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А Л Ғ Ы С Ө З

Металдарды газ жалынымен өңдеу -  пісіру өндірі- 
сінің ажырамас бөлігі.

Кесу, пісіру, балкытып қосу, дәнекерлеу жөне қыз- 
Дыру сияңты металдарды газ жалынымен өңдеу төсілі 
өте көп. Қазіргі кезде газ жылуын пайдалану негізінде 
металдарды плазмалың өңдеу тез дамып келеді.

Соңғы жылдары іске асырылып, өндіріске енгізілген 
жабдықтар мен технологиялар осы тәсілдерді пайдала- 
иуға толың жағдай жасай алады.

Осы аныңтамалықтың алдына қойған маңсаты газ- 
Пен кес іп -п іс іруш ілерге  газ ж алы н ы м ен  өңдеудің 
кейінгі ж етістіктерін  таныстыру және осыдан алған 
Пілімін өзінің ж үмысына пайдалануға көмектесу бо- 
лып табылады.

Анықтамалыңта металдарды кесудің, пісірудің, бал- 
қытып қосудың, дәнекерлеудің және оларға басқа ме- 
талдардың тозаңын сіңірудің озық процестерін пай- 
далануды ң  ереж елер і мен ти п тік  техн ологи ялары  
көлтірілген.

Авторлар



IТ А Р А У

ГАЗБЕН ПІСІРУ МЕН КЕСУ КЕЗІНДЕ ЖҮМЫС 
ОРНЫН ҮЙЫМДАСТЫРУ 

1.1. Металдарды газ жалынымен өңдеу (ГЖӨ) 
процестері

Металдарды газ жалынымен өңдеу (ГЖӨ) төсілдері 
30-дан аса технологиялың процестерден тұрады (1.1 су- 
рет).  Олар өздерінің орындалуына байланысты терт 
түрлі негізгі топңа бөлінеді: кесу, біріктіру, ңыздыру 
және тозаң сіңіру. Бұл процестердің негізіне жоғары 
температуралы жалынды қажет нүктеге наңты бағыт- 
тап ңы зды ру ж атады . ГЖӨ төсілімен қоса газ- 
электрлік, оның ішінде плазмалың және газ-лазерлік 
өңдеулер қолданылады, бүл кезде қыздыру көзі ретінде 
газ жалыны, плазмалық доға, лазерлік сәуле жөне т.б. 
пайдал аныл ады.

Күрделі салмаң артылғанда және температура мен 
қысымның аса ауытңымалы мөндерінде жүмыс істей 
алатын металл конструкцияларын сенімді әрі тиімді 
етіп ж асау үш ін өнім діл ігі жоғары автогендік жаб- 
дықтар ш ығарылған. ГЖӨ халық ш аруаш ылығының 
көптеген салаларында күнделікті ңолданылады және 
оның м еханикалы қ өңдеумен салы сты рғанда өзінің 
жоғары өнімділігі мен ңаражат шығыны бойынша ар- 
ты ңш ы лы ғы  бар. ГЖӨ процестерінің негізгі қолда- 
ны латы н салалары  1 Л-кестеде келтір ілген . Кейінгі 
ж ы лдары  бүл процестерді қолдану аясы  кең ей іп  
келеді. Ол үш ін қолданылатын жабдықтар мен ңүрал- 
дар жетілдірілуде. Қ азіргі материалдарды ңыздырып 
кесу мен тозаң сіңірудің ңондырғылары мен бағдарла-
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1.1-сурет. Газ ж алынымен өңдеу процесінің қцрылымы

милың басқару мен микропроцессорлық техникалар- 
ды ңолдану нәтижесінде ж оғары  дәрежеде автомат- 
тмидырылған. Осыған ңарам астан, ГЖӨ процесінің 
:ш оргиялы ң көзі ретінде бүры нғы ш а газ ж алы ны  
қылмет етеді.
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1.1-кесте

ГЖО негізгі процест ерінің  цолд аны лу  
салалары

Продестер Қолданылу салалары

Оттегі арқы лы  под
мен кесу

Қалыңдығы 3-300 мм болатын төменгі 
көм іртекті жөне төмен қоспалы болат- 
тарды кесу.
Қалыңдығы 300-800 мм-ге дейін төмен 
көміртекті болатты кесу 
Ж оғары қоспалы болатты кесу 
Төмен көміртекті және төмен қоспалы 
болаттардың беттеріндегі ақауларды та- 
залау

Оттегі арқы лы  м а
ш инален кесу

П ішім бойынша тура кесу.
Қ алы ң ды ғы  100 мм-ге д ей ін гі төмен 
көміртекті болат табақтардан пошымды 
дайындамалар мен бөлшектерді кесу. 
Диаметрі 194-1420 мм болатын қүбыр- 
лардың қырын жатқызу.
Қалыңдыгы 2000 мм-ге дейінгі болатты 
кесу.
Болаттарды үздіксіз құяты н қондырғы- 
ның өнімдерін бөлшектеп кесу 
П рокат ағы ны  ө н ім д ер ін ің  беттерін  
түтас тазалау

М ашинамен плазма- 
лык кесу

Қалыңдығы 80 мм төмен көміртекті жо- 
ғары  қосп алы  болат табақтар ы  мен 
қалы ңды ғы  1 0 0  мм алю минийден дәл 
пош ымды дайы ндамалар мен бөлшек- 
тер ойып алу

М аш инам ен лазер- 
лік кесу

М еталл  та б а қ та р д а н  дөл пош ы м ды  
дайындамалар мен бөлшектер кесу.

Газбен пісіру Ж үқа болатты, шойынды, түсті метал- 
дар мен қоспаларды пісіру

Газ жалы ны н пайда- 
ланып қолмен дөне- 
керлеу

Ж еңіл балқитын және қиы н балқитын 
қоры тп алар  көм егім ен  дән екерлеу , 
шойынды төменгі температурада шойын 
қорытпаларымен дөнекерлеп -  пісіру
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1.1-кестенің жалгасы

М ашинамен газ ж а 
лы ны мен дәнекер- 
леу

Мыс қоспалары нан ж асалған  бөлшек- 
терді м ехан и калан ды ры лған  ж оғары  
өнімді дөнекерлеу

Газ ж алыны арқылы 
қолмен балңы ты п 
қосу

Қатты қоспалар мен түсті металдарды 
болат пен ш ойыннан ж асалған бүйым- 
дарға балқытып қосу

І'аз-үнтақпен балқы- 
тып қосу

Қатты қоспалардың үнтақтары н балңы- 
тып қосып, бетке тозбайтын ж үңа ңабат 
жабу

Газ жалынымен ңыз- 
ды ру, түзету  ж өне 
тааалау

Қ ара жөне түсті м еталдар мен металл 
емес заттарды 300°С-қа қыздыру, тағы 
сол си я қ ты  битумды  ж ап қы ш ты ң  
беттерін еріту.
М еталл қү ры лы м д ары н  п іс іргенге  
дейін жөне кейін түзету.
М еталл беттерін тоттан, қақтан , бояу- 
дан жалынмен тазарту

Гаэ жалынымен бет- 
торге тозаң сіңдіру

М еталл қүры лы м дары н тот басудан, 
бөлшектерді тозудан сақтау жөне олар- 
ды бастапқы қалпына келтіру үшін мы- 
рыштың, алюминийдің, болаттың және 
басқа материалдарды ң тозаңын сіңіру 
арңылы ж аңа жабында жасау. 
М ырыштың және балқу температурасы 
800°С-қа дейінгі материалдардын, ұнта- 
ғымен тот басудан қорғап, бет тығызды- 
ғын арттыру үшін тозаң сіңіру. 
Бөлш ектердің  тозуға төзім ділігін  арт
тыру үш ін өздігінен флюстенетін ңатты 
қорытпалардың, алюминий тотығының 
ж өне басқа материалдардын, тозаңы н 
олардың беттеріне сіңіру

ГЖӨ үш ін көбінесе оттегі мен ж анаты н газдарды 
(ацетилен мен оның үңсас түрлері) пайдаланады. Кей 
коаде оттегі ңоспасы мен жанғыш  сүйыңтардың (керо
син, бензин) булары ңолданылады. ГЖӨ процесіне ңол- 
данылатын жанатын газдар мен оттегі жүмыс орнына 
піи түтіктері жөне болат баллондар арңылы қысыммен 
бвріледі. Осы күнге дейін ацетиленді тікелей жүмыс
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орындарында өндіру үшін жылжымалы генераторлар- 
ды пайдалану тәсілі кеңінен ңолданылады.

ГЖӨ процестерінің кең тараған түрлері -  ол газбен 
п ісіру жөне оттегімен кесу. Олар электр доғасымен 
пісіру мен кесудің кеңінен дамуына қарамастан, кейбір 
металл еңдеу түрлерінде таптырмайтын тәсіл болып та- 
былады.

Газбен пісіру жүңа болаттарды, шойынды, түсті ме
талдарды және қорытпаларды пісіру кезінде ж иі ңол- 
данылады. Оттегімен кесуді кеме жасау, машина жа- 
сау мен басңа металл өңдеу салаларында прокат табаң- 
тарын жоғары өнімділікпен пішіп-кесу үшін ағынды- 
механикаландырылған жүйелерде ңолданады. Оттегі 
арңылы ңолмен кесу осы күнге дейін цех жағдайында 
металды тілуде, жөндеу, ңүрастыру және ңүрылыс 
жүмыстарында та күнделікті пайдаланылады.

1.2. Газбен пісіруш і мен кесуш інің жұмыс 
орнын үйымдастыру

“Ж үмысшы (пісіруші) орны” (ЖО) деп металдарға 
ГЖӨ ж үргіз ілет ін  ж ерді айтады . ЖО ж ы лж ы м алы  
немесе түраңты болуы мүмкін.

Ж ылжымалы ЖО көбінесе мекемелер мен үйлердің 
ауласында, сол сияқты  қүрылыс алаңдарында орнала- 
сады, мүндай жерлерде қолмен пісіру пайдаланылады. 
Ж ы лж ы м алы  ЖО газбен қоректендіру 1,2-суретте 
келтірілген сызба бойынша жүргізіледі. Газ көзі үшін 
әдетте ңысымы редуктор арңылы төмендетілген, газ 
бен оттегі баллондары қолданы лады . Бүл газдарды 
ж үм ы сш ы  к ү р ал д ар ға  ж етк ізу  үш ін  (отты қ пен 
кеск іш ке) үзы нды гы  10 м-ден кем  емес түтіктерд і 
пайдаланады (1.2. а-сурет). Ацетилен баллоны орны- 
на кейде сақтанды рғы ш  затворы мен ж абдьщ талған 
ж ы лж ы м алы  генераторды қолданады (1.2 б-сурет). 
Ж ы лж ы м алы  Ж О-ның барлық жабдығын тасымалға 
ы ңғайлы  болу үш ін  бір тіркем еге бекітуге болады. 
Ж ы лж ы малы  ацетилен генераторын қолданған кезде
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б)

1.2-сурет. Ж ылж ымалы пісіру орнын газбен қоректендіру 
сызбасы: а -  баллонмен; б -  ацет илен генераторымен;

1 -ба лло н  ( от т егінікі), 2 -  оттегі редукторы, 3 -  ацет илен  
баллоны, 4 -  тцтіктер, 5 -  оттық,

6 — жылжымалы ацет илен генераторы

оны жүмыс кезінде тіркемеден түсіріп, оттегі баллоны- 
нан кем дегенде 5 м-ден аз емес қаш ьщтыңқа орналас- 
тырады. Генераторды ж араңталған кезінде көш іруге 
тыйым салынады.

