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گــروه کارخانجــات مهــر ســهند بــا آغــاز فعالیــت شــرکت فــوالد مهــر ســهند در ســال 1387 و بــا 
ظرفیــت تولیــد 320/000 تــن انــواع لولــه و پروفیــل فــوالدى در ســال، به عنــوان اولین هســته ى 
ــزى  ــا برنامه ری ــس از آن ب ــود. پ ــه کار نم ــاز ب ــرقى آغ ــان ش ــتان آذربایج ــه در اس ــن مجموع ای
ــات  ــش کارخانج ــرب و افزای ــاال و کادر مج ــى ب ــوان مهندس ــتفاده از ت ــت و اس ــق مدیری دقی
گــرى  ریختــه  صنایــع  ســهند،  مهــر  فــوالد  ى  مجموعــه   7 شــامل  زیرمجموعــه 
ســهند آذریــن، نــورد کاران خلیــج فــارس، حمــل و نقــل رســا ســپهر، گــروه تولیــدى و تحقیقاتى 
ــزه  ــد مکانی ــوط تولی ــتفاده از خط ــا اس ــز، ب ــزر آرت تبری ــان و لی ــان آذربایج ــوالد رس ــر، ف وی
ــه  ــاال و همچنیــن صــادرات ب ــا  راندمــان و ظرفیــت ب خــود در تمامــى مجموعــه هــا و تولیــد ب
ــتانداردهاى  ــق اس ــت و مطاب ــا کیفی ــود را ب ــدى خ ــوالت تولی ــا، محص ــور دنی ــش از 20 کش بی
دارد.   مــى  عرضــه  کشــور  خــارج  و  داخــل  بازارهــاى  بــه  افتخــار  بــا  المللــى  بیــن 
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مقدمه:

      برش لیزرى از یک اشعه بسیار قدرتمند براى برش متریال استفاده مى کند که پارامترهاى الزم براى این برش توسط کامپیوتر کنترل مى شوند. همانطور که لیزر اشعه خود را بر روى متریال مورد نظر
 حرکت مى دهد، هر چیزى که در مسیرش باشد را بخار کرده، سوزانده یا ذوب مى کند. یکى از مزایاى تکنولوژى برش لیزرى این است که محصول برش خورده به ندرت نیاز به پرداخت نهایى دارد زیرا این

فرآیند یک سطح پرداخت شده با کیفیت را به شما تحویل مى دهد.

خواص اشعه لیزر
      تکنولوژى اشعه لیزر داراى تعدادى خواص کم و منحصر به فرد است. خواص اُپتیکال آن شامل انسجام، تک رنگى، انکسار (شکست) و پرتوافکنى است. انسجام شامل ارتباط میان مؤلفه هاى مغناطیسى و
 الکترونیکى موج الکترومگنتیک است. لیزر زمانى منسجم است که مؤلفه هاى مغناطیسى و الکترونیکى هم تراز باشند. تک رنگى با اندازه گیرى عرض خط طیفى مشخص مى شود. هرچه میزان تک رنگى بیشتر
 باشد محدوده فرکانس هایى که لیزر مى تواند تولید کند کمتر است. انکسار (شکست) فرآیندى است که در آن اشعه در برخورد با سطوح لبه دار تیز دچار خمیدگى مى شود. اشعه هاى لیزرى داراى پراکندگى
 بسیار کمى هستند یعنى قدرت خود را در طول یک فاصله بسیار کم از دست مى دهند. به میزان قدرتى که در هر واحد از مساحت زاویه فضایى منتشر مى شود پرتوافکنى اشعه لیزرى مى گویند. نمى توان

پرتوافکنى را از طریق دستکارى اُپتیکال افزایش داد زیرا تحت تاثیر حفره طراحى شده در لیزر است.

