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ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ПЛАЗМОВОГО  
ТА ЛАЗЕРНОГО РІЗАННЯ МЕТАЛІВ 

 

Досліджено основні параметри плазмового та лазерного різання 
металу на станках з числовим програмним керуванням. В даній 
статті висвітлено експериментальні дані, отримані при термічній 
обробці металу марки Ст 3 товщиною 5 мм. Досліджено основні па-
раметри зміни якості обробки металу плазмовим і лазерним спосо-
бом. Результати досліджень дозволили обґрунтувати основні па-
раметри плазмового і лазерного різання, які визначають геометри-
чні та технологічні параметри профілю розрізу. За допомогою екс-
периментальних даних була розроблена модель для прогнозуван-
ня якості зрізу за вхідними параметрами, струмом різання та швид-
кістю різання, частота імпульсів, потужності лазера тощо.   
Ключові слова: плазма; лазер; шорсткість; різання металів; терміч-
на обробка; плазмотрон; сопло; електрод. 
 

Вступ. У сучасних умовах конкурентного ринку в сфері обробки 
металів та високих якісних показників точності назріла необхідність 
у пошуку нових та вдосконаленні існуючих методів різання металів. 
Методи лазерного та плазмового різання в теперішніх умовах вироб-
ництва повністю задовольняють вимоги до деталей. Плазмове стру-
меневе різання – це один із цих нетрадиційних процесів, який в ос-
новному використовує теплову енергію сильно іонізованого газу для 
різання зазначеного матеріалу та продування розплавленого металу 
[1]. Слід відмітити, що не дивлячись на складність процесу плазмово-
го різання металів він має також багато переваг у порівнянні з тра-
диційними методами.  

Мета роботи. Стрімкий розвиток виробництва постійно ставить 
нові виклики та вимоги до якості обробки деталей. Назріла необхід-
ність у вдосконаленні режимів різання сучасних нетрадиційних 
струменевих методів. У статті проведені експериментальні дослі-
дження залежності параметрів плазмового та лазерного різання від 
основних якісних характеристик  отриманих деталей. 
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Виклад основного матеріалу. Плазмове та лазерне струменеве 
різання прямо конкурує з іншими методами, такими як кисневе, ла-
зерне та гідро-абразивне різання. Однак, це також може бути альте-
рнативою таким механічним методам обробки, як обкушування, 
штампування, свердління [2]. До переваг плазмового струменевого 
різання належить висока швидкість та якість різання, можливість 
обробки різних видів металів і порівняно невисока вартість облад-
нання. В результаті обробки металів важливим показником є якість 
зрізу. У цій роботі нами проведено експериментальні дослідження, 
для встановлення оптимальних параметрів процесу плазмового рі-
зання сталі Ст 3 пластини товщиною 5 мм. За допомогою експериме-
нтальних даних була розроблена модель для прогнозування якості 
зрізу за двома вхідними параметрами, струмом різання та швидкістю 
різання.  

 

 
Рис. 1. Область застосування для різних термічних процесів різання [2] 

 

Процес плазмового різання був розроблений наприкінці 1950-х. 
Плазму можна визначити як четвертий стан речовини, яка отриму-
ється шляхом подачі величезної кількості енергії в газ або коли газ 
піддають сильному електричному полю. У цьому процесі між елект-
родом і заготовкою утворюється електрична дуга. Електрод виконує 
роль анода, а заготовка – катода. Плазмовий газ з великою швидкіс-
тю подається через сопло, водночас електричний струм проходить 
через газ за допомогою вольфрамового електрода, завдяки чому ге-
нерується струм плазми високої інтенсивності. Плазмова дуга, як 
правило, має температуру 10000º–140000º C. Цей струмінь здатний 



                                                                                                                                           

 

 

65

Вісник  

НУВГП 

розплавити або випаровувати поверхню пластини, яку слід розріза-
ти. Найчастіше використовують для цього процесу стиснене повітря, 
азот, аргон-водень, кисень та їх суміші [1]. 

Однією з найважливіших проблем, що виникають внаслідок пе-
редачі тепла від плазмового пучка до заготовки, є деформація країв 
зрізу та охолодження матеріалу. Під час операції різання в цьому 
процесі відбувається багато фізичних явищ: теплопровідність, кон-
векція, радіаційні ефекти, механічні деформації, фазовий перехід 
тощо. Принцип плазмового різання означає фокусування великої по-
тужності на невеликій площі поверхні заготовки, способом інтенсив-
ного нагрівання поверхні [3; 4]. 

