
بخش خدمات پیشرفته لیزر 

1397 پاییز

3 بعدي ، پروفیل ، لوله و ورق ...
خدماتبرش و جوش لیزر



امروزه پردازش مواد بوسیله لیزر یکی از کارآمدترین روشهاي تولید در صنایع مختلف 
دنیا محسوب می گردد ، به گزارش موسسه                                معامالت جهانی در 
این زمینه در سال 2017 به رقمی معادل  9/16 میلیارد دالر رسیده است و به پیش بینی 

رویترز این رقم به 2/21 میلیارد دالر در سال 2022 خواهد رسید.
بخش خدمات لیزر شرکت فرانوران همگام با فناوري روز دنیا ، با اتکا به دانش فنی و 
تجربه متخصصین خود و بکارگیري بروزترین تجهیزات لیزر و روباتیک آماده مرتفع 

نمودن نیازهاي صنایع کشور عزیزمان می باشد.

OPTECH CONSULTING

وجه تمایز فرانوران در ارایه خدمات در زمینه پردازش مواد لیزري در این است که 
توانمندي و تجربه ما در طراحی و ساخت سیستم هاي لیزري صنعتی ما را قادر می سازد 

تا براي سفارش هاي خاص ، راه حل هاي ویژه مطابق با سفارش مشتري ارایه نماییم.



 دانش بنیانداراي  تاییدیه از معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري
 صنایع پیشرفتهداراي گواهینامه از وزارت صنعت، معدن و تجارت

 توانمندي فناورانهداراي گواهی از سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران

بخش خدمات پیشرفته لیزر 
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توانمندي هاي ما :

و 2 بعدي



3D Laser Cutting Jobshop
بخش خدمات
 پیشرفته لیزر

خدمات برش لیزر 3 بعدي  و 2 بعدي1



 کارتزین 5 محور دروازه ايبخش خدمات برش لیزر شرکت فرانوران با در اختیار داشتن سیستم روباتیک و مجهز به لیزر و بکارگیري 
دانش فنی روز دنیا آماده انجام انواع برش لیزر سه بعدي و خدمات به صنایع مختلف می باشد . 

بدینترتیب صنعتگران عزیز قادر خواهند بود با بهره گیري از این امکانات خدماتی ،ساخت قالب تریم (یا قالب برش)را از مراحل 
تولیدِ قطعات فرم دار حذف کنند بنابراین ضمن حذف هزینه هاي ساخت قالب و زمان قالب سازي، هزینه پرس نیز حذف شده و  
زمان تولید کاهش می یابد. این همان فرایندي است که در مدرن ترین صنایع جهان در حال حاضر به کار گرفته می شود و ضمن 

مقرون به صرفه بودن تولید سریع مدل هاي جدید را امکان پذیر  می سازد .

گلگیر خودروي پراید قبل و بعد از برش لیزرقطعه زیر شیشه خودروي رانا قبل و بعد از برش لیزر

برش  3 بعدي تو دري خودروي پژو



برنامه پذیر بودن سیستم مذکور امکان ویرایش (           )و اعمال هرگونه 
تغییر در مسیر برش را فراهم می سازد، این قابلیت استفاده از روش برش لیزر 

سه بعدي را از تولید بوسیله قالب برش متمایز می سازد. 
پهناي برش  لیزر  حدود             تا               است بدینترتیب پیچیده ترین  

طرح ها و قطعات با این روش قابل تولید خواهند بود .

برش لیزر          براي انواع استنلس استیل ، فوالد هاي کششی، انواع ورق 
گالوانیزه روکشدار،و .. با کیفیت باال قابل اجرا است. در روش برش لیزر عالوه بر 
اینکه استفاده از فایل هاي سه بعدي (با فرمت هاي                              ) 
امکان پذیر است برش قطعه بر مبناي نمونه قطعه فرم دار نیز قابل اجرا 

است.شرکت فرانوران تا کنون موفق گشته تا با ارائه خدمات برش لیزر        
به صنایع مختلفی مانند صنایع خودروئی، صنایع نیروگاهی، و نفت و گاز 

تحولی در تولید قطعات فرم دار ایجاد نماید . 