Газбен п іс іруш ін ің  (кесуш ін ің ) ж үмы с орнында 
тістеуік, балга, металл бетін тазалайтын металл щет- 
касы, редукторды тазалайтын ине жөне өңдеп ж атқан 
бөлш екті ауыстыратын сүймен болуы керек. Осыған 
ңосымш а, редукторларды  бекітетін , баллондарды ң 
қақпаңтарын ашып-жабатын және жүмыс кезінде от- 
ты қта  (кеск іш те) пайда болған ақауларды  ж өндеу 
үшін ңолданылатын қүралдар (кілттер) болуға тиіс.

П ісіруш і (кесуш і) ж үм ы сш ы лар бек іт ілген  нор- 
маға сәйкес ж үм ы с ки ім дерім ен  ж әне ңорғаны ш  
ісәзілдірігімен (ж ары қ сүзгіш інің  ты ғы зды ғы  С-3 -
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кесу, ал С-4 -  ацетилен ш ыгыны 2500 л /саг. дейінгі 
пісіру кезінде) жабдықталуға тиіс.

Ж ылжымалы ЖО жабық ғимараттарда орналасқан 
кезде табиғи немесе арнайы желдеткіштермен ңамта- 
масыз етілуге тиіс.

Түрақты  ЖО цехтарда, бөлімш елерде немесе ше- 
берханаларда газбен пісіру жөне кесу ж үм ы стары н 
ңолмен немесе механикаландырылған жолмен орын- 
дау үш ін қолданылады.

Газбен қоректен діру  бүл кезде бір орталы ңтан 
ж үргізілед і: егер ж үмы с орны 10-нан арты қ болса, 
түтынушыларға газ қүбырлармен жеткізіледі. Одан аз 
болған жағдайда, газ қүбырларын пайдалану тиімсіз 
болғандыңтан, газды жеке-ж еке баллондардан қосуға 
рүңсат етіледі.

ЖО бір орталыңтан газбен қоректендірудің типтік 
сызбасы  1,3-суретінде  көрсетілген . Т үраңты  ЖО 
оттегі газ қүбы ры  (5) арқы лы  ти істі қоректен діру  
көзінен (оттегі ңондыргысынан, газификатордан не
месе ж ібергіш  жүйелерден) ж еткізіледі. Осыған сәй- 
кес ацетилен газ ңүбыры (10) арңылы ацетилен ңон- 
дырғысынан, түраңты генератордан немесе жібергіш  
жүйеден келеді. Кей жағдайда ацетилен тікелей цех- 
ты ң газ күбы ры на бер ілед і. Б үлардан  басңа газ 
көздерін пайдаланған кездерде газ қүбырының цехңа 
кіретін  жерінде орталың (топтың) сүйыңтық немесе 
ңүрғаң саңтандырғыш  затвор (1) ңойылады. Ол сақ- 
тандыргы ш  затвор цехаралы қ газ өткізгіш терін жа- 
лынның кері серпіліп соғуынан қорғау қызметін атңа- 
рады. А цетиленнің ңысымы мен ш ығын мөлш еріне 
байланысты затвор түрін тацдап алады. Тікелей зат- 
вордан кейін (газ ж үрісі бойынша) газ цехқа кіретін 
жерде манометр мен ашып-жабатын вентиль бар аце
тилен к іргізетін  ш каф  (2) ңойылады және олар кол 
жететін ыцғайлы жерде орналасуға тиіс. Сол сияқты  
цехтарды ң әрбір бөлімш елеріне ацетилен берілетін 
газ күбырыныц тармацтанған жерлеріне де жапңыш  
вентиль (6) орнатылады.
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1.3-сурет. П ісіру орындарын ацет илен және оттегімен 
бір орт алықт ан цоректендіру сызбасы:

I - орт алық т опт ы қ ізатвор; 2 — ацет илен кіргізет ін иікаф;
3 -  оттегін таратоітын орын; 4 — ацет илен т арататын
орын; 5 -  оттегі ңі/быры; 6 — ацет иленді ашып-жабатын 

вентилъдер; 7 -  оттегіні ашып-жабатын вентильдер;
8 - ацет иленді щыеарып жіберетін вент иль; 9 -  оттегін 

иіыгарып жіберетін вент иль; 10 -  ацет илен ццбыры;
!>П — иіыгаррт жіберетін тцтік; 10П  — ацет илен шыгарып 

жіберетін т цт ік

Ацетилен қүбырына үрлейтін газдарды атмосфе- 
рнга ш ы ғары п ж іберетін түтік  (10 П) ж апқы ш  вен
тиль (8) арңы лы  ж алғануга тиіс. Газдарды ш ыгара- 
тын түтік шатыр үстінен кем дегенде 1000 мм жогары 
түруы  керек . Осыған үқсас оттегі ңүбы рлары на да 
ш ығарып жіберетін түтік (5 П) ж апқы ш  вентиль (9) 
іірқылы жалгасуы керек.

Оттегі қүбырыныц цехқа кіретін жеріне және өрбір 
тіірмақтарына да жапқыш  вентиль (7) ңойылады.

Ацетилен қүбырыныц еден үстінен орналасу биіктігі 
:<220 мм, ал оттегі күбырының биіктігі 1600-1800 мм-
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ден кем болмауға тиіс. Оттегі қүбыры ацетилен ңүбы- 
рымен параллель ж үргізілетін  болса, онда алдыңғы 
кейінгіден кем дегенде 250 мм-ден төмен орналасуға 
тиіс. Егер олар қиылысатын болса, онда олардың ара 
қаш ы кты ғы  100 мм-ден аз болмауы керек. Газдарды 
түтынатын орындарда ацетилен мен оттегі күбырла- 
рына газ таратңыштар (3,4) ңойылады. Оның қүрамы- 
на ж абуш ы , реттеуш і және саңтанды рғы ш  ңондыр- 
ғы лар кіреді. Олар от пен жалынды пайдаланатын аппа- 
ратураның қалыпты жүмысын қамтамасыз етеді. Егер 
ондағы ңысым 1,6 МПа-дан (16 кгс/см 2) көп болмаса, 
оларды оттегімен қоректендіру газ тарату қондырғысы- 
ның редукторынан жүргізіледі. Оттегі қысымы 1,6 МПа- 
дан асып кетпейтін  ж ағдайда ж әне оттегі ш ығыны 
10 м3/сағ. артың болмаса, онда ж үйелік редуктормен 
жабдыңталган газ таратқыш ты қолдануға болады. Бүл 
кезде аппаратты тікелей редукторсыз ж ап-қы ш  вен
тиль арқылы газ күбырына жалғауға болады. Бүл жағ- 
дайда газ таратқыш орнында реттеуші ңондыргы бол- 
майды.

Ацетилен ңүбырына қүралдарды (оттьщ пен кескіш) 
жалғау барльщ жағдайларда сүйьщтық немесе қүрғаң 
затвор арқылы жүргізілуге тиіс. Ацетилен үшін цехтың 
газ ңүбырларын таратңыш ңондырғыдан ңоректендірген 
кезде, егер жүйедегі қысым 0,12 МПа-ға (1,2 кгс/см 2) 
жететін болса, онда ңүрғақ затворы бар газ таратқыш 
қолдану қаж ет. Егер ацетилен өткізгіш індегі қысым 
0,07 МПа-дан (0,7 кгс/см2) аспайтын болса, онда сүйық 
немесе күрғақ затворы бар газ таратңышты қолдануға бо
лады. Саңтандырғыш затворлар ацетиленнің ец жоғары 
қысымы мен газ аппаратураларының газ шығындарына 
сәйкес болуға тиіс. От пен жалын аппаратураларда (от
тьщ пен кескіш) газ таратқыштарға МЕМСТ 9356-75 сәй- 
кес келетін ацетилен үшін 1-класты, ал оттегі үшін III 
к ласты түтіктерді пайдаланады.

А цетиленді айырбастайтын метан, табиғи мүнай, 
кокс ж әне т.б. сығы лған газдар жүмыс орындарына 
көбінесе зауыттьщ газ реттегіш станциялардан ңүбыр-
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лар арқы лы  келеді, ал цехтарды ц газ күбы рлары на 
кейде газ таратқыш ңондырғыдан беріледі. ЖО бір ор- 
талықтан газбен қамтамасыз ететін газ жүйесініц не
месе ацетилен мен оттегіні айырбастайтын сыгылган 
газдарды пайдалануды ц қалы птаскан  ацетилен мен 
оттегіні пайдаланатын жүйеден айырмашылығы оның 
жабдыңтар ңүрамында және цехңа (ғимаратңа) кірер 
жердегі сақтандырғыш ңондырғының жоқтығында.

ЖО қысымы 0,15 МПа-ға (1,5 кгс /см 2) дейінгі газ 
қүбырларында ацетилен айырбастағыштарын ңолдан- 
ган кезде, оған оттегі өтіп кетуін  болды рмау үш ін 
сүйы ңты қ немесе күрғаң  сақтандырғ-ыш затворлар- 
дың орнына әрбір газ тарату орнында кері клапан қол- 
дануға болады. Егер газ қысымы көрсетілген қысым- 
ман (0 ,15  МПа) ж оғары  болса, онда газ қы сы м ы н 
төмендететін редукторлар өрбір газ таратқы ш тарға 
мемесе оған дейін ңойылуға тиіс.

Түраңты ЖО пропан-бутан ңоспасы газ ңүбырлары 
арқылы таратңыш  станциядан немесе ж ібергіш  қон- 
дырғыдан келеді. Бүл ж ағдайда ңалы птасқан  ж үйе 
жабдықтар ңүрамымен ғана ерекшеленеді. Әрі оттегі 
қүбыры газ ңүбырынан 250 мм биікте тартылады.

Қоректендіру көздері, аш ып-жапқыш  және ңысым 
реттегіш аппаратуралар және саңтандырғыш қондыр- 
гылар газ қысымы мен ш ы ғы ны на байланысты таң- 
дап алынады.

Қолмен атқарылатын түраңты ЖО қүрамына мына- 
лар кіреді:

“  оттық пен кескіш ті газбен қамтамасыз ететін газ 
таратңыш;

-  өңделетін бөлш ектерді бекітетін ңүрал-сайман- 
дармен жабдықталган үстел;

-  ГЖО жүмыстарын жүргізгенде бөлініп шығатын 
улы зиянды газдарды сыртка ңуатын түраңты желдет- 
кіштер жүйесі;

-  өцделетін бүйымдарды ж ы лж ы туға каж етті жүк 
көтергіш аспаптар;

-  өрт ңаупінен сақтандыргыш қүралдар.
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Газ таратңыш  қондырғылары үстел астына немесе 
газ жүретін ңүбырға орналасуы мүмкін.

