
 :  انواع برشكاري

 نويسنده: شهرام فوالدي

 

 برشكاري به دو صورت زير تقسيم بندي مي شود: 

 . برشكاري گرم 2 . برشكاري سرد                                                    1
 

: در اين روش دماي قطعات برش خورده پايين تر از دماي اشتغال مي باشد و با توجه برشكاري سرد. 1

 به همين مطلب در مقطع برشكاري شده تغييرات ساختاري متالوژيكي نداريم.
 

 انواع روشهاي برشكاري سرد:

 برشكاري دستي.  1.1

 8aw cutting1.1.1  برشكاري با اره . 

 . برشكاري با سوهان1.1.2
 

  برشكاري بصورت ماشيني .1.2

: كيفيت مقطع برش خورده در اين روش وابسته به تيز بودن تيغه برش و  برشكاري با گيوتين.1.2.1

فيلر بودن دستگاه دارد. تغييرات دما در اين روش بسيار محدود مي باشد حداكثر ضخامت برش كاري با 
 اينچ و بيشتر براي فلزات نرم مورد استفاده قرار مي گيرد. معموالً بعد از برشكاري با گيوتين 2اين روش 

 آماده سازي لبه هاي برش را جهت حذف لبه هاي دفرمه شده نياز داريم.
 برشكاري با اره لنگ: اين روش براي برشكاري مقاطع گرد و چهار گوش مورد استفاده قرار 1.2.2

مي گيرد و بدليل پايين بودن سرعت برش و خنك كاري مداوم قطعه دماي آن باال نمي رود. در اين 
روش با توجه به نوع تيغه انتخابي بيشتر جهت برشكاري فوالد هاي نرم و كم آلياژ مورد استفاده قرار 

                                                                      .  مي گيرد
 



  برشكاري با اره نواري : در اين روش سرعت برش به مراتب بيشتر از روش اره لنگ است و در 1.2.3
اينجا نيز خنك كاري توسط مايع خنك كننده انجام مي شود. 

  

 40 و قطر معدل hrc 60 و با سختي HSSاز جنس  برشكاري با اره آب صابوني: تيغه اين نوع اره  1.2.4 
سانتي متر مي باشد از اين روش براي برشكاري انواع پروفيلهاي توخالي استفاده مي شود ، تيغه اين نوع اره به 

                                                              .  هيچ وجه قابليت جوشكاري را ندارد و استفاده از مايع خنك كننده در اين روش نيز اجباري است

 ميلي متر با دور 5-3سانتي مترو ضخامت آن 70-60 برشكاري با اره آتشي:  قطر تيغه در اين حالت 1.2.5
rpm500 در اين روش در حين برشكاري جرقه هاي زيادي از محل برش به خارج پرتاپ مي شود جنس اين

 تيغه ها از فوالدهاي پر آلياژ سخت شده مي باشد.           
 برشكاري با كاتر: تيغه برش در اين روش از جنس سراميك مي باشد و روش كار مانند برشكاري با اره 1.2.6

 سانتي متر است در 40 ميلي متر و قطر معمول آن 2آتشي انجام مي شود، حداكثر ضخامت اين تيغه 
rpm1000 در اين روش انتخاب تيغه برش با توجه به نوع آلياژ مورد برشكاري مي باشد و محدوديتي در برش .

                                        .  فوالدهاي با سختي متفاوت نمي باشد  در اين روش نيز استفاده از مايع خنك كننده اجباري است
. برشكاري با سيم:  اين روش براي برشكاري قطعات سخت و نرم بكار مي رود ، هزينه برشكاري 1.2.7

در اين روش باال بوده به همين دليل قطعات سخت را بيشتر با اين روش برشكاري مي نمايند. كيفيت 
.                                                                     80 تا 70سطح برش خورده با اين روش بسيار باال بوده و ولتاژ كاركرد دستگاه حدود    ولت است

 برشكاري با جت آب: اين روش برشكاري توسط باريكه آب كه به سطح قطعات برخورد مي كند 1.2.8
                                                                                                       .  بوجود مي آيد و با توجه به نوع ماده برش شونده از دو نوع جت آب استفاده مي شود

  جهت مواد نرم مانند چوب پالستيك از جت آب بدون مواد ساييده– 1
 - جهت مواد سخت از جت آب همراه با مواد ساييده2

  ميلي مترمي باشد. در اين روش از يك پمپ روغني فشار باال جهت 5/1 -  5/0عرض برش در اين روش معموالً 
 اتمسفرباال ببرد با اين فشار روغن يك پمپ 200افزايش فشار آب استفاده مي شود كه ميتواند فشار روغن را تا 

 اتمسفر باال ببرد. سرعت خروج آب در اين فشار 4000ثانويه وارد كار مي كند كه ميتواند فشار آب راتا 
1000m/s از نازل برشكاري مي باشد . اين روش بسيار مناسب براي برشكاري فوالدهاي سخت و پر آلياژ 

 مي باشد.
 



