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واترجت   دیا دهیمهندس تازه کار تاکنون از خود پرس کیبه عنوان 
 ست؟ یچ

فلزات و چوب ها   نیتر تواند سخت   ی م دینوش ی که م  ی نه، آب ای دیکن باور
 چگونه؟  اما .را برش دهد

 .به نام واترجت یکمک معجزه ا به !کلمه است کی  جواب

  یاجزا ای و دهد؟ ی کار را انجام م ن ی واترجت چگونه ا دیبدان دی خواه ی م
 ست؟ یچ زی دستگاه شگفت انگ  نیدهنده ا لیتشک

و   ایو با مزا دیسواالت باال را بدان ی جواب تمام  یدفعه بعد دیخواه ی م اگر
 .دیمقاله را از دست نده نی ا د،یخطرات واترجت آشنا شو

 .دیما همراه باش با



 

2 www.namatek.com 

 

 

 ست؟یبرش واترجت چ 1#

فشار  انیجر ی واقع از تکنولوژ  در  هستند که ی آب  یی ها موتور ها واترجت
چرم و..  ت، یمانند فلزات، کامپوز  ی برش اجسام سخت یآب برا یباال

 .کنند ی استفاده م 

تواند مواد مختلف   ی حذف مواد است که م  یجداساز  ندیواترجت فرآ برش
  ای ندهیپر فشار، آب با سا یجت ها یبرا .بار گرما برش دهد دیرا بدون تول

 .بدون آن مناسب است
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 اریساست و ب ی برش سنت یفناور  یبرا ی مناسب  نیگز یواترجت جا برش
 .ردیگ ی قرار م  شیمورد ستا

برش سرد است که در آن مواد با آب مافوق صوت  ی نوع  کی یفناور  نیا
  ن،یبنابرا .ابندی  ی م  شیفرسا جهیشوند و در نت  ی م  دهی بر ندهیآب و سا ای

برش واترجت  یفناور  یدر مواد برش داده نشده برا ی ت یمحدود چیه
 .وجود ندارد

 

 استفاده از برش واترجت  خچهی تار  2#

پردازش  یفناور  کیبه عنوان  ، یاستفاده از آب فشار قو 1870دهه  از
دوم،   ی جنگ جهان تا .استخراج طال و پوست کندن آغاز شد یمستقل برا

از  مایکار هواپ نیباران" در ح شی رادار در اثر "فرسا ن یکه کاب دهیپد نیا
 .ختی رفته بود، تفکر دانشمندان را بر انگ نیب

 ریامکان برش واتر جت با فشار باال از اتحاد جماه 1950دهه   لیاوا
 االت یبرش، در ا یحق ثبت اختراع فناور  نی اول نشات گرفت اما یشورو

 ،ی سور یدانشگاه م یتوسط استاد جنگلدار   1968در سال  کایمتحده آمر
 .دکتر نورمن فرانتز انجام شد

  شرفتیبرش جت آب پ ات زیو تجه یحدود ده سال گذشته، فناور  در
  ی و زندگ  ی صنعت  دیتول یآن به تمام جنبه ها یکاربردها داشته و یادیز

 .است افته یمردم گسترش 
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 کنند و ی و توسعه رقابت م قیتحق یاز شرکت ها و کارخانه ها برا یار یبس
دائمًا در حال  دیجد یها یو فن آور  دیجد یها هینظر د،یجد یها دهیا

 .دهند ی م  لیجلب نظر شما تشک یبرا ی ظهور هستند و جنبش

برش واترجت در ده ها   زات یاز تجه یاد یز یحال حاضر، مجموعه ها در
  و یهسته ا یانرژ  ،ی نظام  ع یها، صنا ی در هوا فضا، کشت  ژهی صنعت به و

 .و دشوار استفاده شده است دهیچیپ شرفته،ی پ یها یفناور  ریسا

 

 

