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Обща информация за плазменото рязане

� �

Принцип на действие 

При плазмените горелки, въздухът се нагрява до много високи температури от 
електрическа дъга. По този начин се създава електрически проводима плазма, през 
която от електрода към обработвания детайл протича режещия ток. Малък отвор на 
режещата дюза стеснява режещия ток, като по този начин се създава силно фокусирана 
плазмена режеща струя. Тя стопява много бързо метала, а стопилката се изхвърля от 
разреза от високата си кинетична енергия. Получава се чист и гладък срез.

Предимства

Икономия на време вследствие на високата скорост на рязане на тънък листов материал 
в сравнение с методите на газово рязане, вибрационно рязане или механично рязане.

Високата скорост на рязане и фокусираната плазмена дъга водят до намаление на 
вкараната топлина. Вследствие на това се наблюдава липса или наличие само на 
минимална деформация в обработвания детайл.

Лесно обслужване и употреба 

Ниски експлоатационни разходи чрез използването за плазмен газ на въздух под 
налягане. 

Икономия на енергия вследствие на високия коефициент на полезно действие.

Област на приложение

Чрез метода на плазмено рязане могат да се режат почти всички проводими метали. 
Такива например са високолегираните хром-никелови-стомани, всички закалени и 
незакалени инструментални стомани, конструкционни стомани, включително и цветни 
метали, като алуминий и неговите сплави, месинг, мед. Може да се реже дори сив 
чугун.
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Сглобяване на Плазмена горелка и съставни части

Пускане в действие

При пускане на HARCO PLASMA PA-60 в действие, трябва да се осигури достатъчно 
място за влизане и излизане на охлаждащ въздух, за да може да бъде постигната 
зададената продължителност на включване. По възможност апаратът не бива да бъде 
подлаган на действието на влага, на плазмената електрическа дъга и директна струя 
искри при шлайфане. 
Преди да включите апарата към захранващата мрежа е необходимо да се провери 
изправността на следните елементи: 
- захранващ кабел и щепсел 
- замасяващ кабел с щипка-маса и конектор 
- горелка за плазмено рязане 
При наличие на повреда, задължително я отстранете преди да продължите. 
Свързването към електрическата мрежа се извършва само от квалифициран техник.

НЕ СЕ ДОПУСКА ВКЛЮЧВАНЕ БЕЗ ПРЕДПАЗНО ЗАНУЛЯВАНЕ
Преди включване, апарата задължително трябва да се занули чрез съответния 
проводник на захранващия кабел. 
Кабел-масата се свързва с обработвания детайл. Закрепете клемата към обработвания 

Описание

Благодарим�Ви��че�избрахте�нашият�продукт��За�да�получите�най(доброто�от�него��моля 
прочетете�внимателно�следващите�редове��Пазете инструкцията, за да може да я 
ползвате и друг път����������
Апаратът за плазмено рязане HARCO PLASMA PA-60 е устойчиво и лесно за 
експлоатация техническо устройство. Той е подходящ както за всякакви приложения при 
ръчно рязане, така и при автоматизирано рязане. 
Серийно апаратът е снабден с висококачествен магнет-вентил. Филтрираният въздух се 
разпределя в тялото на плазмената горелка, като служи за плазмен газ и за охладително 
средство за силно термично натовареното тяло на горелката. С помощта на пилотната 
електрическа дъга, която се запалва от високочестотно запалващо устройство, е 
възможно надеждното запалване на режещата електрическа дъга, също и при детайли с 
покритие от боя или лак. Освен това, апаратът позволява и машинно рязане. 
Ако пилотната електрическа дъга не се появи или прекъсне, електрозахранването на 
апарата се изключва след около 2 секунди, за да се предпази оператора от 
напрежението без товар на апарата. 
Апаратът е снабден с датчик за термична защита. При термично претоварване, светва 
индикаторът за термична защита и електрическата дъга не може да бъде включена с 
натискане на бутона на горелката. Изчакайте докато апарата се охлади и индикаторът 
изгасне, като вентилаторът трябва да работи през това време. 
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1. Преден край на горелка

2. Дръжка с микроключ

3. Дръжка

4. Изолатор

5. Електрод

6. Завихрител пръстен

7. Дюза:0.9мм/1.1мм/1.2мм

8. Капачка /дифузор/

9. Дистанционна пружина
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Подготовка за Плазмено рязане

След като е запалена 
дъгата, започнете да 
движите горелката по 
работният детайл.

Регулирайте скоростта. По 
време на рязане искрите 
трябва да преминават през 
детайла и да излизат от 
вече изрязаната страна. 

Спрете за кратко в 
края на процеса на 
рязане, преди да 
пуснете спусъка на 
горелката.

Натиснете спусъка на 
горелката. Пилотната 
дъга се запалва. 

След като сте пуснали спусъка, 
режещата дъга спира и горелката 
се обдухва за 10-15 секунди с цел 
да се намали температурата. След 
това време ще можете отново да 
запалите дъгата и да продължите.

