴۰×۵۰سانتیمتر۳۰×۴۰×۵۰

کیلوگرم۱۵۰

سانتیمتر۲۷×۲۴×۴۳

کیلوگرم۲۵

برق تک فاز

کیلوگرم۱۱۰

میلیمتر۰/۵-۸ قطر