 عملکرد برش واترجت   یگچگون 3#

 .شود  ی اصل کار کامالً ساده انجام م کیواترجت بر اساس  برش

از  سپس و  میقرار ده نچیپوند بر ا 6000از  شیآب را تحت فشار ب اگر
اگر آن را با    اما .میواترجت دار کی میسوراخ کوچک آن را خارج کن کی
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و آب با فشار  میسخت( مخلوط کن یسنگ ها زی)ذرات ر ندهیسنگ سا
 دنییسا یبرا  دیتوان  ی که م دی دار  ندهیجت سا کی  شما د،یایب رونیب

 .دیاجسام سخت به کار ببر

 نیبنابرا .کند ی به سطح قطعه کار برخورد م  ادیبا سرعت ز زیر واترجت
آب را به  ،یمواد، پمپ فشار قو   کیبه حذف مواد و تفک ی اب یدست یبرا

 .کند ی م  تیرساند و آن را به سمت سر برش هدا ی ار بار مهز نی فشار چند

توانند به آب  ی م  زیها ن ندهیبرش داده شود، سا دیکه با یبه ماده ا بسته
  0.5تا  0.1از دهانه نازک در محل برش با قطر جت  آب .اضافه شوند

به فشار آب و قطر دهانه نازل  یاسپر  بازده .شود ی م  دهیمتر پاش ی لیم
  بدون کند و ی سطح جدا م  ی ک یذرات مواد را در نزد واترجت .دارد ی بستگ

 .کند یبرش بدون تنش را آغاز م  ندیفرآ کیانتقال گرما به مواد، 

توان به   ی و ضخامت مواد، م ی واترجت و سخت  یها ی ژگ یتوجه به و با
 .افتیمختلف برش دست   یعمق و سرعت ها
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 ست؟یواترجت چ یاجزا 4#

کند زمان آن  ی و چطور عمل م ستیواترجت چ می از آن که دانست بعد
چه  کی  هر ساخته شده و یی دستگاه از چه بخش ها نی ا میکه بدان دهیرس
 دارند؟  یا فهیوظ

 .فراتر از آب تحت فشار و شن و ماسه است یز ی واترجت چ کی

 ری شده است که در تصو لیتشک ری ز یدستگاه برش واترجت از اجزا کی
 :دیکن ی مشاهده م  ریز

 کنترلر  ستمیس .1
 یبرش سر .2
 نده یسا مخزن .3
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 محافظ  مخزن .4
 یفشار قو پمپ .5
 x-y گذر ستمیس .6
 نازل .7

 

 

 کنترلر  ستم یس  1-4#

 .است ی شخص انهیبر را ی مبتن  ی ستم یس

  ندهیترجت ساوا  یها ستمیس  یبرا شرفتهیپ ی حرکت یکننده ها کنترل
با حداقل   قیقطعات دق دیتول اجازه  هستند و ی شخص انهیبر را ی مبتن

 .دهند یعملکرد اپراتور را م
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 یسر برش  2-4#

دار است   هیزاو ییها ی دگ یبر یدارا  ،یوتر یچند محوره کامپ ی سر برش نیا
  قیو دق ی عمود یی حرکات خودکار و برش ها یتوان از آن برا  ی م که

 .استفاده کرد

 

 ست؟یواترجت چ نده یمخزن سا 3-4#

 .سنجد ی به نازل را م ندهیذرات سا انیجر یانرژ  زانیم

 

 ست؟یمخزن محافظ واترجت چ 4-4#

  ینکار یماش قی قطعات را از طر نکهیرا بعد از ا ندهیجت سا ی اضاف یانرژ 
 (یحاصل از برشکار   ی اضاف یبرد. )انرژ  یم نیبرش داد از ب

 

 ی شار قوپمپ ف 5-4#

 .کند  ی م  دیبرش تول یآب تحت فشار را برا ی پمپ فشار قو نیا
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 xy گذر ستم یس  6-4#

 .شود جادیبرش مورد نظر ا ر یشود تا مس ی استفاده م  ستمیس نیا از

 .شده است ی نازل طراح قیحرکت دق یبخش برا نیا

 