مکانیک پایه تکنولوژى برش لیزرى
      ماشین لیزرى از تکنیک هاى انگیزشى و تقویتى براى تبدیل انرژى الکتریکى به اشعه اى با تراکم باال استفاده مى کند. انگیزش زمانى رخ مى دهد که الکترون ها توسط یک منبع خارجى مانند المپ فلشى یا
قوس الکتریکى برانگیخته مى شوند. تقویت از طریق رزوناتور اُپتیکال در حفره اى که میان دو آینه قرار گرفته رخ مى دهد. یک آینه بازتابنده است درحالیکه آینه دیگر تقریباً انتقال دهنده است و این اجازه مى
  دهد تا انرژى اشعه به محیط لیزرى باز گردد جایى که انتشار بیشترى را برمى انگیزد. اگر یک فوتون با رزوناتور هم تراز نباشد آینه ها آن را دوباره هدایت نمى کنند. این موضوع باعث مى شود که فقط فوتون هاى
 داراى جهت درست تقویت شده و اشعه اى منسجم را ایجاد کنند.لیزر صنعتى در صنایع مختلفى مانند صنایع نظامى، ساختمانى، هوافضا، پزشکى، آزمایشگاهى و پژوهشى، ارتباطاتى، فیزیک، شیمى و … کاربرد

دارد.

مزایاى برش لیزرى
     سهولت در به کارگیرى، کیفیت و تمیزى (عدم وجود لبه هاى اضافى در قسمت هاى برش خورده) محصول نهایى از مزایاى استفاده از برش لیزرى به جاى برش هاى مکانیکى و سنتى است. از آنجایى که از

ابتداى شروع عملیات برش تا پایان کار، پرتو لیزر به صورت مداوم و یکنواخت عمل برش را انجام مى دهد، دقت کار افزایش مى یابد. مى توان مزایاى استفاده از برش کارى لیزرى را به صورت زیر برشمرد:
 

     - سرعت بسیار باالى برش.
     - دقت بسیار باال که همین امر باعث برشى با کیفیت فوق العاده خواهد شد.

        - برش در انواع سایز و ضخامت موجود.
     - تولید و برش در تعداد باال و همچنین سفارش نمونه.

     - پرتى و ضایعات کم در برش لیزرى .
      - هزینه کم نسبت به خدمات ارائه شده.
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لیزر آرت تبریز:

ــه  ــز ب ــزات، مجه ــواع فل ــزرى ان ــرش لی ــرو در ب ــز پیش ــزر آرت تبری     لی
ــا  ــت ت ــت شماس ــزرى در خدم ــرش لی ــاى ب ــتگاه ه ــن دس ــرفته تری پیش

بهترین تجربه کار در زمینه برش لیزرى را براى شما به ارمغان آورد.  
   

    شــرکت لیــزر آرت تبریــز بــا در اختیــار داشــتن مدرن تریــن و قوى تریــن 
ــزر  ــرش لی ــات ب ــه خدم ــز ارائ ــن مرک ــزرى، بزرگتری ــرش لی ــتگاه هاى ب دس
فلــزى، در شــمال غــرب کشــور بــه شــمار مــى آیــد و توانایــى همــکارى بــا 
شــرکت هــاى فعــال در ایــن حــوزه را دارا مــى باشــد تــا بــه صــورت انبــوه در  

بازار پاسخگوى نیاز مشتریان خود باشد.

     ایــن مجموعــه جهــت رفــع نیــاز مشــتریان و ارائــه تولیــدات بــا کیفیــت 
و مرغــوب از مجرب تریــن مهندســین و متخصصیــن فنــى برخــوردار اســت و 
ایــن امــکان را بــه مشــتریان خــود مــى دهــد تــا هیــچ نگرانــى بابــت اجرایــى 

شدن طراح هاى مد نظر خود نداشته باشند.

ــص و  ــدون نق ــق و ب ــال دقی ــورت کام ــه ص ــما ب ــاى ش ــراى طرحه      اج
همچنیــن پیــاده ســازى طــرح هــاى مــد نظــر مشــتریانى کــه بــه هــر دلیــل 
امــکان فایــل ســازى طــرح خــود را نــدارد، بــا ســلیقه و بــه نحــو احســن جــز 
تخصــص مهندســین فنــى ماســت و امــکان پاســخگویى بــه هــر نــوع ســلیقه 
ــه  ــاوره ب ــن مش ــود دارد. همچنی ــا وج ــرح ه ــودن ط ــى نم ــراى اجرای اى ب
مشــتریان جهــت لیــزرکارى انــواع مختلفــى از طــرح هــا نســبت بــه ضخامــت 
ــه لحــاظ اقتصــادى  ــا ب ــردد ت ــزى انجــام میگ ــاى فل ــاوت ورق ه ــاى متف ه

مشتریان ما متحمل ضررهاى ناخواسته نگردیده باشند.
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 صنعت ساختمان
درب هاى لیزرى