Пісіру үшін қолданылатын үстел беті металл пли- 
тамен немесе кірпіш термен жабылуға тиіс. Ал орын- 
ды желдету орындалатын жүмыс сипатына байланыс- 
ты жүргізіледі.

Әрбір Ж О-да ап параттарды  қоректен діру  көзіне 
ж ал ғау ға  немесе к іш іг ір ім  аң ауларды  ж өндеуге 
қаж етті үсаң кілттер болуға тиіс.

Жүмыс үстелінің қасында оттыңты жүмыс барысын- 
да суытып алатын су толтырылған шелек қойылады.

Ш ойынды пісірген кезде, жоғарыдағы ңүрал-жаб- 
дықтармен ңоса, ЖО қыздыргыш  қондырғылар (пеш, 
көрік және т.б.) орнатылуға тиіс. Ол жүмыс орнынан 
кем дегенде 5 м жерде орналасады. Оның қасына шы- 
тынап кетуге бейім бөлшектерді тез суыту үш ін қүм 
толтырылған ыдыс қойылуға тиіс.

Газбен п ісіруш ілер  көтергіш  кран дарға ж үк ілу 
жүмыстарын атңару үш ін аттестациядан өтуге тиіс. 
Б үл  қы зды рғы ш  ңонды рғы дан ауы р бүйы мдарды  
кранмен тасымалдау үшін қажет.

М еханикаландыры лған түрақты  ЖО жабдықтары 
қүрамына қүрал-саймандарды және бүйымдарды тасы- 
малдайтын механизм де кіреді. М ашинаны пайдала- 
нып оттегімен кесетін ЖО маш инаның өзінен, пішу 
үстелінен, желдеткіштен, газ таратңыштан түрады.

Машинамен кесетін ЖО-ның үстелі әдетте қозгал- 
майтын тірек аяңтарымен немесе ңалыңдығы 1,5-3 мм 
болатын ңырымен қойы лған ж олақтардан ж асалған 
тіреуіштермен жабдықталады. Мүндай үстелдер ауыр 
ж үкке шыдайды, әрі ңалдьщтардан тазартуға ыңғайлы 
болады . Кей кездерде үстелдер арнайы  ж асалған  
ш үң қы рларда түраты н ңораппен ж абды қталады . 
Бүлар кесу калдыңтарын жинау жүмысын механика- 
ландыруға мүмкіндік береді.

О ттегілі-флю сті кесу кезінде флюспен қоректен- 
діретін қондырғыны жүмыс орнынан кем дегенде 5 м 
қаш ы қты ққа орналастыру керек.
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И ТАРАУ

ПІСІРУ ОРЫНДАРЫН ГАЗБЕН  
ҚОРЕКТЕНДІРЕТІН Ж АБДЫ ҚТАР  

2.1. Газбен пісіруге және кесуге қолданылатын 
газдар

ГЖӨ кезінде негізгі жылу ретінде газ бен оттегінің 
(кейде газ бен ауаның) жалыны қолданылады. Ж анғыш 
газдардың осы маңсатта ж иі пайдаланылатын салалары 
2.1 кестеде келтірілген.

Ең тиімді ж анатын газға ацетилен (С2Н 2) ж атады. 
Ол ө з ін ің  техн ологи ялы ң  ж өне терм охим и ялы ң  
қасиеттерінің арты кш ы лы ктары ны ң арңасында газ
бен өңдеудің сапасы мен өнімділігін барынша артты- 
рады.

Ацетилен -  ауадан жеңіл. Оның ауамен салыстырған- 
дағы тығыздығы 0,9. Қалыпты атмосфералың қысым ке- 
зінде және -  84 °С темнературада ол сүйың күйге, ал -  
85 °С кезінде қатты күйге ауысады.

А цетилен -  бірден-бір өндірісте кеңінен қолданы- 
латы н  газ. Ол басңа тоты қты рғы ш тарсы з немесе 
оттегісіз-ақ жарылуы мүмкін.

А цетилен ж ары лған  кезде пайда болатын қы сы м 
оның ж ары лу сипаты  мен алғаш ңы параметрлеріне 
байланысты. Кішігірім жабык ыдыста жарылыс болған 
кезде ңысым алғаш ңы мәнімен салыстырғанда шама- 
мен 10-12 есе асуы мүмкін, ал таза ацетиленнің дето- 
нациясы кезінде 22 есе, ацетилен-оттегі қоспасының 
детонациясы кезінде 50 есе өсуі ықтимал.

Металдарды ГЖӨ кезінде ацетиленді жылжымалы 
немесе тү р ақ ты  ац ети лен  ген ераторлары нан  газ
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күйінде алып ңолданады  немесе ерітінді ңалпы нда 
ацетилен баллондарынан алады . Ерітілген ацетилен 
стандарт бойынша ацетон мен газ төрізді ацетиленнің 
кеуектері көп материалга толтырылған және қысьшы 
1,9 МПа (1,9 кгс/см 2) қоспасынан түрады.

Кеуектендірілген материал ретінде активтендірілген 
қайың көмірініц үнтактары мен күйма заттар ңолданы- 
лады. Қүйылған масса ацетиленді баллонныц барлық 
көлеміне біркелкі тарату үш ін пайдаланылады. Сон- 
ды қтан  ж ары лы с бола калган  ж ағдайда ж алы нды  
оқшаулауға мүмкіндік жасалады.

Е рітілген  ацетиленді ңолдануды ң, газ күй індегі 
қолданумен салыстырганда бірқатар артықш ылықта- 
ры бар. К альц и й  карбиді ж аң сы  п айдаланы лады , 
пісіруш інің (кесушініц) жүмыс орны таза болады, ап- 
параттар сенімді түрақты  жүмыс істейді жөне еңбек 
қауіпсіздігі артады.

Кальций карбиді ацетилен өндірілетін негізгі шикі- 
зат. Ол қарасүр немесе ңоңыр түсті катты  материал. 
А цетилен оның сумен ңосы лы п (гидролиз) бүзьілу 
кезінде алынады. 1 кг карбидтен шамамен 250 дм3 газ 
алуга болады және ол карбидтің түйірш іктелу сапасы- 
на байланысты. 1 кг карбидтің бүзылуына 5-20 дм3 су 
қажет болады.

К альций карбиді сацылаусыз (герметикалық) ты- 
ғыз жабылған барабандар іш інде сақталады және та- 
^ы м алданады . Б ір барабан іш індегі карбид массасы 
50-130 кг болады.

К альци й  карби д ін ің  тапш ы лы гы н а байланы сты  
оның орны на көбінесе төм енгі қы зу  ш ы ғару 
мүмкіндігі 16,8 м Д ж /м 3 (400 к к а л /м 3)-ден кем емес 
ж өне ж ан байты н  бөл ігі 20% -дан  арты ң емес 
ацетиленнің алмастыргыш тары пайдаланылады, сон- 
дай-ақ, керосин немесе бензин жөне олардың ңоспасы 
қолданылады.

Металдарды ГЖӨ үшін қолданылатын ацетилен ал
м асты ргы ш тары  ндгізінён  'ёкі Топқа:: еүйы хы лган  
және сыгылған газдарга болінеді.(< ;
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Сүйытылған газдарға пропан, бутан және олардың 
ңоспалары жатады. Ірі түтынушылар оларды теміржол 
немесе автомобиль цистерналарымен алады да, зауыт- 
тың стандартты  ы ды старға ңүйы п қояды . Газ бүл 
ы ды стардан гази ф икатор  арңы лы  немесе буланған 
күй інде алы нады . Осы күйінде ол зауы тты ң газ 
реттегіш орынға және одан әрі цех аралың газ ңүбыр- 
лары на беріледі. Ш ағын түтынуш ылар газ станция- 
сында толтыры лған баллондарды пайдаланады. Бал- 
лондар арнаулы қондырғыға немесе өрбір жүмыс орын- 
дарына жеке-жеке қойылады. Газ күбырымен келетін 
пропан-бутанны ң ең көп пайдаланы лған кезіндегі 
ңысымы кем дегенде 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) болуы керек.

Сығылған газдарға метан, табиғи газдар, мүнай газ- 
дары, кокс газдары және ңалальщ газдар жатады. Бүл 
топқа сутегі газы да кіреді. Табиғи газдар көбінесе ме
танная түрады, ал оны түтынушыларға түтік арңылы 
немесе қысымы 15 МПа (150 к г/см 2) болатын баллон- 
дармен жеткізеді. Ң алалық газдардың ңүрамы түраң- 
ты емес. Мысалы, Мәскеудегі газ ңүрамы 70-95 % ме
тан, ал ставропольдық газдың 98 % -ы метаннан түра- 
ды. Зауы тты қ түтынушыларға бүл газ 0,005 МПа мен 
0,ЗМПа аралығындағы қысыммен беріледі. Қүбыр арңы- 
лы берілетін қалалың газдың қысымы кем дегенде 0,01 
МПа болуы керек.

Оттегі түтынушыларға оттегі станциясынан немесе 
газификатордан, сондай-аң, жеке дара баллондармен 
жеткізіледі. Оттегі басқа майлармен жанасса жарылғыш 
ңоспа пайда болады. Сондықтан оттегімен жүмыс 
істейтін қүралдар майлардан мүқият тазартылуы ке
рек. Ж үмыс кезінде де майлардың оттегі қүралдары- 
на жанаспауы ңатаң қадағаланады.

Газ тәрізді техникальщ  оттегінің стандарт бойын- 
ша тазалы ңтары  99,7; 99,5; 99,2%  болатын үш түрі 
(I, II, III) шығарылады.

М еталдарды ГЖ Ө-дің кейбір түрлерінде (түзету, 
қыздыру, бетті тазалау және т.с.с.) тазалығы 92-98% 
оттегіні пайдалана беруге болады.
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Сығылған оттегіні болаттан жасалған баллондарда 
снқтайды және тасымалдайды.

Сүйық жанғыш тар (керосин, бензин) -  түтынушы- 
лпрға қысымы 0,3 МПа болатын арнаулы жылжымалы 
иемесе түрақты  орындардан беріледі. Т ракторларға 
ирналған керосинді қолдануға болмайды. Себебі ол 
300-600 °С ңы зған кезде ш айы рлы  (смолалы) заттар 
коп белініп шығады да газ аппараттарының түтікше- 
лерін бітеп тастайды.

Бензин мен керосинды пайдаланар алды нда киіз 
сүзгіден өткізіп механикалық ңоспалардан тазартады.

Бензинді керосинмен ңосып пайдаланғанда олар- 
дың өзара қатынастары 1:1 болуға тиіс.

2.2. Пісіру орындарын газбен қоректендіретін  
қүрал-жабдықтар

Лцетиленмен ЖО-нын қоректендіретін негізгі көздер -  
ацетилен генераторлары мен ацетилен кондырғылары.