 نازل  7-4#

کوچک   ی خروج کیاز داخل  ،یشده با پمپ فشار قو جادیتحت فشار ا آب
شود آب با سرعت و فشار باال آماده   ی باعث م  جهینت در کند که ی عبور م

 .برش خارج شود یبرا

آب با مواد  جهی نت در .شوند ی قسمت به آب اضافه م نی در ا ندهیسا  مواد
 .را ببرد ی ستواند هر قطعه با هر جن ی شود و م  ی خارج م  ندهیسا

 

 مختلف برش واترجت  یروش ها  5#

 .توان برش واترجت را به دو روش انجام داد ی اصل م در

 خالص  آب .1
 ( نده یمخلوط شده با مواد پودر سخت )سا آب .2
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 برش با آب خالص  1-5#

مواد نرم مانند  یجداساز  یواترجت با آب خالص عمدتا برا برش
 .مناسب است کی پالست ایکف، کاغذ  ،ییموادغذا

 ای  وهیم ر،یبرش پن یاز آن برا  ،یی غذا ع ی صنا نهیعنوان مثال: در زم به
 .شود ی استفاده م جات یسبز

 .جدا شده ممکن است مهر و موم باشد ی ک یپالست مواد

 .است قیمواد عا ای اف یشامل فرش، منسوجات، ال گرید  مواد

از آب خالص و قابل   رایاست ز ست ی ز طیسازگار با مح اریبس ندیفرآ نیا
 .کند ی کند و آب هنگام برش غذا را آلوده نم  ی استفاده م  افتیباز
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 ندهیبرش با آب سا 2-5#

 ی واترجت را با مواد پودر سخت مخلوط م   زات ی و برش، تجه ابیآس هنگام
سنگ فرش به عنوان  ایمانند گارنت   یمنظور از مواد نیا یبرا .کنند

 .شود یاستفاده م ندهیسا

مواد سخت مانند فلز، فوالد، انواع سنگ مانند   یبرا شترینوع برش ب نیا
ورقه مناسب   ای تیضد گلوله، چوب، گراف شهی ش شه،یش ک،یمرمر، سرام

 . است

 .کارآمد است اریبس تی برش مواد کامپوز روند
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 برش واترجت  تیف یعوامل موثر بر ک 6#

  ریبرش تأث تیفید برش و کمختلف بر عملکر یبرش واترجت، پارامترها در
 .گذارند ی م

 :عبارتند از رگذار یعوامل تأث نیا

 پمپ  فشار •
 نازل تا سطح مواد  فاصله •
 دهانه نازل قطر •
 شده از واترجت  دیبرش تول فشار •
 سر برش هیتغذ زانیم •
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توانند برش  یرا م ی واترجت ها چه مواد 7#
 دهند؟ 

 :دهند ی واترجت انواع فلزات را برش م  یها دستگاه

 ریکه برش آن ها با سا گریاز فلزات د یو تعداد ومیتانی ت   وم،ینیآلوم فوالد،
 .ابزار ها دشوار است 

 

  ای ی ترک خوردگ ،یصاف و بدون عالمت سوختگ یی با واترجت لبه ها برش
 .کند ی م جادیا  ی اضاف ی برآمدگ 

 .خورد ی تر برش م  زیمفلزات بهتر و ت رینسبت به سا ومینیآلوم

آن ها با واترجت ساده   برش هستند که یمواد  ریچوب سا ایسنگ  شهیش
 .برش است یدستگاه ها  ریو مناسب تر از سا



 

14 www.namatek.com 

 

دما و ذوب شدن آن هنگام برش    رییکربن را بدون تغ  بریف دیتوان ی م شما
 .دیبرش ده ی منی هوا و مواد ا هیبه تصف ازیبدون دود خطرناک و ن

و بدون به وجود   وهیش نی تر  زیبه سرعت با تم دیتوان یگونه مواد را م نیا
 .دیکن یدر دستگاه برشکار  ی آمدن اشکاالت

 