3D

*.igs , *.stp

Edit

0.2 mm0.4 mm

فرانوران با بهره مندي از سیستم کارتزین 
قادر است خدمات برش لیزر 2بعدي روي 
ورق نیز به صنعتگران کشورمان ارایه 

نماید.



Pipe & Tube Laser Cutting Jobshop

خدمات برش لیزر لوله و پروفیل 2

4 axis control system

بخش خدمات
 پیشرفته لیزر



برش لیزري لوله و پروفیل فرانوران 
براي برش طرح هاي پیچیده در طول 
هاي بلند ، امکاناتی را براي شما مهیا 

می کند که توسط دیگر تجهیزات 
امکان پذیر نیست .

          به کارگیري پیشرفته ترین نرم 
افزارهاي                    امکان برش 
انواع طرح ها با مقاطع مختلف را 

مهیا می کند.

CAD/CAM



صنایع استراتژیک کشورمان و کارفرمایان بزرگی مانند 
سازندگان تجهیزات چاه هاي نفت و گاز ، صنایع دکوراتیو 
،سازندگان تجهیزات فروشگاهی و صنایع ساختمانی تا 
کنون از خدمات ما در زمینه برش لیزري لوله و پروفیل بهره 

برده اند.

برش انواع لوله و پروفیل با مقاطع مختلف تا طول 6/4 
متر روي انواع آلیاژهاي فوالدي و استنلس استیل تا 
ضخامت 6 میلیمتر در بخش خدمات لیزر شرکت فرانوران 

ارائه می گردد .

طرح                       برش داده شده روي جدار لوله فوالدي 
6/4با ضخامت 3 میلیمتر در طول  متر توسط لیزر در 
بخش خدمات فرانوران براي اولین بار در ایران به منظور 
ساخت                                   با کاربري مشبک کاري 

چاه هاي نفت و گاز
Perforating Shotgun

Charge Tube



Robotic Laser Welding Jobshop

خدمات جوش لیزر  3

6+1 axis control system

بخش خدمات
 پیشرفته لیزر



0.7mm ناحیه متاثر از حرارتپهناي جوش           با کمترین

شرکت فرانوران با بهره مندي از پیشرفته ترین تجهیزات روباتیک و تلفیق سیستمهاي 
حرکتیِ مکمل ، با کنترل 7 محور حرکتی ، خدمات جوش لیزر به صنعتگران عزیز 

کشورمان ارائه می نماید .
 جوشکاري لیزري انواع مقاطع پیچیده یا مدور، بدست آوردن حداقل پهناي جوش نسبت 
به عمق جوش و ایجاد کمترین ناحیه متاثر از حرارت ، افق هاي جدیدي رابه صنعت 

کشور گشوده است . 

HAZ قطعه قبل از جوش



Lap Welding

Seam Welding

Ignition

جوشکاري لیزري صفحات 
مبدل حرارتی از جنس 
استیل و تیتانیوم به 

روش

FillerButt Weldingجوشکاري لیزري با           به روش



جوشکاري لیزري به روش                                 از توانمندي هاي برجسته بخش 
خدمات لیزر شرکت فرانوران می باشد ، در این روش که معموال در صنایع خودرویی 
مرسوم است ، ورق هاي فلزي با ضخامت هاي مختلف به صورت نواري یا تکه تکه توسط 
جوش لیزري به هم متصل می شوند و سپس جهت فرم دهی توسط قالب پرس می شوند 
، بدین ترتیب وزن قطعه نهایی کاهش پیدا کرده و با وجود استحکام باال ، مصرف سوخت 

در خودرو کاهش چشمگیري پیدا می کند.

Tailored Blank Welding

به کارگیري ضخامتهاي مختلف درساخت قطعات بدنه خودرو
در این روش حتی جوشکاري لیزري آلیاژهاي مختلف و غیر 

همنام نیز امکان پذیر است.







Laser Jobshop for special purposes

خدمات کاربردهاي خاص لیزر  4

6+1 axis control system

بخش خدمات
 پیشرفته لیزر



-200-400-600-800-1000 200 400 600 800 1000

Single Mode 20 micron

Multi Mode 50 micron

Multi Mode 100 micron

Defocus Size(mm)

Beam Size(Micron)
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