Ацетилен ңондырғылары кальций карбидінен ацети- 
лен алатын технологиялың жөне ңосалңы жабдьщтар- 
дан түрады. Қондырғылар газ төрізді немесе ацетилен 
«рітіндісін алатындығына қарай, түр-түрге бөлінеді.

Қ азіргі ацетилен өндіретін қонды рғы лар бір ізді 
тохнологиялы қ тораптар негізінде ңүрасты ры лған. 
Томенгі ңысымдағы тораптар қоспалардан тазартылған 
гао торізді ацетилен алу қызметін атқарады және оны 
томенгі 0,01 МПа-ға дейінгі ңысымды газ қүбырлары- 
ца, орі қар ай  п ісіру  оры ндары на ж етк ізе д і. Орта 
Кіасымды тораптар қысымы 0,12 М Па-ға дейінгі газ 
'т р іо д і ацетиленді насос арқы лы  газ күбы ры на ай 
да у ға арналған. Ж оғарғы қысымдағы тораптар ңысы- 
мы 2,3 М Па-ға дейінгі болатын сы ғы лған ацетилен 
іпыгпрады. Б ір  ізд і тораптарды ц өн ім д іл іг і 20, 40 
жмне 80 м3/сағ. болады және соған сәйкес өнімділігі 
аО-ІбО м 3/  сағ. болаты н ац етилен  қонды рғы лары  
цұрялады. Өнімділігі 20м3/сағ. кем болатын қондыр- 
п.іларды арнаулы тораптардан қүрайды.
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Түраңты генераторлар өдетте ацетилен қондырғысы- 
ның құрамына кіреді. Дегенмен оларды бірнеше ЖО 
ацетиленмен қоректендіру үш ін ж еке агрегат ретінде 
де қолдануға болады. Мүндай генераторлар түріне орта 
қысымды АСК типті (2.1-сурет) түрақты генератор жа- 
тады. Олардың өнімділігі 5-10 м 3/сағ . болады. Олар 
көптеп шығарылады және негізінен ЖО оннан аспай- 
тын ондірістерде ңолданылады. АСК типті генераторды 
көсіпорын басшысы бекіген жоба бойынша өндіріс 
аумағында салынған бөлек үйде орналастырады.

2.1-сурет. АСК-5 ацет илен генераторы:
1 -  газгольдер; 2 -  себет; 3 -  реторта; 4 -  затвор;

5 -  қысым реттегіш

ГЖӨ ж үм ы стары  көп көсіпоры ндарда өнім ділігі 
20 м3/сағ. артың болатын “суға карбид салу” жүйесімен 
істейтін төменгі және орта қысымды генераторлар пай- 
даланылады. Бүл генераторларда газ шығару суға каль
ций карбидін салу мөлш ерімен реттеледі. Карбидтің 
бүзылуы жақсы суытылған су кеп болған жағдайда өте 
колайлы ортада өтеді.

Өнімділігі 10 м3/сағ. артық болатын генераторлар- 
ды әдетте ацетилен станциясында орналастырады. Се- 
риялы  ш ығарылатын түраңты генераторлардың тех- 
никалық сипаттамалары 2.2-кестеде келтірілген.
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Ж ы лж ы м алы  генераторлар күрылыста, өндірісте, 
ауы л ш аруаш ы лы ғы н да, сон дай-ақ , ж өндеу ж әне 
ңүрасты ру ж үм ы стары н  оры ндаған  кезде газбен 
пісіру мен кесу үшін кеңінен қолданылады.

Қазіргі өндірісте, өнімділігі 1,25 м3/сағ. болатын, 
АСП-типті орта қысымды ж ы лж ы малы  генераторлар 
ш ы ғары лады  ( 2 .2-сурет ).  Бүл ген ераторларда газ 
өндіру процесі кал ьц и й  к ар б и д ін ің  сумен ңосы лу 
уақытымен реттеледі. Карбид салынған реторта кезін- 
де қозғалмай түрады да, оған керісінше ацетилен алу 
мөлшеріне қарай су деңгейі өзгеріп отырады. Генера
тор бір Ж О -на арн алған  кезең -кезең м ен  ж үм ы с 
істейтін аппарат. Қыста температура -  25 °С жеткенге 
дейін пайдалануға болады. “Қ үрғақ” сақтандырғыш  
затвормен жабдықталады.

2.2-сурет. АСП-1,25 ацет илен генераторы:
1 -  жугыиі; 2 -  ысыргыиі; 3 -  ті/тік; 4 -  қайт а қцятын  

тцтік; 5 -  газ тцзгіиі; 6 -  манометр; 7 -  бекіткіш;
8 -  қақпақ; 9 -  сақтандыргыш  клапан; 10 -  себет; 11 -  қцргақ

зат т ар

Оттегі қондыргылары. Газдандыргыш т ар. ГЖӨ 
үш ін ауаны айыратын қондырғылардан (ААҚ) алын- 
ған  оттегі қолдан ы лады . О ттегіні түты нуш ы ларға 
газ күй ін де тасы м алдауға немесе сүйы қ күйінде
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жеткізіп, өрі қарай газдандыргыштармен газға айнал- 
дырып пайдалануға болады.

Газ күйіндегі оттегінің көздеріне мыналар жатады:
-  түты нуш ы ларға ж еке-ж еке күйінде немесе кон- 

ічійнермен ж еткізілетін  сыйымдылығы 40 л болатын 
оттегі баллондары;

-  газ жібергіш  ңондырғылар арңылы түтыну жүйе- 
сіне ңосы латы н сы йы мды лы ғы  40 л болатын оттегі 
баллондары;

-  сыйымдылығы 400 л болатын баллондар бір кол- 
лекторға орналастырылған жөне бір штуцермен жалғана- 
тын автореципиенттер. Олар ңысымы 20 МПа (200 кгс/см2) 
болатын түтынушылар жүйесіне жалғанады;

Тцт ы нуіиы ларды ң  т црацт ы  р еципиен т і.  Оған 
оттегі газ қүбырлары арқылы ААҚ-дан келеді. Реци
пиент түтынушылар жүйесіне тікелей ңосылады.

Сүйытылган оттегі көздері үшін мыналар пайдала- 
иылады:

А в т о к ө л ік т ік  газданды ргы ш  цондыргы (А Г Қ ) .  
Оған зауыттан сүйық оттегі толтырылады да, түтыну- 
піыларга жеткеннен кейін ондагы реципиенттерді не- 
мосе баллондарды ол өз соргысы мен газдандырғышы- 
п ың көмегімен үлкен қысымда толтырып береді.

Тцрақты сореылы газдандыргыш цондыргы (ТГҚ ).  
Пүл түтынуш ыларда орналасады да, оған көліктермен 
ыдысңа қүйы лы п әкел інген  сүйың оттегі толтыры- 
лып беріледі. ТГҚ-да алынған оттегі реципиент арңы- 
лы түтынуш ылар жүйесіне кетеді.

Тцрақт ы соргысыз газдандыргыш қондыргы. Бүл 
нлынатын оттегініц қысымын 1,5-4,0 МПа шамасын- 
дк устауға есептелген және ол осындай ңысымды бу- 
.пішдырғышқа сүйық мөлшерін жіберу арқылы түрақ- 
іы үстап түрады.

Сүйы қ оттегі зауы ттан түты нуш ы ларға АГК-мен 
ін«месе Т РЖ К  тип ті тасы м алдауш ы  ы ды старм ен 
ж откізіледі. Көлемі 0 ,3-8 ,0  м3 тасымалдауш ы ыдыс- 
тіір кебірек қолданылады.

23



Түтыну көлемі 300 м3/сағ. болған кезде газ күйінде 
оттегіні тасымалдаудың ең тиімді түрі -  оны авторе- 
ципиенттермен (автокөлікке тіркелген ыдыстармен) 
ж етк ізу  болып табы лады . О ттегіні пайдалану одан 
артьщ  болса, оны газ ңүбырлары арңы лы  ж еткізген  
жен.

ГЖӨ үшін техникальщ  оттегімен ңоректендіретін 
көздердің өнімділігін ңолданылатын аппараттардың 
к ө рсетк іш тер ін  есепке ала оты ры п, бір м езгілде 
істейтін  ж үм ы скерлердің  (п ісіруш ілердің) санымен 
аны қтайды . 2.3-кестеде өр түрлі аппараттарды ң ең 
көп оттегі пайдаланы лу көрсеткіш тері келтір ілген , 
ал 2.4-кестеде кейбір ГЖӨ процестеріндегі оттегі па- 
раметрлері көрсетілген.

2.3-кесте
Тцрлі автоген жабдыцтарының оттегіні пайдалану  

мөлшері

Жабдыц тпурі
Оттегінің  
ец жогары 
ш ыгыны,  

м3/саг
X терізді жы мдасты ры п пісіру үш ін беттерді ^ 2 0
оттегімен кесуге арналған ПК типті (МЕМСТ- 
5614-74) көп кескіш ті порталдық машина 
Беттерді пошымдап кесу мен пішуге арналган 5 0
ПКК типті (МЕМСТ-5614—74) 4-кескіш ті пор- 
талды машина
Белш ектер мен дайындамаларды дәл кесуге ар- 4 0
налган ШК типті (МЕМСТ-5614-74) 3-кескіш ті 
топсалы машина
Беттерді кесуге арналған П-2 типті (МЕМСТ- 25
5614-74) 2-кескіш ті.жылжымалы машина 
Гж беттерге тозаң с ің іруге  арналған  ГИМ -4 6
ти п т і м еталданды раты н  ап п арат  пен УГПТ 
типті қондыргы
ПГК-10 типті оттегі газын таратңыш орында ю
ПГК-40 типті оттегі газын таратқыш  орында 4 0
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2.4-кесте

Кейбір ГЖӨ процестеріндегі оттегі параметрлері

ГЖӨ продестері

Өңделетін 
болаттың 
ең үлкен

Ең көп 
шығын 
кысым

Қолданылатын
жабдық

қ а л ы ң -  
дыгы, мм

м3/
саг.