Плазмове різання може використовуватися для різання всіх 
електропровідних матеріалів, таких як конструкційні сталі, високоле-
говані сталі, кольорові метали, такі як алюміній і мідь. Плазмове рі-
зання використовують для різання середніх та товстих листів з висо-
колегованої сталі та алюмінію. Воно також використовується для рі-
зання звичайної конструкційної сталі товщиною до 40 мм і призво-
дить до дуже невеликих викривлень, особливо у випадку тонких за-
готовок. Завдяки низькій тепловіддачі плазмове різання підходить 
для різання високоміцних дрібнозернистих конструкційних сталей. 
Високі швидкості різання особливо важливі в процесі попереднього 
виготовлення, порівняно з газовим (кисневим) різанням можна дося-
гти швидкості різання в 5–6 разів більше. 

Процес різання може бути легко автоматизований. Завдяки ви-
користанню різних систем наведення плазмових та лазерних різаків 
можуть виходити як плоскі, так і тривимірні компоненти з різними 
контурами. Оскільки плазмовий різак дає дуже гарячий та локалізо-
ваний струмінь для різання, вони дуже корисні для різання листових 
металевих пластин у криволінійній або кутовій формі. Верстати для 
плазмового різання використовуються в верстатах з ЧПУ. Таким чи-
ном, весь процес можна контролювати та оптимізувати за допомогою 
комп’ютера, отримуючи чіткі різкі порізи. Поєднання технології ЧПУ з 
меншими соплами для тоншої плазмової дуги дозволяє отримувати 
деталі, які не потребують жодної фінішної операції. Також доступна 
низка сучасних периферійних пристроїв та аксесуарів для ручного 
різання, які дозволяють полегшити обробку деталей під час обробки 
та спростити роботи по монтажу та ремонту. Сучасна технологія пла-
змового різання набуває все більшого значення. Особливо, коли мо-
ва йде про різання тонких високолегованих сталей, плазмове різан-
ня дозволяє виробляти вертикальні надрізи на декількох листах од-
ночасно в лазерній якості без необхідності подальшої обробки. 
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Залежно від технології плазмового різання, потужності системи 
різання та типу матеріалу, можна різати листовий метал товщиною 
приблизно від 0,5 до 180 мм. 

Європейський стандарт «EN ISO 9013» «Термічне різання», ви-
значає класифікацією термічного різання, містить геометричні хара-
ктеристики продукту та відомості про якість. Стандарт застосовуєть-
ся до матеріалів, придатних для газового (кисневого) різання (від 3 
до 300 мм), плазмового різання (від 1 до 150 мм) та лазерного різан-
ня (від 0,5 до 40 мм) [5], рис. 2. 

 
Рис. 2. Параметри якості плазмового різання 

 

Лазерне різання – це один із цих нетрадиційних безконтактних 
процесів, який базується на основі термічної обробки металу та зда-
тний вирізати складний контур на матеріалах з високим ступенем 
точності. Він включає процес нагрівання, плавлення та випаровуван-
ня матеріалу на невеликій чітко визначеній ділянці і здатний різати 
майже всі матеріали. Слово «laser» розшифровується як підсилення 
світла за допомогою спрямованого випромінювання. Автори [6] зая-
вили, що процес лазерного різання є найбільш затребуваний у таких 
галузях, як машинобудівна, автомобільна, суднобудування та атомна 
промисловість.  

Лазерне різання є безконтактний метод, який не потребує до-
рогих або змінних інструментів і не створює жодної сили, яка може 
пошкодити заготовку. Даний вид різання можна використовувати як 
альтернативу механічним процесам різання. Зазначили, що різні ти-
пи доступних лазерів – це тверді лазери, рідкі лазери та газові лазе-
ри, серед яких твердотільні лазери, такі як газоподібні CO2-лазери та 
Nd YAG. CO2-лазери в основному використовуються для різання че-
рез їх високу потужність та відповідні властивості, необхідні для рі-
зання матеріалу. 
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Рис. 3. Принципова схема процесу лазерного різання [7] 
 

Якість різання залежить виключно від встановлення парамет-

рів процесу, таких як швидкість різання, фокусна точка, потужність 

лазера, тиск допоміжного газу тощо. Одним із найефективнішим па-

раметром процесу різання є шорсткість. Даний параметр відображає 

якість обробленої поверхні. У своїй роботі [8], автори дослідили за-

лежність шорсткості обробленої поверхні від параметрів швидкості 

різання, потужності лазера та тиску газу. Дослідження показали, що 

шорсткість поверхні зменшується при збільшенні швидкості та час-

тоти різання та зменшенні потужності лазера та тиску газу.  