Пилотната дъга се запалва 
веднага след натискане на 
спусъка.

При стандартно рязане, поставете 
плазмената горелка на ръба на 
детайла. Този метод увеличава 
живота на съответните консумативи. 

Поставете кабел-масата на почистено 
от боя място, възможно най-близо 
до мястото за обработка.

� Ако вашият плазмен апарат е модел с вграден 
регулатор на налягане, настройте подаването на 
въздух според изискванията за съответното рязане.

90°
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Подготовка за Плазмено рязане 

Оборудване на горелка

Поставете подходяща плазмена дюза в съответствие с данните в долната таблица. 
Твърде голямата плазмена  дюза намалява мощността и качеството на среза. При 
твърде малък отвор на дюзата, плазмената дюза се претоварва и разрушава.

При смяна на износващи се части трябва да се внимава за доброто им закрепване.

              Плазмената дюза и електродът са износващи се части.  Възпламеняващите
           свойства и качеството на среза се влошават при плазмените дюзи със силно
           нагорял отвор и при повредените вследствие на разтапяне електроди. В такива
           случаи, те трябва да бъдат сменени с оригинални  резервни части.

Настройка на въздуха под налягане

Натиснате за кратко бутона на горелката: зпаочва да тече въздух Изтеглете 
нагора бутона за настройка редуцир вентила за да го освободите. 

Настройте работното налягане при протичащ въздух: 6 - 7 bar

Плазмено рязане

Запалване на пилотната електрическа дъга

Доближете режещата горелка с режещата дюза към началната точка на разреза. 
Натиснете бутона на горелката. След кратко предварително подаване на газ се запалва 
пилотната електрическа дъга. Когато пилотната дъга докосне обработвания детайл се 
появява режещата електрическа дъга. 
Ако режещата електрическа дъга не се появи, пилотната  електрическа дъга угасва след 
около  5-10 секунди.  

                
                 Запалването на пилотната електрическа дъга без да се реже с нея не бива да 
се повтаря ненужно често. Възможно е това да доведе до претоварване на пилотното 
съпротивление, което да доведе до силно натоварване на износващите се части на 
горелката.

Ток на рязане              30А                    60А                   90А                   120А

 Плазмена дюза         1.0-1.2мм          1.2-1.4мм           1.3-1.5мм          1.5-1.7мм
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При рязане в ръчен режим премествайте леко горелката с константна скорост по 
обработвания детайл.

За да получите оптимален срез е важно скоростта на рязане да бъде съобразена  с 
дебелината на материала. При твърде ниска скорост на рязане се получава затъпен ръб 
на среза вследствие на засиленото въвеждане на топлина. Оптималната скорост на 
рязане се постига, когато по време на рязане режещата струя е наклонена леко назад.

При отпускане на бутона на горелката, плазмената струя угасва и източникът на ток се 
изключва. Газът продължава да изтича в зависимост от температурата на горелката в 
продължение на още най-много 30 секунди, за да я охлади.  
Същото се случва и при изтеглянето от обработвания детайл с натиснат бутон на 
горелката.

                  
                  Апаратът не бива да бъде изключван, докато трае допълнителният период 
на изтичане на газа, за да се предотвратят повредите на горелката в следствие на 
прегряване.

При пробиване на отвори в ръчен режим, дръжте наклонена ръчната режеща горелка, за 
да предотвратите образуването на пръски по режещата дюза. 

При пробиване на отвори в машинен режим, режещата дюза на машинната  режеща 
горелка трябва да бъде установена на разстояние от около 7 - 8 mm до обработвания 
детайл, след което да бъде доближена на разстояние от около 4 mm.

Технически данни

Захранващо напрежение                            3 X 380 V, 50 Hz

Макс. консумирана мощност                       15.2 kVA

Макс. напрежение без товар                      300 V

Продължителност на включване                40 % 60 A 

Макс.дебелина на рязане: качествен срез   14 мм,
                                  разделителен срез   16 мм

Степен на защита                                      IP 21

Размери Д x Ш x В (mm)                            670 x 350 x 600

Тегло                                                        73 kг

Захранване с въздух под налягане             6 - 7 bar

Разход на въздух                                       160л/мин
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Указания за безопасна работа

8

8

76

543

2

1

11                                                        12

7 /10

Апаратът е изработен съгласно съответните международни стандарти. Както и при всеки 
друг технически продукт, при неправилна или несъответстваща на предназначението на 
апарата експлоатация, може да се очаква възникване на опасности.

а) Апаратът е предназначен изключително за плазмено рязане. 
Обслужващият персонал трябва да бъде инструктиран за правилата 
за безопасност. В никакъв случай не се допуска използването на 
съоръжението от неквалифициран персонал.

б) Ремонтите на електрическите части и системи  могат да бъдат 
извършвани само от квалифицирани електротехници.

в) При извършване на дейности, свързвани с поддръжката и ремонта 
на апарата, а също и преди отваряне на неговия капак е необходимо 
изваждане на щепсела от контакта.

