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Πηγή: «ESAB - ΓAΛHΦOΣ»



Τι είναι το πλάσμα

Πλάσμα είναι μία κατάσταση

της ύλης που περιέχει έναν

σημαντικό αριθμό ηλεκτρικά

φορτισμένων σωματιδίων, ικανό

να επηρεάσει τις ηλεκτρικές του

ιδιότητες και συμπεριφορά. Σε

ένα συνηθισμένο αέριο κάθε

άτομο περιέχει ίσους αριθμούς

θετικά και αρνητικά

φορτισμένων σωματιδίων. Tα

θετικά σωματίδια είναι

συγκεντρωμένα στον πυρήνα

ενώ τα αρνητικά ηλεκτρόνια

περιστρέφονται γύρω από τον

πυρήνα ώστε το κάθε άτομο να

είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Ένα

αέριο περνά σε κατάσταση

πλάσματος με την πρόσδοση

θερμότητας ή άλλης μορφής

ενέργειας που προκαλεί τη
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ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕ PLASMA

IOYΛIOΣ - AYΓOYΣTOΣ

Σχ.1 - Το φως της

αστραπής είναι ένα

κλασσικό

παράδειγμα όπου το

πλάσμα εμφανίζεται

στην καθημερινότητά

μας.

Σημείωση 1.
Προέλευση του όρου
«πλάσμα»
Η απόδοση του όρου
«πλάσμα» στη νέα
κατάσταση της ύλης
που παρατηρήθηκε
στις αρχές του 20ου
αιώνα, προβλημάτισε
αρκετούς επιστήμονες.
Η επικρατέστερη
άποψη την αποδίδει
στον φυσικό Irving
Langmuir που
πειραματίστηκε το
1920 με την ηλεκτρική
εκφόρτιση ατμών
υδραργύρου. Φαίνεται
πως είδε ομοιότητες
ανάμεσα στη δομή του
αίματος του ανθρώπου
και στο εξεταζόμενο
στοιχείο. Ο όρος δεν
απέκτησε γρήγορα
ευρεία αποδοχή, αλλά
αρκετά αργότερα
συσχετίστηκε με τα
ελαφρώς ιονισμένα
αέρια. 

Από μικροί στο σχολείο διδασκόμαστε ότι η ύλη συναντάται σε τρεις καταστά-

σεις: στερεά, υγρή και αέρια. Όμως το μεγαλύτερο ποσοστό της ύλης που

υπάρχει στο σύμπαν, σύμφωνα με τις ισχύουσες αντιλήψεις, βρίσκεται σε μία

κατάσταση που δεν έχει τα χαρακτηριστικά καμιάς από τις τρεις παραπάνω κα-

ταστάσεις, Αυτή την τέταρτη κατάσταση της ύλης την ονομάζουμε με την ελλη-

νική λέξη πλάσμα  (plasma στις άλλες γλώσσες). [βλ. Σημείωση 1] Πως γίνεται

το πλάσμα να είναι τόσο διαδεδομένο στο σύμπαν και να αγνοείται από τα σχο-

λικά βιβλία;  Τα περισσότερα αστέρια και του ήλιου συμπεριλαμβανομένου απο-

τε λούνται κυρίως από πλάσμα. Οι αστραπές [σχ.1] οφείλουν το φως τους στο

πλάσμα. Διαστημικά οχήματα, όπως το SMART-1  που εκτοξεύθηκε πρόσφατα

από Ευρωπαϊκές χώρες για να εξερευνήσει τη Σελήνη χρησιμοποιεί προωθητή-

ρες πλάσματος. Πιστεύεται ότι στο μέλλον τα διαστημικά οχήματα θα χρησιμο -

ποιούν τέτοιου τύπου προωθητήρες. Τα ατμοσφαιρικά φωτεινά φαινόμενα

[σχ.2] που παρατηρούνται πάνω από το Βόρειο και το Νότιο πόλο οφείλονται σε

πλάσμα.

Οι προστατευτικές επενδύσεις των πτερυγίων των αεριωθουμένων αεροσκα-

φών δημιουργούνται με πλάσμα. Στα νοσοκομεία οι ακτίνες laser που χρησιμο-

ποιούνται στα χειρουργεία παράγονται με τη βοήθεια πλάσματος. Επίσης η

αποστείρωση των εργαλείων περιλαμβάνεται στις εφαρμογές του πλάσματος.

Πλάσμα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του νερού, τη διαχείριση αποβλή-

των και την ανακύκλωση υλικών. Το φως από τις λάμπες φθορισμού και τις επι-

γραφές νέον προέρχεται από πλάσμα. Μία από τις βασικές σύγχρονες εφαρμο-

γές πλάσματος είναι η κατασκευή ισχυρών μικροεπεξεργαστών για computers.

Η σύντηξη που υπόσχεται να λύσει το ενεργειακό πρόβλημα της Γης τις επόμε-

νες δεκαετίες γίνεται μέσα σε πλάσμα θερμοκρασίας εκατομμυρίων βαθμών

Κελσίου. Σήμερα συναντάμε διεργασίες  πλάσματος σε πολλές εμπορικές και

βιομηχανικές εφαρμογές. 

Ανάμεσα σε αυτές είναι πολύ διαδεδομένη και ήδη ευρέως εφαρμοζόμενη η κο-

πή των μετάλλων με τόξο πλάσματος.