Наступні дослідження авторів [9] показали, що хорошу якість 

можна отримати завдяки високій швидкості різання та великій по-

тужності лазера.  

Також авторами встановлено [10], що потужність лазера та 

швидкість різання відіграють найважливішу роль у якості різання 

завдяки тому, що їх поєднання визначає кількість тепла, яке надхо-

дить у різання. 

Висновок. Для підвищення ефективності процесу лазерного та 

плазмового різання необхідно забезпечити високий показник шорс-

ткості металу, який залежить від вхідних параметрів. Для плазмово-

го різання якість різу досягається корегуванням швидкості різання, 

сили струму, тиску повітря чи газу, при плазмовому різання якість 

досягається оптимізацією параметрів потужності лазера, швидкості 

різання, частості імпульсів та тиску допоміжного газу. 
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Рис. 4. Залежність шорсткості металу від параметрів процесу  

лазерного різання [9] 
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STUDY OF PROCESS PARAMETERS OF PLASMA  
AND LASER METAL CUTTING  

 

Currently, in a competitive market in the field of metalworking and 
high quality accuracy, there is a need to find new and improve existing 
methods of cutting metals. Methods of laser and plasma cutting in the 
current conditions of production fully meet the requirements for 
parts. The rapid development of production constantly poses new 
challenges and requirements for the quality of parts. There is a need 
to improve the cutting modes of modern non-traditional jet methods. 
The cutting process can be easily automated. Due to the use of 
different guidance systems, plasma and laser cutters can produce 
both flat and three-dimensional components with different contours. 
Because the plasma cutter provides a very hot and localized cutting 
jet, they are very useful for cutting sheet metal plates in a curved or 
angular shape. The main parameters of plasma and laser cutting of 
metal on machines with numerical program control are investigated. 
This article highlights the experimental data obtained during heat 
treatment of metal grade B 3 with a thickness of 5 mm. The main 
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parameters of the change in the quality of metal processing by plasma 
and laser methods. The results of the research allowed to 
substantiate the main parameters of plasma and laser cutting, which 
determine the geometric and technological parameters of the section 
profile. With the help of experimental data, a model was developed to 
predict the cut quality by input parameters, cutting current and cutting 
speed, pulse frequency, laser power, etc. The negative aspects of 
plasma and laser cutting of metals and possible ways to solve them 
are considered. A comprehensive analysis of modern research by 
leading world scientists in the field of heat treatment of metals. 
Modern European standards that regulate the classification of thermal 
cutting, geometric characteristics of the product and information 
about the quality of the machined part are also considered. In this 
article experimental researches of dependence of parameters of 
plasma and laser cutting on the basic qualitative characteristics of the 
received details are carried out. In conclusion, the main 
recommendations for improving the cutting process with the 
parameters established in this paper. 
Keywords: plasma; laser; roughness; metal cutting; heat treatment; 
plasmatron; nozzle; electrode. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА  
ПЛАЗМЕННОЙ И ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА 

 

Исследованы основные параметры плазменной и лазерной резки 
металла на станках с числовым программным управлением. В дан-
ной статье рассмотрены экспериментальные данные, полученные 
при термической обработке металла марки Ст 3 толщиной 5 мм. 
Исследовании основные параметры изменения качества обработки 
металла плазменным и лазерным способом. Результаты исследо-
ваний позволили обосновать основные параметры плазменного и 
лазерной резки, которые определяют геометрические и технологи-
ческие параметры профиля разреза. С помощью эксперименталь-
ных данных была разработана модель для прогнозирования качес-
тва среза по входным параметрам, току резки и скорости резки, ча-
стоте импульсов, мощности лазера и тому подобное. 
Ключевые слова: плазма; лазер; шероховатость; резка металлов; 
термическая обработка; плазмотрон; сопло; электрод. 
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