      از گذشته تا کنون درب یکى از قسمت هاى اصلى یک ساختمان بوده که در طى سالیان متمادى
 تغییرات زیادى در شکل و طرح و ابعاد آن صورت گرفته است.  درب هاى ورودى ساختمان مى بایست چند
 ویژگى مهم را در کنار هم داشته باشد، امنیت بسیار باال، دوام و زیبایى و همخوانى آن با نماى ساختمان
 مورد نظر همواره مورد تاکید مشتریان شرکت لیزر آرت بوده است. نوع رنگ و شیشه به کار رفته نیز بسیار

 مهم بوده و عالوه بر زیبایى و عمر مفید درب، نقش بسزایى در نماى ساختمان بر عهده دارد.
  

     به همین خاطر بر آن شدیم تا تغییرات عمده اى در زمینه ساخت و تامین این درب ها ایجاد کنیم تا
 در کنار امنیت، بر زیبایى، عمر مفید، دوام و کارایى آن افزوده و دسترسى به درب با طرح و رنگ مورد نظر

و مطابق سلیقه مشترى بسیار آسان تر گردد.

مزایاى درب هاى فلزى لیزرى شرکت لیزر آرت تبریز

     - صرفه جویى در وقت و زمان به لحاظ کامل بودن ویژگى هاى درب در همه جوانب شامل شیشه، قفل
و یراق، رنگ کوره اى و ملزومات اصلى درب که به طور کامل نیاز مشترى را برطرف مى نماید.

    -  زیبایى و تنوع بسیار باال و همگام با تکنولوژى روز
      -  طرح هاى متنوع و سفارشى براى هر نوع معمارى و سلیقه

    - امنیت و استحکام باال و ساختار یکپارچه و نصب آسان و سریع
    - وجود شیشه هاى نشکن و مقاوم در برابر ضربه که در کنار استحکام، زیبایى را نیز به همراه دارد.

    - امکان نصب انواع قفل و دستگیره و سیستم هاى برقى و امنیتى
     - پوشش رنگ کوره اى مقاوم در برابر تابش نور خورشید و رطوبت که برخالف رنگهاى معمولى، باعث

افزایش عمر درب شده است.
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نرده و فنس هاى فلزى لیزرى
     در حال حاضر یک از جدیدترین متدها در پیاده سازى و اجراى نرده در دکوراسیون فضاى داخلى، نرده فلزى لیزرى مى باشد که در عین کیفیت از ظرافت و زیبایى منحصر به فردى برخوردار است و به همین منظور مورد

استقبال فراوانى قرار گرفته است. در این راستا شرکت لیزر آرت تبریز به عنوان یکى از بزرگترین تولید کننده هاى غرب کشور شروع به تولید این نوع نرده ها نموده است.
     ورق هاى فلزى به کاربرده شده در این نرده ها داراى ضخامت هاى متفاوتى از 2 میل تا 5 میل مى باشد که به وسیله دستگاه هاى برش لیزرى مخصوص و با ظرافت تمام خمکارى شده و سپس در مرحله بعد تمامى قسمت
 ها زنگ زدایى و چربى زدایى و در انتها با رنگ کوره اى استاتیک رنگ مى شوند که تمامى این پروسه ها، از تولید تا مرحله پردازش رنگ با دقت کامل انجام مى گردد. این نرده ها داراى طرح ها و مدل هاى متفاوتى هستند

که هم به صورت آماده و هم به صورت طرح هاى سفارشى به صورت انبوه قابل تهیه و تولید مى باشند.

 صنعت ساختمان



8



 صنعت ساختمان

 نماهاى لیزرى فلزى
     این نماها به دلیل نوع ساختار خود و حالت نیمه شفافى که ایجاد مى نمایند هم براى سقف هاى کاذب و هم براى نماى ساختمان مزایاى ویژه اى ایجاد مى نماید. در نماى ساختمان به خصوص در نماى جنوب با شدت
 آفتاب کشور ایران مى توان بر روى این نماهاى لیزر کارى شده براى نصب بر روى قسمت هاى شیشه اى به عنوان یک گزینه تابش بند مناسب حساب باز کرد، تا جایى که مى توان بسته به نوع الگوى مورد استفاده تا حداقل

سى درصد از شدت تابش به داخل ساختمان  را کم کند.
مزایاى نماى لیزرى:

