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Мета: 

 Ознайомлення з процесом виконання повітряно-дугового різання деталей, 

вузлів та конструкцій з різних металів та сплавів. 

 Вивчити послідовність підготовчих робіт 

 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 

ХІД УРОКУ 

Отримання плазмової дуги. Якщо в електричну дугу направити потік будь-якого 

газу, пропускаючи його через невеликий отвір плазмоутворюючого сопла (рис. 96), то 

стовп дуги буде стиснутий, причому плазма, що утворилась являє собою сильно 

концентроване джерело тепла з високою температурою, що досягає 20000-30000°С.  

Газ, що стискає стовп дуги, називають плазмоутворюючим. Як плазмоутворюючі 

гази застосовують або одноатомні гази (наприклад, аргон), або двоатомні (водень, 

азот). Застосовують також суміші двох або декількох газів і повітря. 

 
Мал. 1. Схема плазмового різання: 

а - плазмовим струменем, б - плазмовою дугою; 1 - розрізається лист, 2 - джерело 

живлення, 3 - осцилятор, 4 - реостат, який регулює допоміжну дугу, 5 - плазмотрон, 6 - 

плазмова дуга. 7-плазмений струмінь: в - установка для різання: 1 - балон з газом, 2-

джерело живлення, 3 - баластний реостат, 4 – плазмотрон 



Двохатомні плазмоутровюючі гази створюють плазмову дугу з більш 

розтягнутого струменем, ніж одноатомні. Це пояснюється тим, що двоатомні гази 

передають виробу більше тепла з стовпа дуги в результаті утворення молекул газу з 

виділенням додаткового тепла. Тому двоатомні гази забезпечують дугу з більшою 

довжиною, але з більш низькою температурою, ніж одноатомні гази (аргон, гелій і ін.). 

     Стисла дуга може бути аналогічна зварювальної дузі прямого і непрямого дії. У 

першому випадку одним з електродів служить оброблюваний метал, у другому - дуга 

збуджується між незалежними від нього електродами. Відповідно прийнято називати 

стислу дугу, отриману за першою схемою, - плазмовою дугою, а за другою схемою - 

плазмовим струменем. 

Для розділового різання металів більш доцільно застосовувати плазмову дугу, так 

як встановлено, що вона має більш високий ККД, а плазмовий пальник менш схильний 

до зносу. 

Плазменно-дугове різання знайшлошироке застосування при обробці тих металів і 

сплавів, які не піддаються кисневому різанню: високолеговані стали, алюміній, титан і 

їх сплави, мідь та ін. 

 
Мал. 2. Розподіл температури в плазмовому струмені при силі струму дуги 400А і 

витраті аргону 06 м3 /год 

Плазмено-дугове різання полягає в проплавленні металу на вузькій ділянці по лінії 

різу і видаленні розплавленого металу струменем плазми, що утворюється в дузі. 

Плазмова дуга застосовується головним чином для розділового різання. 

Обладнання для плазмено-дугового різання. У комплект обладнання для 

плазменно-дугового різання входить різак (плазмотрон), пульт управління процесом, 

джерело живлення дуги електричним струмом, балони з плазмообразующих 

газами і механізм для переміщення плазмотрона вздовж лінії різу. 



     Різак складається з двох вузлів: електродного і соплового. Розрізняють 

плазмотрони з осьової і вихровою подачею плазмообразующих-ного газу для стиснення 

дуги. Осьова подача плазмоутворюючого газу застосовується в широких соплах. 

При вихровий подачі плазмотрон-який утворює газ вводять в зону катода і стовпа по 

каналах, розташованим по дотичній до стінок дугового камери плазмотрона. При цьому 

в камері створюється вихровий потік газу зі спіралеподібним рухом. Вихрова подача 

плазмоутворюючого"газу забезпечує перемішування газу в стовпі дуги і рівномірність 

газової оболонки навколо стовпа. 

При осьовій  подачі кінець електрода (вольфрамовий стрижень діаметром від 2 до 6 

мм і довжиною до 100-150 мм) має форму загостреного стержня з кутом 20-30 °, а при 

вихровій - на кінці електрода є змінні гільзові катоди. 

Для .охолодження плазмотронов застосовують воду, а в плазмотронах невеликої 

потужності - стиснене повітря. 

Вольфрамовий (або з домішкою оксидів лантану, ітрію, торію) електрод 

застосовується для роботи в інертних газах; при різанні в окислювальних газах електрод 

в зоні катода необхідно 'захищати неактивним газом. 

Значне застосування знаходять ріжучі плазмотрони с. плівковими катодами. 

Здатністю утворювати плівку на катоді мають цирконій і гафній. При високих 

температурах окиснонітрідна плівка, що володіє електропровідністю, легко 

утворюється на поверхні катода. Такий катод може тривалий час працювати в 

окислювальному середовищі, наприклад в стислому повітрі. 

Інтенсивність зносу катодних вставок і електродів залежить від сили робочого 

струму. Чим більше сила струму, тим швидше зношується вставка. Для машинних 

плазмотронів з цирконієвими катодними вставками і проточною системою водяного 

охолодження максимальна сила робочого струму дорівнює 250-300 А. При цьому 

тривалість роботи катода зазвичай не перевищує 4-6 години. 

Велике значення в плазмотронах має конструкція сопла. Чим менше діаметр сопла 

і більше його довжина, тим вище концентрація енергії, напруга дуги і більше швидкість 

потоку плазми; дуга стає жорсткою, її ріжуча здатність збільшується. Однак діаметр і 

довжина сопла обумовлюються силою робочого струму і витратою газу.  

Подвійна дуга (рис. 3), при якій ріжучий дуга розпадається на дві частини: одна 

між катодом і внутрішньою частиною сопла, а інша - між зовнішньою поверхнею сопла 

і розрізаючим виробом. Подвійна дуга може горіти одночасно з ріжучої, але вона існує 

нетривалий час і потім зникає. Подвійна дуга діє поза зоною захисного газу і від цього 

метал кромок забруднюється і підплавляється; подвійна дуга може вивести з ладу сопло 

форму наконечника. Найчастіше подвійна дуга виникає в момент порушення ріжучої 

дуги. Ріжуча дуга збуджується за допомогою осцилятора або конденсаторними 

пристроями. Для запобігання подвійної дуги, при запалюванні ріжучої необхідно 

плавно збільшувати робочий струм. Це досягається магнітним, тиристорним і іншими 

пристроями. 

Для плазмено-дугового різання застосовують джерела живлення дуги постійного 

струму з круто падаючими вольт-амперними характеристиками. При різанні великої 

товщини (більше 80 мм) застосовують тільки спеціальні джерела живлення з 



підвищеною напругою холостого ходу, наприклад, типу ІПГ -500 І ін. 

 

Згідно до стандартів випрямлячі для плазмено-дугового різання повинні мати напругу 

холостого ходу 90-500 В і силу струму 300-1000 А. 

 

Мал. 98. Cxема подвійний дуги: 

1 - катод, 2 - сопло, 3 - метал, 4 - стовп ріжучої 

стислої дуги, 5 і 6 - стовп подвійний дуги на 

ділянках наконечник (сопло) - метал і катод – 

наконечник 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Які умови кисневого різання металів? 

2. Назвіть способи термічного різання 

металу. 

3. За допомогою чого нагрівається випарник? 

4. Яке призначення має допоміжна трубка 

різака? 

5. Чим відрізняється різак від пальника? 

6. У чому полягає сутність різання металів 

окисненням? 

 Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал, дати відповіді на питання. 

 Виконати короткий конспект та надіслати викладачу на електрону 

адресу mTanatko@ukr.net  
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