МПа

Волатты қолмен 
болшектеп кесу

50 8,5 0 , 6 РГС, РГМ кескіш- 
тері

2 0 0 28 0 , 6 РК-71 кескіштері
2 0 0 2 2 0,7 Р2А-0Д кескіштері
300 33 1 , 0 РЗП-01 кескіштері
800 115 0,7 РЗР кескіштері

Волат беттерін  
қолмен кесу

- 75 1 , 2 РПА, РПК кескіш- 
тері

Механикаланды- 
рылған болат кесу

1 0 0 1 2 1 , 0 ПКЦ, ПКФ, ПКК, 
АСІП машиналары

160 1 2 1 , 2 ПКЛ -  машинасы
Волатты  газбен 7 0,65 0,3 Г2 оттыгы
ііісіру, дөнекер- 
лсу, кыздыру

30 2,7 0,3 ГЗ оттыгы

Волатты газ ай- 4 0,85 0,4 ПГУ-3 жабдығы
і.ірбастағыштар- 
М(!Н пісіру

7 1,4 0,4 ГЗУ-З оттығы

Металды газ 
жалынымен 
түзету

— 5,8 0,4 ГЗУ-4 оттыгы

Қатты қоры тпа- 
ларға үнтақтар- 
ды балқы ты п  
қіісу

1,5* 1,95

[

0,5 ГН оттыгы

Гпз ж алы ны м ен 
Спттерді тазалау

- 2 , 2 0,4 | ГАО-2 оттыгы

|’пз ж алы ны м ен 
Йолат тозаңы  
Кабатын сіңіру

— 2,5 0,4 МГУ-4 газдық ме- 
талдагыш

- 5,5 0,5 Мүнда да
Гцз ж алы ны м ен 
қитты  қоспалар  
тозаны  қабаты н
«ііңіру

2 , 2 0,4 УГПТ қонды ргы - 
сы

* Балқыты п қосылған қабаттың қалыңдығы



Ж ібергіш қондырғылар баллондардағы газды түты- 
нушылардың газ қүбырларына жіберу және ЖО-на газ 
ж еткізу қызметін атқарады. Әдетте мүндай қондырғы- 
ларды ацетилендік немесе оттегілік станциялары жоқ, 
сүйытылған газдың ыдыстарымен және орталыңтанды- 
рылған газ ңүбырларымен жабдықталмаған кәсіпорын- 
дарда ңолданады. Осы қондырғы газ бен оттегінің түты- 
ну ш ығыны ж оғары  болған кезде бір ған а ЖО 
ңоректендіру үш ін де қолданылуы мүмкін. Ж ібергіш  
қондырғылардың техникалық сипаттамалары 2.5-кес- 
теде келтірілген.

2.5-кесте
Оттегі жібергіш цондыргылардың техникалыц  

көрсеткіштері

Сипаттамасы РАР-15
2 x 6

ацетилеңдік

2x5
пропан-

бутандық

2 x 1 0
отгешгік

Ж ал ған аты н  баллон саны ,
дана:

бір тармақта 6 5 1 0
екі тармақта 1 2 1 0 2 0

Ең жоғары жіберу мүмкіндігі,
м3/сағ

бір тармақта 7,5 12,5 125
екі тармаңта 15 25 250

Ең үлкен жүмысш ы қысым,
МПа:

редукторға дейін 2,5 2,5 2 0 , 0
редуктордан кейін 0 ,0 2 - 0 , 1 0,02-0 ,3 0 ,3 -1 ,6

Массасы, кг 80 -
"

А цетилендік  ж ібергіш  қонды рғы ны  ( 2.3-сурет ). 
“Автогенмаш” (Воронеж ңаласы) өндірістік бірлестігі 
топтап шығарады. Ол бір мезгілде 12 баллонды жалғауға 
арналған. РАД типті редуктор қойылған жібергіш  қон- 
ды рғы ны ң ш ы ға берісіне ЗПС-20 м аркалы  орталы қ 
сактандыруш ы затвор орнатылады. Ол газ жалыны- 
ны ң к ер і серп ілу ін е немесе ауа к іру ін е  кедергі
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колтіреді. Осы редуктордан кей інгі ацетилен қысы- 
мі.і 0 ,0 2 -0 ,1 0  МПа. Ү нтақталған  к еу ек т і массамен 
жпбдыңталған баллоннан ацетилен алудың ең жоғары 
молшері 1 м3/с а ғ ., ал ңүйма кеуекті баллондардан -
1,5 м3/с а ғ . ж ібергіш  қонды рғы ны ц газ өтк ізу  
мүмкіндігі 15 м3/сағ.

2.3-сурет. РАР-15 ацет илен жібергіш рампа:
1 -  бекіту орны; 2 -  і/рлегіш вент иль; 3 -  коллектор;

4 -  жалгагыш т ут ік; 5 — жібергіиі вент иль; 6 -  орт алық  
коллектор; 7 -  редуктор; 8 -  сақтандыргыш клапан;

9 -  сақтандыргыиі затвор

ГІропан-бутан жібергіш қондырғысы сериялы шыға- 
рмлмайды. 2x5 үлгілі жібергіш қондырғы сүйық газдар 
үшін РПД типті редуктормен жабдыңталады. Оның газ 
пткізу ңуаты 25 м3/сағ. Бүл редуктор Барнаулда топтап 
шығарылады. Ж ібергіш  қондырғының өнімділігі он- 
дағы баллондар санымен ж әне пайдаланы латы н газ 
колемімен анықталады. Пропанды, немесе соған үңсас 
гнзды, сыйымдылығы 45 кг баллоннан і=+21° С ауаның 
қүргақ кезінде алу мүмкіндігі 6,35 кг/сағ., ал 1;=-210С 
Гюлса -  1,86 к г /сағ . Ауа ылғалды болса, онда і= 21°С 
козінде 2,09 кг/саг. газ ала аламыз.

Оттегі ж ібергіш  қондыргы 10 немесе 20 баллонды 
СНр мезгілде жалғауға есептелген. Мүнда РКЗ-250 ре
дукторы қойылған.
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Оттегінің осындай қондыргысын аргон, азот, гелий 
жөне басңа газдарды қолданғанда пайдалануға бола
ды. Б іраң бұл кезде оларды тиісті түске бояу керек: 
аргон мен азотқа -  кара, гелийге қоңыр бояу ңолданы- 
лады.

Оттегі ж ібергіш  ңондырғысын сутегі газы үш ін де 
қолдануға болады. Ол кезде оны ңою жасыл түске бо- 
яйды . Оның үстіне мына ш арттар оры ндалуға тиіс: 
оттегі вентильдерін ВВ типті сутегі вентилімен алмас- 
тырады және түтіктерге бір дюймге 14 орам келетін 
диаметрі 21,8 мм сол бүрандалы бастырма гайка орна- 
тылады.

Ж ібергіш  қон ды рғы лар  түрақты  Ж О -да табиғи 
және қалалы қ газдарды пайдаланғанда өте сирек кол- 
данылады. Бүл газдарды газ ңүбырлары жүйелерімен 
ж іберген  тиім ді. Кейде қы сы мы  15 МПа болатын 
ацетиленді алмастыратын жангыш газдарды пайдалан- 
ған жагдайда оттегінің жібергіш қондырғыларын қол- 
дануға болады . Ол кезде оны редукторы м ен қоса 
ңызыл түске бояйды да, бастырма кептегіш  гайканы 
жоғарыда баяндалғандай орнатады. РКЗ-250 редукто- 
ры ны ң сипаттам асы  бойы нш а осы ж үйедегі ең аз 
қы сы м 0,3 МПа болады. Қ ай та ж асалған  ж ібергіш  
ңон ды рғы ларға оларды ң п ай далан уға ж арам ды  
екендігі туралы қүж ат жасалуға тиіс.

Б аллондар ГЖӨ кезіндегі ең көп тараған  газбен 
Коректендіруші көздердің бірі. Көбінесе оларды жеке 
ЖО-нда қолданады. ГЖӨ үш ін ңолданатын баллондар 
Е реж елерге сәйкес [1] қолдан ы латы н  газ түріне 
ңарай әр түрлі түске боялады (2.6-кесте).

Ацетилен баллондары. Басңа сығылған газдардан 
ацетиленнің  айы рм аш ы лы ғы  ол 100 типті түтастай 
тартылған, сыйымдылығы 40 л болатын, іш і ацети
лен сіңірілген кеуекті массамен толтырылған баллон- 
дарда саңталады. Кеуектелген масса ретінде стандарт 
бойы нш а активтелген  БАУ көм ір і немесе арнаулы  
технология бойынша жасалған қүйылған масса қолда- 
нылады. Ерітілген ацетиленнің 40 л баллон ішіндегі
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2.6-кесте

ГЖӨ кезінде пайдаланылатын баллондарыныц  
көрсеткіштері

Газ Газ
күйі

Ш екті
кысым,

МПа

Баллон- I Ж алғастырғыш  
ның түсі 1 штуцердің бүраны 

1

Ацетилен

Сутегі

Ж  а н р ы ш 
гаэ
Оттегі

Кокс газы

Метан
Пропан

Табиғи газ

Сланц газы 
'Гиза аргон 
I, ІІ-қүрамы

Т е х н и к а -  
дық аргон 
Азот

Гелий
Комір қыш- 
1<Мл газы

Ерітіл-
ген
Сыгьш-
ран

С үйы -
тылған
Сығыл-
ған

Сүйы-
тылган

2.5 

15

15

15

15

15
1 . 6

15

15
15

15

15

15
7,5

I

Ақ

Қ о ю - ж а -
сыл

Қызыл

Көгілдір

Қызыл

Қара түсті 
ж о г а р ы  
жагы ақ

Қара түсті 
к ө л д е н е ң  
қоңыр жо- 
лағы бар 
Қоңыр 
Қара

Сақина кигізіп  жал- 
ғастырылады 
Ф 21.8 мм, 1 дюйм- 
де 14 орам , сол 
бүранды штуцер 
Ол да сондай

3/ 4" т ү т ік т ік  оң 
бүранды
Ф 21,8 мм, 1"-де 14 
орам, сол бүранда 
Ол да сондай

3/ 4" т ү т ік т ік  оң 
бүранды

Ол да сондай

мөлшері 5,5 м3 немесе 6 кг болады. Кеуектелген масса- 
с.м бар баллондардан газ алу мөлш ері 1,0 м3/с ағ , ал 
күйылған массасы бар баллондардан -  1,5 м3/сағ, баллон 
Ішінде түтынушыдан кейінгі қалдық қысым 0,1 МПа- 
дпн артьщ емес, 0,05 МПа-дан кем емес болуға тиіс.

Оттегі баллондары. Газ күйінде сығымдалған оттегі 
түтастай тартылган 150 л типті сыйымдылығы 40 л бал- 
иондарда сақталады және тасымалданады. Ең ж оғары  
қысымдағы мүндай баллондағы оттегі мөлш ері 8 кг
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немесе 6 м3. Оттегі баллондары міндетті түрде майсыз- 
дандырылуы керек. Қалдық қысым 0,05-0,1 МПа-дан 
кем болмауға тиіс.

П ропан-бутан баллондары стандарт бойынш а үш 
түрл і болып п іс ір іл іп  ж асалы н ады . ГЖӨ үш ін  
негізінен 3-типті баллондар колданылады.

Сүйытылған газдардың ш екті қысымы газ түріне 
сәй кес әр тү р л і болады. М ы салы , пропан үш ін  ол 
көрсеткіш  -  1,6 МПа, ал бутан үш ін -  0,45 МПа-дан 
аспауға тиіс.

Сүйытылған газдардың көлемдік үлғаю коэффици- 
ен ттер і ж оғары  болып келед і. Сондьщ тан оларды  
толты рғанда қы зған  кездегі сүйыңтың үлғаю ын он- 
дағы  бу ж асты ғы  ж үты п ала алаты ндай  болғаны н 
есепке алу керек.

