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اسم برش  دیکار کرده باش دیکارخانه تول ایکارگاه و   کیاگر شما هم در 
 ورده است؟ پالسما به گوشتان خ

برش  یروش ها ریکند و تفاوت آن با سا ی برش چطور عمل م نیا اما
 ست؟ یچ

  .میکن ی مقاله درباره نحوه برش پالسما و کارکرد آن صحبت م نیا در
  که میکن ی م انیب زیبرش پالسما را ن نهیدر زم رگذارینکات تاث نیهمچن

خواهد  یار یمطلوب تر شما را  یا  جهیبه نت دنینکات، در رس نی ا تیرعا
 .کرد

 

فاز  قیکه از طر دیآ ی به حساب م  نینو یها یاز فناور  ی کیپالسما  برش
در رابطه  شتریکسب اطالعات ب یبرا .شود ی ماده در حالت پالسما انجام م

 .دیبا برش پالسما، با ما همراه باش
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 ست؟یپالسما چ  1#

در نظر گرفته    زین ی حالت چهارمماده،  یفازها یاز دانشمندان برا یار یبس
فاز پالسما نام دارد که بر اثر  نیا .به گوش شما خورده باشد دیاند که شا

  ی گاز به وجود م  یجنب و جوش در مولکول ها شی اعمال حرارت و افزا
 .دیآ

و از نظر خواص   دیآ ی ماده به حساب م  یفازها گری همچون د  پالسما،
 .دارد یشتر یشباهت ب  یبه فاز گاز  ی کیزیف

 ی ماده حرارت داده م  به صورت است که نیفاز به ا نی ا یر یشکل گ نحوه
به  ع ی شود و سپس از حالت ما لیتبد ع ی شود تا ابتدا از حالت جامد به ما

به  یماده از حالت گاز   ت،یدر نها  ندیفرا نی ادامه ا با .شود ی م  لیگاز تبد
 .شکل خواهد داد  رییحالت پالسما تغ
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دما سبب شکست  شیافزا  نیا میدار اریکه فاز پالسما ماده را در اخت ی ان زم
 .آنها به اتم خواهد شد  لیو تبد ی مولکول

 لیآخر آن را تشک هیمواد، ال  ی الکترون ها در تمام دی دان ی که م  همانطور
جدا شده و  نی آخر هیبا باال رفتن دما، الکترون از ال نیبنابرا .دهند ی م

 .شود ی م  لیتبد ونیسپس ماده به 

ورق  یبرش کار  یدهد برا   ی م لیبه وجود آمده که پالسما را تشک ونی نیا
 .رود ی مختلف به کار م یبا ضخامت ها یفلز  یها

حالت پالسما ماده که سبب شده در برش  رینظ ی ب یها  ی ژگیاز و  ی کی
باعث   ،یی رسانا نی ا .است یی رسانا تیفلزات از آن استفاده شود، قابل

 .برش خواهد شد ندیو آسان کردن فرآ ی راحت
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 برش پالسما ندی با فرآ ییآشنا 2#

برش پالسما نام  رد،یگ ی که امروزه انجام م یی کارها نی از به روزتر ی کی
و فوالد به عنوان سطح  ومینیآلوم رینظ ی از فلزات شتریمنظور ب نیبد .دارد

 .شود ی کار استفاده م 

کند )به   ی برش( با فلزات برخورد م ندیانجام فرآ یکه پالسما )برا ی زمان 
بر دما،  عالوه .ردیگ ی برش صورت م  ات ی( عملاد ی ز یگرما دیتول لیدل

 .کند ی برش فلز کمک م  ندیفرآ  به زیفاز پالسما ن ادیسرعت ز

 

شوند،   ی برش توسط پالسما به کار گرفته م  ت ایانجام عمل یکه برا یابزار 
 :عبارت اند از

 از جنس پالسما  الکترود •
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 جام سپر •
 کار  هیپا سطح •
 پالسما  گاز •
 آب  افشانه •

 یکار آمدن ربات ها و دستگاه ها یکه با رو لیقب نیاز ا یموارد  و
 .خواهند بود ریمتغ شرفته،یپ

 ی قدرت برش پالسما، خروج  زانی از نکات موثر در م  ی کیعنوان مثال  به
چه تنگ تر باشد، پالسما با  هر شود که ی نازل آن محسوب م  ایدستگاه 
 .شود ی خارج م یشتر یسرعت ب

فلزات  یگوناگون رو یطرح ها جادی موارد مانند ا یار یموضوع در بس نیا
 ات یم عملاز انجا شیحتما پ دیبا دارد که  یا ژهیو تیکاربرد و اهم  میضخ

 .برش به آن توجه کرد

 

 برش پالسما ندی انجام فرآ  یچگونگ 3#

برش با  ات یبه منظور انجام عمل شرفتهی پ یو ربات ها لیاز وسا  امروزه
 یشتر یحوزه را با دقت و ظرافت ب  نیدر ا کار شود که  ی پالسما استفاده م 