 انواع روشهاي برشكاري گرم:

 برشكاري اكسي سوخت: اين روش براي برشكاري فلزاتي استفاده مي شود كه هدايت حرارتي كمي 2.1
داشته باشند و نقطه ذوب اكسيد فلز پايين تر از دماي ذوب خود فلز باشد(مثالً دماي ذوب الومينيوم 

 درجه سانتيگراد است كه اين فلز را نمي توان با اين روش 1800 و دماي ذوب اكسيد آن 6600
  درجه است)1538 درجه و دماي ذوب ان 1050برشكاري نمود و با دماي اشتعال فوالد 

اساس روش اكسي سوخت: الف: بهره گيري از شعله حاصل از گاز سوختني و اكسيژن كه موجب 
 افزايش دماي فلز تا محدوده اشتعال فلز شود.

ب: بوسيله باز نمودن شير فشار اكسيژن واكنش گرمازاي شديد سوخته شدن فلز انجام مي شود و نهايت 
 دما به منطقه ذوب باقي ماننده فلز جهت انجام برشكاري مي رسد.

به دليل وجود اكسيژن زياد در محل برش سطح برش خورده داراي اكسيد فلزي است كه بصورت فلس 
روي آن قراردارد و اين زياد بودن اكسيژن باعث افزايش سختي سطح برش و ترد شدن قطعه پس از 

 جوشكاري و بوجود آمدن ترك در سطح قطعه مي گردد. 
نازل برشكاري با اين روش به دو صورت يك تكه و دو تكه در بازار موجود است.از نوع يك تكه جهت 
برشكاري ورقهاي با ضخامت زياد و از نوع دو تكه براي برشكاري ورقهاي با ضخامت كم استفاده مي 

 شود.
 ميلي متر) ضخامت خط 20نكته: در صورتيكه برش توسط جت اكسيژن انجام شود(ضخامت باالي 

 برش بسيار نازكتر ازحالتي است كه برشكاري توسط خود شعله انجام گيرد.
 

   برشكاري بوسيله قوس الكتريكي.2.2
  . برشكاري بوسيله الكترود روكش دار: بهترين نوع الكترود جهت برشكاري انواع سلولزي مي باشد.2.2.1

 
. برشكاري بوسيله الكترود كربني: در اين روش الكترود كربني را به قطب + و قطعه كار را به قطب 2.2.2

 متصل مي كنند. هواي فشرده به سر نگهدارنده(انبر) الكترود متصل مي شود و اين هوا باعث خارج –
شدن مذاب از حوضچه جوش مي گردد. در اين روش با زاويه دادن به الكترود كربني عمليات شيار زني 

                                                             .  نيز قابل انجام است و بوسيله عمود نگه داشتن انبر و الكترود عمليات برشكاري انجام مي گردد



 ميلي متر متغير است و سطح مقطع آن چهار گوش و گرد 15 تا 0.5نكته: قطر الكترود كربني از 
موجود است و بعد از شيار زني با اين روش مي بايست عمليات تميز كاري را روي سطح قطعه انجام 

 دهيم.

نكته: از اين روش معموالً براي برشكاري و شيار زني بروي آلياژهاي فوالدي كم كربن استفاده مي شود و 
 امپر افزايش يابد.                   1000جريان در اين روشها ممكن است تا 

 . برشكاري بوسيله پالسما جت: در اين روش قوس الكتريكي بين الكترود مركزي تنگستني و سطح قطعه 2.3
كار باعث بوجود آمدن حوضچه مذاب با دماي باال مي گرددو فشار جت هواي اطراف قوس باعث خارج شدن 

) بوجود HV-HFمذاب از محل شيار برش مي گردد در اين روش قوس بسيار متمركز و قوي كه بوسيله سيستم (
 مي آيد باعث يونيزه شدن هواي فشرده و برقراري قوس بين نوك الكترود و سطح قطعه كار مي گردد.                    

بدليل حرارت زياد و فشردگي قوس در محل برقراري قوس، شيار عميقي همراه با حوضچه مذاب 
تشكيل مي گردد و فشار جت هوا در اطراف قوس موجب خارج شدن مذاب از درون اين شيار مي شود 

كاربرد برشكاري با پالسما جهت  انواع فلزات صنعتي  مانند آهن، آلومينيوم، مس و تيتانيوم و آلياژهاي 
                                                                .  آنها مي باشد

 سرعت برشكاري براي ضخامت هاي كم با اين روش بسيار زياد تر از اكسي سوخت مي باشد.
نكته: در مورد جوشكاري فوالد هاي سخت كه به روش پالسما برشكاري شده اند در محل برش 

مي بايست تميز كاري انجام شود تا حوضچه جوش از تركهاي بوجود آمده در حين برشكاري تخليه 
                                                                                   .  گردد

براي كاهش دود و بخارات فلزي موجود در اين روش ميتوان قطعه برش داده شده را در زير سطح آب 
  ميلي متر ) قرار داد.    3-2(در عمق 

  

  

    

 