Б асқа да сы ғы мдалаты н газдарды ң баллондарын 
(сутегі, азот, аргон, қалальщ , табиғи және т.б.) стан
д а р т у  сәйкес түтастай тартылған болаттан жасайды. 
А талған газдар үш ін 150, 150 л типті баллондар, ал 
метан мен сығылған ауа үшін -  200, 200 л типті бал
лондар колданылады.

Редукторлар. Газбен қамтамасыз ету жүйелеріндегі 
редукторлар оған баллондардан, газ ңүбырларынан не
месе жібергіш қондырғылардан келетін газ қысымын 
төмендету ж әне белгіленген жүмыс қысымын авто- 
матты түрде түраңты үстап түру қызметтерін атңара- 
ды. Қазіргі кезде осы мақсаттар үшін редукторлардың 
30-дан аса түрлері шығарылады. Сериялы шығарыла- 
тын редукторларды ң түрлері бір-бірімен сәйкестен- 
дірілген.

Стандарт бойынш а редукторлар мына белгілеріне 
қарап ерекшеленеді:

Қойылымына қарай: Б -  баллондың, Р-рампалық, 
С -  жүйелік.

Ө ткізетін газ түріне қарай: А -  ацетилендік, К -  
оттегілік, М -  метандың, П -  пропан-бутан сиякты газ- 
дарға арналған, В -  ауалың.
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Қүрылымына қарай: О -  бір сатылы; Д -  екі саты- 
лы, 3 -  тапсырмалы, Е -  ағынсыз ауа камерасымен.

2.7-кестеде сериялы ш ығарылатын баллондық ре- 
дукторлардың техникалық көрсеткіштері келтірілген.

2 .7-кесте

Ііаллонды ц редуктпорлардың пгехникалы ц көрсетпкіштері

Газ турі Редук
тор
типі

К
ір

іс
те

гі
 е

ң 
үл

ке
н 

қы
сы

м
 

М
П

а

Редукт ор көрсет кіиіт ері
Жүмысшы
қысымы,

МПа

Ең жоғар- 
ғы қысым 

кезінде

Ең төменгі 
қысым 
кезінде

Ең
 

үл
ке

н

Ең
 

кі
ш

і

К
ір

іс
те

гі
 е

ң 
к

іі
іі

і 
қы

сы
м

, 
М

П
а

Ең
 

үл
ке

н 
га

з 
ш

ы
ры

н
ы

, м
3/

са
ғ

К
ір

іс
те

гі
 

ең 
үл

- 
ке

н 
қы

сы
м

, 
М

П
а

Ең
 

үл
ке

н 
га

з
Ш

Ы
РЫ

НЫ
,

м
3/

са
ғ

Оттсгі БКО-25 2 0 , 0 0 , 8 0 , 1 - 25 - -
Оттегі ДКП-1 2 0 , 0 1 , 2 0 , 1 3,5 50 0,3 2,5
Оттегі ДКД -8 2 0 , 0 0 , 8 0,05 1,5 25 0,15 3,0
Ацетилен ДАП-1 2,5 0 , 1 2 0 , 0 1 - 5,0 - —
Ацетилен ДАД-1 2,5 0 , 1 2 0 , 0 1 - 5,0 — —
1 Іропан-бу- ДПП-1 2,5 0,3 0 , 0 1 0 , 6 5,0 0 , 2 3,0
тпн
(Іутегі ДВП-1 2 0 , 0 1,5 0 , 1 - 80 - —

Валлондық редукторлар баллоннан жеке-дара газ- 
бон қоректендірілетін пісіру ЖО үш ін қолданылады. 
О лардың ңүры лы м дары  бір базада ж асалган . Тек 
ІІІСО-25 редукторының қорабы кіш ірейтілген.

Ж үйелік редукторлар газ қүбырларынан орталың- 
т і і  иды ры лған түрде газбен ңоректенетін  ж әне ЖО 
ү111іи қолданылады. Оларды газ қүбырындағы қысым 
нш інраттар немесе сақтан ды ргы ш тардағы  ш екті 
қысымнан жоғары болған ж ағдайда қолданады, сон- 
діій-ақ, сүйытылған немесе табиғи газдардың қүбыр- 
д і і р ы  ңысымы 0,15 МПа-дан артық болса ғана оларды 
ішйдаланады.
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Бүлардың баллондың редукторлардан айырмашы- 
лығы онда екі емес, тек ш ығатын газдың ғана ңысы- 
мын көрсететін жалғыз газдық манометр бар.

Ж ібергіш  қондырғы редукторы орталықтандырыл- 
ған газ ңүбырларымен келетін газдармен ЖО қамта- 
масы з ету үш ін  пайдаланы лады . Оларды ж ібергіш  
қондырғыга (рампаға) фланец арңылы жалғастырады. 
Ж ібергіш  ңондырғылар мен ж үйелік редукторлардың 
техникалы к көрсеткіш тері 2.8-кестеде көрсетілген. 
Редукторларды  жүмыс талабы на сөйкес таңдап алу 
үш ін 2.7, 2.8-кестелерді пайдалану қажет.

2.8-кгсте

Ж уйелік жэне рампапык, редукторлардың  
техникалъщ көрсеткіштері

Газ түрі Редук
тор типі

Редуктор параметрлері

Кірістегі ең 
жоғары қысым, 

МПа

Жүмыс қысы.мы, 
МГІа

Ең
жогары

Ең
төмені

Ж үйелік редукторлар

Оттегі ДКС 1 , 6 0,5 0 , 1
Ацетилен ДАС 0 , 1 2 0 , 1 0 , 0 1
Пропан-бутан ДПС 0,3 0,15 0 , 0 2
Табиғи газ д м с 0,3 0,15 0 , 0 2

Рампалық редукторлары
Оттегі ДКР-250 2 0 , 0 1 , 6 0,3
Оттегі ДКР-500 2 0 , 0 1 , 6 0,3
Ацетилен ДАР-1 2,5 0 , 1 0 , 0 2
Пропан-бутан ПДР-1 2,5 0,3 0 , 0 2

Арнаулы баллондық редукторлар инертті газдар (ар
гон, гелий, азот жэне т.б.) және сутегі үшін қолданыла- 
ды. Олар баллондардан ГЖӨ үшін, мысалы, плазмалың 
кесу, плазмалы қ әдіспен беттерді тозаң сіңіріп жабу 
және жеке ЖО-н газбен қамтамасыз ету үшін пайдала
ны лады . Оған қосымш а бүл редукторлар газбен
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иісірудің ңатарлас процестері кезінде де, ягни, инертті 
гиздармен қоршалған ортада және көмір қыпщыл газы- 
мен пісіргенде қолданылады. Осьі көрсетілген редук- 
торлардың техникалы ң көрсеткіш тері 2.9-кестеде 
Кйлтіріліген.

2.9-кесте

А р н а улы  баллондык, редукт орларды ц  т ехникалы к, 
көрсет кіш т ері

Редуктор
қызметі Газ түрі

Редук
тор түрі

Газқысымы, МПа Газ
шығы-

ны,
л /м и н

Кірістегі 
ең көбі

Жүмыс-
шы

Жогары қысым- 
ды оттегімен не
месе ауамен ксш 
ды ргы лар ж әне 
м п ш и н а л а р д ы  
қоректендіру

Оттегі УКН-4.0 2 0 , 0 1,5-4,0 40*

Ш сіру қондыр- 
гыларын инертті 
гаадармен неме- 
е,е сутегімен 
қоректендіру

Ауа
Ауа

Аргон
Аргон
Азот
Азот
Азот
Гелий
Сутегі

ДВ-70
РС-250

АР-10
АР-40
А-30
А-90

АР-90
Г-70
В-50

25.0
25.0

2 0 . 0  
2 0 , 0  
2 0 , 0  
2 0 , 0  
2 0 , 0  
2 0 , 0  
2 0 , 0

1,5-7,0 
6,5

0 ,1 - 0 ,9 
0,1-0,46 
0 ,1 - 1 ,5 

0,1-0,39 
0,1-0,46 
0 ,1- 0 ,7 
0 ,1-0,4

70*
60*

0,5-10
5-40

0,5-30
15-90
5-40
5-70
5-50

Комір қы ш қы л  
газы мен қорек- 
тпндіру

Көмір
қышқыл
газы

У-30 1 0 0 1-4 5-30

Арнаулы баллондык редукторлар ңатарына сүйытыл- 
гпн газбен қоректендіретін РГД түрмыстық редукторла- 
ры да жатады. Кейбір түтынушылар бүл редукторларды 
ГЖӨ үшін қолданады. Бірак оньщ шығаратын қысымы 
керекті ең төмен кысымнан (0,02 МПа) аз екенін ескер- 
ту керек. Сондықтан да газдың шығардағы қысымын 
прттыру үшін ңатты серіппелі пружина қою керек.

*шыгын м:,/саг. олшемімен
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Ереже [2] бойынша редукторлар өздеріне сэйкес газ- 
дар үшін ғана пайдаланылады. Оның үстіне жалынның 
кері сокңысынан редукторлар сақтандыра алмайтын- 
дығын ескеру керек. Редукторлардың ішіне жалын өтіп 
кеткен жагдайда олардың мембраналары мен тығызда- 
ғыш клапандары күйіп кетеді. Өйткені, клапан жары- 
лыс серпінін жеңіп жабыламын дегенше, жалын ішке 
кіріп үлгереді. Сондықтан газ күбырларына саңтандыр- 
ғы ш  ңондыргыны осы редукторлармен бірге орнату 
қаж ет. Сақтандырғыш  қонды рғы лар өрқаш ан газ 
ағынымен есептегенде редуктордан кейін қойылады.

Баллон ж апқыш  вентильдер 2,5 МПа жүмыс кезін- 
дегі қысымға есептелген. Болаттан жасалған олардың 
бүрандалары басқа вентильдерден бөлек болады. Бал
лон редукторлары н вентильдермен арнаулы  сақина 
арқылы жалғастырады, ал ашып-жабуды арнаулы ки- 
гізбелі кілттермен ж үргізеді. А цетилен вентильдері 
үш  түрл і сери ялы  етіп  ш ы ғары лады : оны ң екеу і 
(ВБА, ВАБ) мембраналың, үш інш ісі сальник тығыз- 
датңыштарымен жабдьщталады.

Оттегі баллондарының вентильдері 20 МПа жү- 
мысш ы ңысымға есептелген. Оны жезден ж асайды. 
Қ азіргі кезде ВК-74 типті вентильдер ш ығарылады. 
Олардың клапанына фторлы пластикалың тығыздағыш 
койылғандьщтан, ашып-жабу жүмысы ңолмен-аң атңа- 
ры лады . Оттегі вентильдерінің  барлың бөлш ектері 
мүқият майсыздандырылуға тиіс және жүмыс кезінде 
маймен жанаспауды қатаң қадағалау керек. Оттегі вен- 
тильдерін сол сияқты азот, гелий, аргон, көмір ңышқыл 
газдары мен ауа үшін де ңолдана беруге болады.