 .سازد ی م  ریامکان پذ
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را به  هیابتدا منبع تغذ دیبا صورت است که نیبرش با پالسما به ا روش
 انیبا وصل کردن جر سپس .الکترود ساخته شده از پالسما متصل کنند

از   قایدق شود که  ی م  جادیسطح کار و الکترود پالسما ا ان یجرقه م کیبرق، 
 .شود ی برش شروع م  ات یهمان نقطه، عمل

و   ژنیاکس تروژن،ین رینظ یی بور گازهامتصل به الکترود، محل ع دهانه
باعث   ات یانجام عمل نیشده در ح جادی حرارت ا شی افزا است که رهیغ

 .برش خواهد شد

 

  لیشود، به دل ی دستگاه برش خارج م یکه گاز از قسمت سر  ی زمان 
 نی هم شود و ی م هیتخل  یشتر یمنقبض شدن نازل موجود، گاز با سرعت ب

  گاز .کند ی م  ی انیبرش پالسما کمک شا ی بازده  شی به افزا  زیموضوع ن
به   یفاز ورق فلز  رییسبب تغ  ی خارج شده از مشعل دستگاه برش به راحت
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شکل  نیپالسما به هم لهیبه وس یبرشکار  ات یعمل  حالت مذاب شده و
 .کند ی م  دایادامه پ

پالسما به چند مورد   لهیشده به وس جادیا انیجر طی از شرا میبخواه اگر
به  دنیپالسما در هنگام کار و رس ع ی فوق العاده سر انیجر  دیبا م،یاشاره کن

 .میکن انیسرعت صوت را ب

 به از پالسماست که تهی سیموضوع، عبور الکتر نیا  ی اصل لیاز دال  ی کی
  درواقع  .خواهد کرد ی انیانجام کار کمک شا نیسرعت در ح شیافزا

در   ی ک یقوس الکتر جادیسبب ا  یی رسانا تیپالسما از خاص یبرخوردار 
 .شود ی م  ندیفرآ

همچنان در  تهیسی الکتر کند که ی م دایادامه پ ی برش تا زمان ات یعمل
الکترود و   نیدر فاصله ب زین ی ک یداشته و قوس الکتر انیالکترود پالسما جر

 .برقرار باشد سطح کار

 

 شده توسط برش پالسما جادی قوس ا 4#

 ی زمان  .است تهی سیالکتر انیجر یپالسما، رسانا  م،یکه اشاره کرد همانطور
عبور   یفلز  یالکترودها  لهیبه وس تهیسی الکتر یکه انرژ  ستیپالسما هاد 

 .شود یی پالسما یکرده و وارد مغز 
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کوتاه   قیدهند از طر ی برش پالسما را انجام م ات یکه عمل یی ها نیماش
در   تهی سیالکتر یرویباعث جمع شدن تمام ن ،یک یقوس الکتر زانیکردن م

 .دهند ی انجام م یشتر یبرش را با دقت و تمرکز ب ات ینقطه شده و عمل کی

 

دو   انیشود که م  ی م  دهینام یا تهیس یالکتر انیدر واقع جر ،ی ک یالکتر قوس
 .دیآ یبه وجود م  یی رسانا تیصفحه با خاص

در   د،یآ ی به وجود م ی ک یالکتر یقوس ها  جادیکه بر اثر ا یگرما و نور  از
المپ  ،یعنوان مثال به جوشکار   به شود که ی استفاده م  ی موارد مختلف

 .توان اشاره نمود  ی برش پالسما م ات یعمل نیو البته هم ی کربن یها

باشد، امکان برش در فلزات  رشت ی فشار هوا و ولتاژ وارده ب زانیچه م هر
 .خواهد شد جادیراحت تر ا زین میضخ
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را  شتریبا ضخامت ب یفلز  یبدان معناست که اگر قصد برش ورقه ها نیا
هستند   تهی سی الکتر یبرا یتر  ی قو یکه هاد یی از الکترودها دیبا میدار

را   یزتر یتم یکار  طیبرش، مح ندیپس از اتمام فرآ نیهمچن .میاستفاده کن
 .داشت میخواه

  یشتر یبرش پالسما با دقت و سرعت ب ات یکه عمل میقصد داشته باش اگر
به کار رفته در دستگاه   یاز قسمت ها ی انتخاب برخ در دیانجام شود با
 .میبرش توجه کن

 ،یاعمال یوارده، فشار هوا  ی ک یالکتر یروین زانیم دیعنوان مثال با به
با ظرافت  لیقب نیاز ا یموارد  و می کن ی مکه از آنها استفاده   یی الکترودها

  انتخاب شوند. یتر  قیو محاسبات دق شتریب