    -امنیت و استحکام باال در کنار جلوه متفاوت و چشم نواز
    -پوشش رنگ هاى متفاوت نسبت به سلیقه ى مشترى

      -نصب سریع و آسان وطراحى به دلخواه مشترى
     -عمر مفید و بسیار باال
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مبلمان و دکوراسیون

11

مبلمان شهرى
     دامنه مفهومى و کاربردى مبلمان شهرى بسیار گسترده است. مبلمان شهرى به مجموعه وسیعى از وسایل، اشیا، دستگاه ها، نمادها، خرده بناها، فضاها و عناصرى گفته مى شود که چون در خیابان و در کل فضاى باز شهر
 نصب شده اند و استفاده عمومى دارند به این اصطالح معروف شده اند. در واقع مبلمان شهرى متداول ترین عبارت در حوزه مفاهیم کاربردى تجهیزات شهرى، در زبان فارسى است. در تعریفى دیگر، به مجموعه اجزایى که در
 فضاهاى شهرى چیده مى شوند و به استفاده عموم جهت رفع نیازهاى زیست محیطى مى رسند و منظر و هویت شهرى را تحت الشعاع قرار مى دهد، مبلمان شهرى یا اسباب و اثاثیه شهرى مى گویند. در مجموع مبلمان
 شهرى اجزا و امکاناتى هستند که با ویژگى هاى مختلف خود همچون رنگ، شکل، فراوانى، نوع مکان گیرى و غیره ، در ارتقاى کیفیت و کمیت محیط، ویژگى هاى بصرى، خدمت رسانى به مردم و رفع نیازهاى مختلف آن ها

   نقشى قابل توجه بر عهده دارند. در واقع حذف مبلمان شهرى از فضاهاى شهرى یا نامناسب بودن آن ها، موجب ناکارایى و اختالل در عملکرد نظام شهرى مى شود و نیازهاى متعدد شهروندان بى پاسخ مى ماند.
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مبلمان و دکوراسیون

دکوراسیون فلزى
     تغییر در زندگى همیشه باعث باال بردن روحیه مى شود و چه بسا این تغییر در دکوراسیون منزل یا محل کار شما باشد. همان طور که مى دانید امروزه شرکت هاى بسیار زیادى در زمینه دکوراسیون داخلى فعالیت دارند
 اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید استفاده از دستگاه لیزر نیز در این زمینه بسیار پر کاربرد شده است. آسانسورها، دیوارهاى راه پله ها، اتاق هاى نشیمن، پذیرایى ها، سقف هاى حمام دستشویى ها  از جمله اجزاى ساختمان
 است که مى توان براى تزئین آنها از ورق هاى فلزى استفاده نمود. یکى از کارهایى که مى توانید با استفاده از دستگاه برش لیزرى انجام دهید، برش ورق هاى فلزى براى تزئین فضاهاى دلخواهتان مى باشد. همچنین از این
 نوع برش ها مى توانید در خلق المانهاى خاصى همچون ساعت هاى دیوارى، تابلوهاى لیزرى متفاوت، چراغ هاى دیوارى، کتابخانه هاى فانتزى، قفسه ها، تى وى ست ها و بسیارى دیگر از کارهاى دکورى بهره گیرید. بخش
 قابل توجهى از این کاربردها، در ایران به طرز قابل توجهى استفاده نمى شوند لذا فرصت هاى بکرى براى بکارگیرى آن ها در صنعت دکوراسیون به صورت انبوه وجود دارد. شرکت لیزرآرت تبریزبا دستگاه هاى پیشرفته لیزرى،
 قابلیت خود در امکان تبدیل سریع ایده به نقشه و محصول نهایى، چه به صورت نرم افزارى و چه به صورت سخت افزارى را براى مشتریان خویش فراهم میاورد. عدم محدودیت در طرح و فضاى برش این امکان را به مشتریان

  مى دهد که در مورد محصول نهایى خود نگرانى نداشته باشند.
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مبللمان و دکوراتیو
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مبلمان فلزى
      بیشتر طراحان داخلى و دکوراسیون اخیراً سعى کرده اند تا مبلمانى طراحى کنند که با بیشتر سبک ها و دکوراسیون ها هماهنگى داشته باشد و با این کار، کارایى مبلمان را باالتر برده و استفاده از آنها را هدفمند تر ساخته