Сутегі баллондары ны ң вентильдері де 20,0  МПа 
қысымға есептелген. Оның қүрылысы оттегі вентиль- 
дерімен үқсас. Тек айы рм аш ы лы ғы  ш туцерінде сол 
бүранда жасалған. ВВ-73 типті вентиль сериялы шы- 
ғарылады және штуцері сол бүрандалы.

Пропан-бутан баллондарының вентильдері 1,6 МПа 
жүмысшы қысымына есептелген. Пропан баллондары
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үшін вентильдердің  бірнеш е түрлері ш ы ғары лады . 
Олнр б ір-б ір інен  тек ты ғы здау  әд істер ім ен  ғана 
ирекшеленеді. Ол үшін мембраналар, резина кигізгіш- 
'гнр, аралык төсемдер және т.б. ңолданылады. Барлың 
ікчітильдер ВВ-73 типті сияқты  сол бүрандалы шту- 
цорлермен жабдықталады.

Тцтіктер. ГЖӨ үшін стандарт бойынша жасалған 
роэиналы түтіктердің  мына кластары  пайдаланы ла
ды: I -  0 ,63  М П а-ға д ей ін гі ңы сы м дағы  газдарды  
іісүргізу үшін: II — сол ңьісымға дейінгі сүйың жанар- 
мнйды немесе оның қоспасын жүргізу үш ін; III -  2,0 
МІІа қысымға дейінгі оттегіні жүрг-ізу үшін. II -  клас- 
тпгы түтікті І-класс үш ін, оған қызыл жолаң жағып, 
іш йдалануға болады . Әдетте тү т ік тер д ің  мөлш ері 
томендегідей болады:

Диаметрлері, мм:
І ш к і .............6±0,59±0,512±0,516±0,5
Сыртқы . . . 14+0,518±1022,5+1,026±1,0

ГЖӨ үшін қолданылатын түтіктердің үзындығы цех 
жіігдайында 30 м-ден, ал қүрастыру кезінде -  40 м-ден 
иртык болмау керек. Сүйық жанғыштарды пайдаланған 
кеиде осы түтіктердің үзындығы 10 м-ден аспауға тиіс.

2.10-кесте

В аллон  вент ильдер ін ің  т ехникалы ц  көрсет кіш т ері

Газ

(Итіігі

Сут«гі
Ацетилен
Ацетилен

Ацотилен
П р о н и н -
Оу'тпн

Типі

ВК-74

ВВ-73
ВАБ
ВБА-1

ВА-1
Р Д Г - (
м

К ірістегі 
ең үлкен 
ң ы с ы м , 
МП а

20,0

20,0
2.50
2.50

2.50 
1,60

Қүрылым ерекшелігі

Клапан мен сальник тығызда- 
ғыш тары фторопластан жасал- 
ған 
Ол да
Клапан эбонит тығыздағышты 
Клапан мембраналы тығызда- 
ғышты 
Ол да
Ниппельді
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Аппаратураларға түтіктерді ниппельдер арқылы жал- 
ғастырады, ал екі түтіктің үштарын жалғастыру үшін 
екі жаңты ниппель қолданылады. Бүл үшін тегіс нип- 
пельді ңолдануға рүқсат етілмейді. Ж алғанаты н 
түтіктердің үзындығы ең кем дегенде 3 м болу керек. 
Түтіктерді жалғаған кезде ниппельдерді қыздырылып 
жүмсатылған сыммен екі жерден орагх буып бекітеді. 
Ж алпы ниппельді жалгауға сақина пайдалану үсыны- 
лады. Ж ылумен кесетін маш иналардың кескіш терін 
резиналы түтіктерге ниппельді муфталар арңылы жалғау 
керек.

Түтіктердің бітеулігі тексеріледі. Оларды сынайтын 
ңысым стандарт бойыніна қабылданады. 10 мин бойы 
қысым астында үстағанда көпіршік шықпауы тиіс.

Газ тарататы н орын газдарды газ қүбы рлары нан 
алып ГЖӨ аппаратураларына ж еткізу қызметін атқа- 
рады. Ережелер [2,3] бойынша газ тарататын орындар 
газ пайдаланатын жерлердегі газ қүбырларының тар- 
мақтарында орналасады.

А цетиленнің газ тарататын орындары ашып-жаба- 
тын вентильдерден және сүйыктық немесе ңүрғақтық 
типтегі сақтандыргыш қондыргылардан түрады. Олар- 
дың техникальщ сипаттамалары түтынатын аппарату- 
ралардағы жоғары кысым мен газ шығындарына сәй- 
кес келуге тиіс. Ацетиленнің газ тарататын орны сериа
лы болып екі түрде шығарылады (2.11-кесте).

2.11-кесте

А ц ет и лен  т арат цы ш  оры ндарды ц т ехникалы ц  
көрсет кіш т ері

Көрсеткіштер ПГА-3,2-70 ПГУ-5У

Ж іберу мумкіндігі, м3/сағ 
К іребер істегі газ қы сы м ы , 
МПа (кгс/см 2)

Газ ағынына кедергісі, МПа, 
(кгс/см 2)
Келемі, мм 
Массасы, кг.

3.2 
0 ,07(0 ,7)

0,06 (0 ,6 ) 
артык емес 

300x270x165
14.2

5,0 
0 ,03-0 ,15  
(0 ,3-1,5)

0,025 (0,25) 
артың емес 

150x182x425 
6,4
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ІІГА-3,2-70 газ тарату орны ЗСП-8 сүйықты қ сақ- 
тпндырғыш  затворы м ен ж абды кталған . Оның газ 
іігынына кедергісі 0,006 МПа болады және ол ең жоғар- 
гысы 0,07 МПа қысымына есептелген. ПГУ-5У орны 
8СУ-1 типті күрғақ сақтандырғыш затвормен жабдық- 
тплады. Оның газ ағынына кедергісі жоғарылау, яғни 
0,025 МПа, ал оның есесіне қысымы 0,15 МПа болатын 
жоғары қысымдағы газ қүбырларында қолданыла бе- 
реді. Ацетиленнің бүл газ таратңыш орны оның айыр- 
йастағыш  газдары (пропан-бутан, табиги газ, сутегі 
жоне т.б.) үшін де қолданыла береді. Ацетиленнің газ 
тпратңы ш  оры ндары ны ң ж алп ы  бейнесі 2.4 және 
21) суреттерінде көрсетілген.

2.4-сурет. ІІГА-3,2-70 ацет илен таратқыіи орын:
I - қамытп; 2,8 -  тыгындар; 3 -  гайка; 4 -  ниппель; 5 -  к ілт ;

II қцлы п; 7 -  сақтандыргыиі затвор; 9 -  вент иль; 10 -  иікаф

Айырбастагыш газдарды тарату орны да ацетиленнің 
гни тарататын орындары сияқты орнатылады. Оньщ бар 
ийырмашылыгы сактандырғыш затвордың орнына кері 
клапан қойылған, ал оның қүрылысын АВТОГЕНМАШ 
Оокіткен. Осы ңондырғы әзірге сериялы шығарылмай- 
ді.і жөне олардың техникалық көрсеткіштері 2.12-кес- 
пі <•<)<• келтірілген.
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2.5-сурет. ПГУ-5-ацетилен таратқыш орын:
1 -  ЗСУ қцргақ затворы; 2 -  щ лы п ; 3 -  вент иль;

4 -  қорап; 5 -қацпак;

2.12-кесте
Ацетиленді айырбастагыш газдарды тарататын  

орындардыц техникалыц көрсеткіштері

Көрсеткіштер ПГЗ-10 ПГП -6 ПГМ-10

Газ түрі Пропан Пропан- Табиғи
бутан, бутан газ

Ж іберу мүмкіндігі,
табиғи газ 

1 0 6 1 0
м3/сағ .
Қысым, МПа: (кгс/см 2) 0,15(1 ,5) 0 ,3(3) 0 ,3(3)

кіре берісте 0,125 0,02-0 ,15 0 ,02-0 ,15
шыға берісте (1,25) (0 ,2 - 1 ,5) (0 ,2 - 1 ,5)

Газ ағынына кедергісі, 0,025 0,025 0,025
МПа (кгс/см 2) (0,25) (0,25) (0,25)
Редуктор түрі - СПО СМО
С ақтанды рғы ш  қондыр- ЛЗС-1 ЛЗС-1 ЛЗС-1
ғысының типі 
Ш екті мөлшерлері, мм 210x190x195 390x220x210 390x220x210
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ГІГЗ-Ю газ тарату орны ашып-жабатын вентильмен 
ж ен е ЛЗС-2 ти п ті к ер і к лап ан м ен  ж абды ңталады  
(2.6- сурет), ал ПГП-6, ПГМ-10 газ тарату орындары 
ДІІС, ДМС типті ж үйелік редукторларымен жабдық- 
тплады (2 .8 -кесте). Б үл  оры ндарды ң қүрам ы н а 
кіретін  кер і клапан  ж анғы ш  газ ж үретін  күбы рды  
тұтынушы жағынан кіретін оттегіден сақтандыру ңыз- 
метін атңарады. ПГЗ-10 типті орын кысымы 0,15 МПа 
Оолатын ацетиленді айырбастайтын газдар үш ін пай- 
даланылады. Егер газ жүйесіндегі ңысым 0,15-0,30 МПа 
пралығында болса, онда ПГП-6 немесе ПГМ-10 типті 
ГЯЗ таратңыш  орындарды орнату керек, ал газ кы сы 
мы 0,3 МПа-дан коп болса, онда ж үйелік редуктордың 
орнына әрбір газдың өзіне сөйкес баллондық редуктор 
қолданылады. А цетиленді айырбастағыш  газдардың 
газ тарату орындарын ацетилен мен сутегі үш ін кол- 
даиуға тыйым салынады.

2.6-сурет. ЛЗС-1 кері клапа
ны: 1 — т ут ікке кигізі- 
лет ін Ф9 мм ниппель;

2 -  М 16х1,5 теріс бцранда- 
лы  гайка; 3 -  қақпақ;
4 -  М 40x1,5 бастырма 

гайка; 5 -  аралық төсем;
6 -  қорап; 7 -  клапан;

8 -сым; 9 -  пломба;
10 -  сақина; 11 -  тор;

12 -  щ рсау
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Оттегі газын тарату орындарының басқа жанғыш  
газдарға ңарағандағы айырмашылығы -  онда саңтан- 
дырғыш  ңондырғы болмайды. О рынныд пайдалану 
қысымы мен жібергіш  мүмкіндігіне карай олар жап- 
ңыш қондырғымен және ж үйелік немесе баллондың 
редукторлармен жабдықталады. Оттегі газын тарату 
орындарының сериялы шығарылатын түрлерінің тех- 
никалық көрсеткіштері 2.13-кестеде келтірілген.

