
  

MÁY HÀN LƢỚI THÉP TỰ ĐỘNG 

 

1./  Mô tả sản phẩm: 

Công nghệ hàn tiếp xúc dựa trên nguyên lý biến đổi điện năng thành 

nhiệt năng làm nóng chảy các phần vật liệu và hòa trộn chúng với nhau. Điện 

năng đƣợc cấp cho các điện cực bằng một biến áp cách ly. Dòng điện hàn sinh 

ra trong cuộn thứ cấp của biến áp là rất lớn 

Đối với hàn hồ quang dòng điện hàn trung bình khoảng 1500A, đối với 

hàn điện trở tiếp xúc dòng điện hàn có thể lên tới 20.000A. 

Khi hàn điện trở tiếp xúc tại mỗi điểm hàn thời gian hàn chỉ xảy ra trong 

khoảng từ 20 - 120ms, trong thời gian đó dòng hàn cũng luôn biến đổi do liên 

tục có sự thay đổi điện trở tại điểm hàn. 

Các yếu tố bất thƣờng của dòng điện trong thiết bị hàn rất dễ ảnh hƣởng 

tới các thiết bị điện tử, đặc biệt là các thiết bị điều khiển số. Các thiết bị điện 

tử thông thƣờng chỉ làm việc với điện áp thấp (không quá 5V). Do đó chỉ cần 

một xung nhiễu với biên độ 1mV đó có thể làm sai lệch các giá trị điều khiển. 

 

Sơ đồ nguyên lý hàn. 

Khi hàn một cực hàn thông thƣờng đƣợc nối với nối đất, các thiết bị điều 

khiển phần lớn cũng có các điểm nối đất tức là thông với điện cực hàn. Điều 

này rất dễ dẫn đến khả năng phá hỏng các thiết bị điện tử do dòng điện hàn có 

cƣờng độ lớn đi vòng qua chúng. 
Tích hợp điều khiển các yếu tố công nghệ hàn vào bộ điều khiển dòng điện 
hàn. 

Các yếu tố công nghệ hàn bao gồm : cƣờng độ dòng hàn, thời gian hàn, 

lực ép, thời điểm bật dòng hàn. Để đáp ứng khả năng thay đổi sản phẩm linh 

hoạt cần phải tích hợp điều khiển đƣợc các yếu tố công nghệ này thông qua 

bộ điều khiển dong điện hàn 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy hàn lưới HT2000 

Máy hàn lƣới thép đƣợc thiết kế và chế tạo để hàn lƣới thép cho 

cống hộp Máy gồm các cụm, bộ phận chính sau: 

1. Cụm 01-000 Máy hàn 

2. Cụm 02-000 Xe kéo lƣới 

3. Cụm 03-000 Máy nắn dây 

4. Cụm 04-000 : Dàn đỡ nan dọc 

5. Cụm 05-000 Dàn đỡ lƣới 

6. Cụm 06-000 Phần điện - tủ điện+ tủ điều khiển. 

7. Cụm 07-000 Hệ thống khí nén và làm mát 
 

Trình tự sản xuất lƣới tiến hành nhƣ sau : 

Các nan dọc đƣợc nắn thẳng, cắt theo chiều dài yêu cầu và ngƣời thợ nạp 

bằng tay vào máy, khoảng cách các nan dọc đƣợc định sẵn theo yêu cầu của 
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lƣới thép. Các nan ngang từ lô nhả dây qua máy nắn thẳng , nạp vào máy và 

đƣợc cắt theo khổ ngang của lƣới. Hệ thống xi lanh với các điện cực kẹp chặt 

các nan dọc với nan ngang tại các nơi giao nhau( nút lƣới) xe hàn từ đầu bên 

trái di chuyển tiến hành hàn các thanh nan dọc và ngang với nhau. Xe hàn 

chạy đến đầu bên phải dừng lại, các xi lanh kẹp nhấc lên, xe kéo lƣới tiến vào, 

các xi lanh móc lƣới hoạt động, xe kéo lƣới lùi ra bằng bƣớc ngang của lƣới. 

Các xi lanh kẹp nan hoạt động, xe hàn lại di chuyển, việc hàn đƣợc tiếp tục. 

Quá trình này đƣợc thực hiện đến khi hết chiều dài của nan dọc, lƣới đƣợc 

hàn xong 

Chỉ tiêu kỹ thuật: (*) 

Máy hàn lƣới tạo ra các sản phẩm không yêu cầu độ chính xác cao 

nhƣng cần có năng suất lớn vì vậy khung, bệ máy cần có cứng vững cao để 

máy có thể hoạt động tốc độ lớn mà các cơ cấu vẫn hoạt động ổn định . 

Những chi tiết lắp ghép với các chi tiết khác, chi tiết truyền chuyển 

động nhƣ: bánh răng, băng máy là những chi tiết yêu cầu gia công chính xác 

để máy hoạt động đƣợc êm, ổn định đảm bảo cấp điện cho máy hàn ổn định, 

không bị dao động, góp phần đảm báo chất lƣợng của mối hàn tốt và đồng 

đều. Đa phần những chi tiết này chế tạo ở các nhà máy cơ khí trong nƣớc 

không thành khó khăn nên trong phần này của báo cáo sẽ không đề cập đến 

các giá trị cụ thể về chế độ gia công nhƣ tốc độ cắt, tốc độ tiến dao, chiều sâu 

cắt... chỉ nêu trình tự tiến hành. 

Các điện cực là những chi tiết có vai trò quan trọng vào chất lƣợng, 

tính ổn định của máy, vật liệu của các điện cực là đồng hợp kim ( Cu+Cr ), 

đặc biệt quan trọng các điện cực phải đƣợc cách điện tốt với khung máy và 

đƣợc làm mát để làm việc ở nhiệt độ khoảng 40-45°C. 

 2./  Tính ƣu việt của sản phẩm: 

- Chế tạo lƣới thép có độ bền, độ chính xác cao, đáp ứng nhu cầu hiện 

đại hóa dây chuyền công nghệ và nâng cao năng suất, chất lƣợng sản 

phẩm của các cơ sở trong nƣớc. 

3./  Hình thức chuyển giao: 

- Tƣ vấn và cung cấp thiết bị 



  

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Viện máy và dụng cụ công nghiệp IMI  

- Địa chỉ: Số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

- Điện thoại: 0438351010     - Fax: 0438344975 

- Website: http://imi-holding.com/  

http://imi-holding.com/