اند. اگر توجه کرده باشید بیشتر مبلمانى که در منزل به چشم مى خورد مبل هاى استیل و چوبى هستند و این باعث مى شود که این افراد نتوانند طرح هاى جدید مختلف را وارد منزل خود کنند..
       شرکت لیزر آرت تبریز و طراحان آن اخیراً سعى کرده اند که با استفاده از فلزاتى که بسیار شکل پذیر هستند و قابلیت انعطاف زیادى دارند، مبلمان هاى جدیدى را به صورت خالقانه طراحى کنند که بسیار پر طرفدارتر
 از مبلمان هاى کالسیک بوده و مشتریان مخصوص به خود را نیز دارند. یکى از جذاب ترین ترکیباتى که براى ساخت مبل هاى جدید در شرکت لیزر آرت تبریز قابلیت ساخت و مونتاژ دارد استفاده از فلزات برش لیزرى شده
 و یا ترکیب چوب و فلز برش خورده لیزرى در کنار یکدیگر است که باعث تولید انواع مبلمان شده است. رنگ تیره فلز در کنار دیگر رنگ هاى گرم مورد استفاده در دکوراسیون ها جذابیت بسیارى را براى مشتریان ما ایجاد
 نموده است. شرکت لیزر آرت تبریز با امکان طراحى، اجرا و مونتاژ مبلمان هاى برش خورده فلزى و حتى امکان ساخت فلز برش خورده اى که با سایر متریال هاى ساخت مبلمان ترکیب شود را داراست و این امکان را به

 مشتریان خود مى دهد تا در این زمینه محدودیتى جهت سفارش کاالى خود را نداشته باشد.
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بخش صنعتى
      موارد برش کارى لیزرى شرکت لیزر آرت تبریز براى برش لیزرى فلزات کاربرد دارد، لذا از این دستگاه ها بیشتر در زمینه صنعت استفاده شده و با استفاده از آن مى توان بر روى اجسام مختلف برش ایجاد کرد و در صنایع
 مختلفى که به برش کارى و سوراخ کارى فلزى نیاز دارد استفاده نمود. برش لیزرى روى فلزات محدودیتى ندارد و مى توان هر طرحى را که مد نظر است ابتدا در نرم افزار هاى بردارى طراحى و سپس بر روى فلزات موردنظر

پیاده سازى نمود.
     در زیر به برخى از پرکاربردترین استفاده هاى برش لیزرى اشاره شده است:

          کاربرد لیزر در صنعت تبلیغات و ساخت هدایاى تبلیغاتى، لوازم خانگى، ساخت قطعات کامپیوترى، تابلوسازى، صنعت الکترونیک، ساخت ماکت و ....
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مصارف صنعتى
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ــاب برداشــتن ورق هــاى  ــاال، عــدم ت ســرعت در انجــام کار، تمیــزى و کیفیــت، دقــت بســیار ب
فلــزى در هنــگام بــرش ،از جملــه ى مهمتریــن  فاکتــور هایــى اســت کــه مشــتریان را ترغیــب به    
اســتفاده از خدمــات برشــى شــرکت لیــزر آرت تبریــز نمــوده اســت.عدم ایجــاد تغییــرات گرمایــى 
در محصــوالت نهایــى، ســرعت بــاال در تحویــل اجنــاس و قطعــات برشــى،وجود نــرم افــزار هــاى 
ســازگار بــا فایــل هــاى تحویلــى از مشــتریان  در بخــش مهندســى جهــت اکســپورت مناســب، 
بــرش نقــوش پیچیــده و امــکان طراحــى و اجــراى شــکل هــاى بــا تناســبات هندســى 
نامشــخص،عدم تمــاس فیزیکــى بــا قطعــات بــرش خــورده و نبــود لبــه هــاى لــه شــده در اجناس 
ــد  ــرش و دادن دی ــراى ب ــل از اج ــازى قب ــه س ــگام برش،نمون ــاالى کار در هن ــت ب ــى، دق تحویل
ــز  ــه هــاى هنگفــت آن نی ــب ســازى و هزین ــه قال ــاز ب ــه مشــترى و عــدم نی بصــرى مناســب ب
اعتمــاد مشــتریان مــا را بیــش از پیــش بــه خدمــات لیــزر آرت تبریــز مطمئــن ســاخته اســت. 
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