 برش واترجت  یای مزا 8#

  یایهستند که مزا  CNC برش یها نیاز انواع ماش ی کیجت ها  واتر
 :مدل ها دارند رینسبت به سا یار یبس

مختلف  ی پردازش هادر جهت برش وجود ندارد و  ی ت یمحدود چیه .1
 .کرد لیتوان تکم ی به شکل خاص را م
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کم  اریقطعه کار بس یشده توسط واترجت بر رو  دیتول ی جانب یروین .2
 .است

پردازش   چیکند، ه ی نم  جادی ا ی شکل حرارت  رییواترجت تغ  پردازش .3
در   یی تواند باعث صرفه جو یامر م  نیهم که ستیالزم ن یا هیثانو

 .شود دیتول  یها نهیوقت و هز 
 نهیبازده باال و هز ع،یسرعت برش سر  یواترجت دارا پردازش .4

 .پردازش کم است
  و تیسنگ مرمر سخت، گران ایفوالد ضد زنگ  ی ورق ها دیتوان  ی م .5

و  ومیتانی ت  اژیآل د،یقابل برش هستند )مانند آرام یکه به سخت یمواد
 دیبرش ده ی …( را به راحت

تواند مواد را با  ی م  وجود نخواهد داشت و ی شکاف چیبرش ه هنگام .6
 .برش دهد کیبار اریبس یشکاف ها

 یدامنه ها ایها  هی توان آن را از هر جهت، از جمله اشکال، زاو  ی م .7
 .مختلف برش داد

توان در طول  ی م  و ستیمانند لبه ن هیبه پردازش ثانو یاز ین گرید .8
 .دیهبود بخش کار را ب طیبرش گرد و غبار را کاهش داد و مح ندیفرآ

 

 برش واترجت   بی معا 9#

به طبع  یتکنولوژ  نی ا میکه در باال به آن پرداخت یی ا یدر کنار تمام مزا  
 :میکن ی از آن ها اشاره م یبرخ به باشد که ی م  زین ی ب یمعا یدارا
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  یدر صورت عدم استفاده از فناور  نی کم، بنابرا یبرش تا حد  سرعت .1
بزرگ وجود   اسیدر مق دیدر تول یبالقوه ا یها تی چند هد، محدود

 .دارد
از تماس   دی که با یدر موارد نی با آب، بنابرا میو تماس مستق رطوبت .2

شود، امکان استفاده  یر یاز مواد، جلوگ ی ناش ادیرطوبت ز  ایبا آب 
 .محدود است

  ابدیتنگ کاهش  یدر گوشه ها و شعاع ها ستی با ی برش م  سرعت .3
 .صوص هد گردان استفاده شودمخ یفن آور  از نکهیمگر ا

 ادیز اری تواند بس ی خروج جت م یخروج از سطح آب، صدا هنگام .4
 .باشد

مشخص    دیاست.دفع لجن با ی الزم است و منطق  قیآب دق هیتصف .5
 .شود

 .است ازیباال مورد ن  ی ک یموارد، قدرت اتصال الکتر ی برخ در .6
 .به چشم ها شوند بیواترجت باعث آس یاست دستگاه ها ممکن .7
تواند  ی همراه است که م  زینو  ادیبرش واترجت با حجم ز نیهمچن .8

از محافظ   دیبرساند در هنگام کار با واترجت با بیآس یی به شنوا
 .گوش استفاده کرد
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 یر یگ   جهینت 10#

دستگاه   کیواترجت  ایآ ست،یکار با واترجت چ یایمزا میدیکه فهم حال
  ی دستگاه  ایبرش است   یدستگاه ها ری درست مانند سا ی برش معمول 

 دست بزرگ به وجود آورد و  یی ها  تیآن مز یاست که تفاوت ها 
 انیرا از م یادیز یها تیصنعتگران در برش را بازتر کرد و محدود 

 .برداشت

  یی ها بیع ای بیع ی و ب شرفتهیپ  یاز دستگاه ها ی کی واترجت جز  امروزه
  شوند.  ی م ی برش معرف  یدستگاه ها ریکمتر از سا 