г) Апаратът винаги трябва да бъде подържан в изправно състояние и 
готовност за експлоатация.

д) Измененията по съоръжението водят до невалидност на 
разрешителното му за експлоатация и на гаранцията, освен в 
случаите, когато това не бъде разрешено изрично от производителя.

е) Горимите материали трябва да бъдат изнесени далеч от зоната на 
рязане. Възможно е те да се запалят от искрите и горещата шлака.

ж) Не пускайте апарата в действие, ако околният въздух съдържа 
експлозивен прах или газове. 
Не се допуска рязане на резервоари и тръби под налягане или под 
ниско налягане. 

з) В следствие на технологичния процес, който използва, плазменият 
апарат работи с изходно напрежение над 100 V, което налага 
взимането на специални предпазни мерки. 
Докосването на  токопроводящите части може да предизвика 
смъртоносни електрически удари или тежки изгаряния.

и) Плазмената електрическа дъга се запалва веднага след натискане 
на бутона на горелката. 
Поради високата температурa, достигаща до 18.000 °C, не 
съществува защита при доближаване на плазмената елекрическа 
дъга! Поради това трябва да бъдете изключително внимателни при 
работа с плазмената горелка! 
Винаги спазвайте достатъчно безопасно разстояние! 
Никога не насочвайте горелката към хора!

к) Използвайте подходящо предпазно облекло
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  1  Главен превключвател

�����	��	 "O": �������� 	 ����%�	�. 

 �����	��	  "I":  �������� 	 ���%�	�. 

 

  2  Горелка за плазмено рязане

  3 !��
���	� �����
�� ��"������	 

  ��	���, ������ �������� 	 ���%�	�. 
 

  4  !��
���	� �����
�� ����
�� 	�	
���	�� ���� 

 ��	��, ������ 	 ���%�	� ������������� ��	� ��������	 �� ������ ��  

���	�����. 
 

  5  Индикатор за термична защита

Свети при прегряване на апарата. В такъв случай електрическата дъга не 

 може да бъде включена с натискане на бутона на горелката. Апаратът ще 

 бъде готов за работа след около 5 минути, като вентилаторът трябва да 

 работи през това време

  6 Кабел-маса �� ��������	 �� ������
����� �	
���

  7       Регулатор за налягане

  8       Манометър за работно налягане
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Възникнали проблеми
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��	������ ��!������ ���	� ����	�	�	  ��!�������� ���

"��%�	�� ��!������	 ��
��	���� � ����	�
��	���%����	� �
�����	��	 „1“ 
Контролният индикатор 
Захранване не свети. 
Вентилаторът не работи 

��	������	� �� ��	�ативния
�����ф������� - дефектен 
Дефектен вентилатор

��	�	�	 ��	������	�я

Обърнете се към сервиза

*�����	 �� ���	����� �	 ��
��������� ������ ���  
������� (����%����� �!	��) 

����	�	�	 ������� �� ���	����� 
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����	�	�	 ������������
��������� �� ���	�����  
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����� �	 �������� 
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������� ����%����	) 

��	�� ��������� ��
�	������ ������. 

'�����#�	 ������ ������� �	
�!���� � ����������� ������	. 

 

(����� фаза или ��	������
��������� �� ��!�. ���	�

Износени дюза и електрод 
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HARCO PLASMA PA-60
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                      Апарат за Плазмено рязане HARCO PLASMA PA-60

     фабр.N0_______________произведен на____________година

Фирма ХАРКО дава 24-месечна гаранция на HARCO PLASMA PA-60

Машините се приемат за гаранционен ремонт, след представяне на 

гаранционна карта. 

Възникналите през този период фабрични дефекти се отстраняват за 
сметка на фирмата. 
Повреди, причинени от: естественото износване, неправилна 
експлоатация, неизправни електрически мрежи, природни бедствия, 
опити за ремонт от неоторизирани лица, неспазване на техническите 
предписания, използване на непригодни за целта работни консумативи, 

претоварване или използване не по предназначение, се отстраняват 
срещу заплащане от страна на клиента.

Бързоизносващи се части не се включват в гаранционните условия и при 
подмяна се заплащат. 

Преди започване на работа, моля прочетете инструкцията за 
експлоатация. Моля зачитайте препоръките написани в инструкцията.

_________година
                  София

Апаратът за Плазмено рязане HARCO PLASMA PA-60 е изпитан и 
предаден на клиента: 

__________________________________________________________

Клиент:_________                                                             Изпълнител:_________ 

Фирма "ХАРКО" ЕООД 
Бул. "Асен Йорданов"N10 
София, България

КОНТАКТИ: 
СЕРВИЗЕН ОТДЕЛ:...............................................................02/ 979 01 87 
ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ:.............................................................02/ 979 09 71 
ФАКС:.....................................................................................02/ 979 01 87 
E-mail:...............................................................................harkobg@abv.bg