2.13-кесте

Оттегі газы н т арат у оры пдары ны ц т ехникалы ц  
көрсет кіш т ері

Көрсеткіштер ПГК-10 ПГК-40 ПГК-80
Ж іберу мумкіндігі, м3/сағ 1 0 40 90
Қысым, МПа: (кгс/см 2)

кіре беріете 0 ,2 -1 , 6 0,3-15 1-3,5
(2 -6 ) (3-150) (10-35)

шыға берісте 0 , 1 -0 ,5 0 ,1 -1 ,5 0 ,3-1 , 6
(1,0-5) (1-15) (3 1 6 )

Газ ағынына кедергісі, 0,03-0,025 0 ,1 -1 ,5 0 ,3-1 , 6
МПа (кгс/см 2) (0,3-0,25) (1 1 5 ) (3-16)
Массасы, мм 335x450x220 330x380x220 670x390x272
Массасы, кг. 8 8,4 38

Орынды көрсеткіштеріне қарай таңдап алу пайдала- 
нылатын оттегі аппаратураларының көрсеткіштеріне 
(қысым мен газ шығыны) байланысты болады. Ереже 
[2] бойынша газ жүйесіндегі қысым 1,6 МПа-дан көп 
болмайтын болса, онда оттегі газын тарату орнына ре
дуктор орнатпай-ақ қоюға рүңсат етіледі.

Ж уйені ж арылыстан қоргайт ы н қцралдар.  Бүл 
ңүралдарға оттан қорғағы ш тар, сақтанды рғы ш  зат- 
ворлар жөне кері клапандар жатады.

Оттан қорғағыш тар қорғалған аппараттар мен газ 
жүйелеріндегі ацетиленнің жарылуынан немесе дето- 
нациялы қ ыдырауынан пайда болатын жалынды ком- 
мутацияға кіргізбеу қызметін атңарады. Оттан корға- 
ғы ш тар  арнаулы  ж оба бойы нш а конды ры лады . 
Төменгі немесе орташа қысымдағы жүйелерде әдетте
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оттан ңалқалайтын мүнаралар орнатылады. Олар ге
нератор бөлім індегі газгольдер  алды нан  ж үй ен ің  
шыға берісіне жөне бөлек түрған газ түтынатын цех- 
тардағы немесе газ толтырғыш бөлімшелер жүйесінің 
кіре берісіне койы лады . Ж оғары  қы сы мдағы  жүйе- 
лерде соған сәйкес жоғары қысымды оттан қорғағыш- 
тар д ы ң  ж ү й е л ік , б ал л о н д ы қ  ж өне м ан о м е тр л ік  
( 2.14-кесте)  үш түрі қолданылады.

2.14-кесте
Ж огары цысымды от т ан цоргагы ш т арды ң т ехникалы ц  

көрсет кіш т ері

Атауы Типі
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оғ

ар
ы 

ж
і-

 
бе

ру
 

м
үм

кі
нд

іг
і, 

м
3/

са
ғ

Ең
 

ж
оғ

ар
ы 

ж
ү-

 
мы

сн
іы

 
қы

сы
м

ы
, 

М
Па

 
(к

гс
/с

м
2) Газ ағы ны на 
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(кгс/см 2)

К
өл

ем
і, 

м
м

М
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са
сы

, 
кг

Ж үйелік ЗСО-1 60 2,5 0,015-0,02 114x530 18
(25) (0,15-0,2)

Б а л л о н - ЗВП-2 3 2,5 0 ,035(0 ,35) 57x135 1,3
Д Ы Қ (25)
Манометр- ЗВМ- - 2,5 0,09(0 ,9) 36x110 о,ь
лік 2 (25)

Саңтандырғыш затворлар түты нуш ы лар ж ағы нан 
корғалаты н жабдыңтармен ком м уникацияларға жа- 
лы нны ң, ауа мен оттегінің өтіп кетуін болдырмауға 
тиіс. Олар қысымы 0,15 МПа болатын төменгі жөне ор
таша ңысымдағы ацетилен өткізгіштерінде ңойылады, 
т.с.с онімділігі 10 м3/сағ болатын жылжымалы немесе 
түраңты ацетилен генераторларына да орнатылады. Ж а
лын сөндіру элементтерінің түрлеріне байланысты бүл 
саңтандырғыш тар “күрғак” жөне “сүйы ңты ң” болып 
екі түрге бөлінеді, ал ңойылатын орнына байланысты — 
орталық (топтық) және бір орындың болып келеді.

Орталың затворлар бір топ қүралдарды (оттықтар- 
ды, кескіш терді) қорғайтын ңондырғыға жатады, ал 
әрбір аппарат жеке сақтандырғыш тармен жабдықта-
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лады. Олар ацетилен станциялары мен ацетилен тарат- 
қы ш  қүбы рларға қойы лады . О рталы қтанды ры лған 
затворлардың техникалы ң көрсеткіш тері 2.15-кесте- 
де келтірілген.

2.15-кесте
Орталыцтандырылган затворлардыц тпехникалыц 

көрсетпкіштпері
Атауы Ең жога

ры жіберу 
мүмкіндігі, 
м3/сағ

Ең жоға 
ры жүмыс- 
шы қысы- 
мы, МПа, 
(кгс/см 2)

Көлемі,
мм

Масса- 
сы, кг

Орта қысымды сү- 1 0 0,07(0,7) 450х150х 35
иы қты қ затворлар х870
Орта қысымды 2 0 0,15(1 ,5) 1250х870х 1 0 2
сүиықтық затворлар х230
Орташа ңысымды 2 0 0,15(1 ,5) 70х70х 3
қүрғақ затворлар х250
Орташа қысымды 40 0 ,07(0,7) 1710х745х 196
сүиықтық затворлар х670
Төменгі қысымды 160 0 , 0 1  (0 ,1 ) 2235х1175х 610
сүиықтық затворлар хІІОО

А цетилен тарататы н  орташ а ңы сы м дағы  газ 
өткізгіш теріне орталықтандырылған затворлар үш ін 
ЗПС-20 қүрғақ затворды қолдану үсынылады.

Ацетилен таратқыш  ңүбырларды саңтандыру үш ін 
қолданылатын орталыңтандырылған сүйықтық затвор- 
ларды желдетілетін жабық шкафтарға, ал қүрғаң зат- 
ворларды -  ашық панельдерге орнату үсынылады.

Б ір  орындың затворлар бір ғана қүралды  газбен 
ңамтамасыз ететін саңтандырғыш  ңондырғыға ж ата
ды. Олардың өнім діл ігі 5 м 3/сағ . болатын сериямен 
ш ы ғары латы н үш  түрі бар ( 2.16-кеспгеде). ЗСП-8 -  
сүйықты ң затвор, ЗСУ-1 -  металлокерамикалы қ жа- 
лын сөндіргіш  элем енті бар затвор ж әне ж алы нды  
реттеу принципіне ңүрылған ЗС-3,2 затворы. Осылар- 
дың іш індегі ец ы қш ам  ж әне сенімді түрі -  ЗСУ -1. 
Бір орындың затворлар газ тарату орындары мен ж ы л
ж ы м алы  ац етилен  ген ераторлары на орнаты лады .
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2.16-кесте

Жцмыс орнындагы затворлардыц техникапык, 
көрсеткіштері

Атауы Типі
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С үй ы қты қ за т  ЗСП - 8 3,2 0,07 0,006 210х165х 5,7
вор (0,7) (0,06) х690
Орташа қысым- ЗСУ-1 5,0 0,15 0 , 0 2 85х80х 1,9
дағы жалын сөн- (1,5) (0 ,2 ) х180
діргіш і бар қүр-
ғақ затвор
Орташа қысым- ЗСГ-3,2 3,2 0,15 0 , 0 1 80х80х 1 , 1

дағы жалын қал- (1,5) (0 ,1 ) х 1 2 0

қалағыш қондыр-
ғысы бар қүрғақ
затвор

Ацетиленді айырбастағыш газдар үш ін, оныц іш інде 
сутегі де бар, ацетилен үш ін ж асалған затворларды  
пайдалануға болады. Сутегі үш ін ацетилен газдарын 
айырбастаушы газдарға арналған затворлар мен кері 
клапандарды пайдалануға тыйым салынады (төменде 
айтылады).

Кері клапандар түтынуш ылар ж ағы нан ңорғалған 
ж абды ңтар мен газ тораптары на газ к ір іп  кетуінен 
саңтандырады. Оларды тек ацетиленді айырбастағыш 
газдарм ен  (сутегінен  басқа) ж үмы с істегенде ған а  
пайдалануға болады. К ері клапандарды  ацетиленді 
айы рбастайты н (сутегінен басңа) газдар үш ін ж әне 
ж анаты н сүйыңтар үш ін деп ек і түрге бөледі. ЛЗС-1 
кері клапаны  (2.6-сурет) ацетиленді айырбастайтын 
газдар үш ін, ал ЛКО-1 кері клапаны жанатын сүйың- 
тар үш ін қойылады.

ЛЗС кері клапаны мен сүйыктық сақтандырғыш зат- 
ворлары гравитациялың қасиеттерге негізделген ңүрал-
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дар. Сондьщтан олар тік бағытта орнатылуы керек. ЛКО 
кері клапаны  керосинмен кеекіш тердің  түтіктеріне 
жалганады. Осы аталған кері клапандардың техника- 
лык көрсеткіштері 2.17-кестеде келтірілген.

2.1 7-кесте

Кері клапандарды ң т ехникалы ц  көрсет кіиіт ері
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Ацетилен алмас- ЛЗС-З 40 0,3(3) 0,025 160х160х 7,9
ты рғы ш  газдар (0,25) х180
(сутегінен басқа)
үшін кері клапан

- / / - ЛЗС-1 1 0 1,15 0,025 45х45х 0,755
(1.5) (0,25) х160

Сүйық жанғыш- ЛКО-1 36 1 , 0 0 , 1  (1 ) 28х28х 0,14
тар үш ін  кері (1 0 ) хбЗ
клапан

Ж алын сөндіргіштер оттық аппаратура мен саңтан- 
дырғыш қондырғының аралықтарын жалғастыратын 
түтіктерге жалынның кері кетуін болдырмайды. Олар 
аппаратуралардың қосылатын жеріндегі штуцерлерге 
жалғанады. Егер жанғыш  газдың қысымы 0,03 МПа- 
дан аз болмаса, онда ңолмен істейтін аппаратураларда 
ж алын сөндіргіштерді қолдануға рүксат етіледі.

Ж алы н сөндіргіш тердің ПГа-адетилен үш ін, ПГк- 
оттегі үшін екі түрін өндірісте ш ығару жоспарланып 
отыр (2.18 кесте). Оларда ж алын сөндіретін элемент 
үшін металлокерамика элементтері қолданылгандықтан 
газ өткізуге кедергісі жоғары болады. Сондықтан да бүл 
сөндіргіштер қысымы 0,03 МПа-дан жоғары жүйелерде 
ғана орнатылуға тиіс.. ПГа- сендіргіші ацетиленді айыр- 
бастайтын газдарға да пайдаланылады.
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2.18-кесте

Ж алы н  сөндіргіш т ердіц т ехникалы ц; көрсет кіш т ері

Көрсеткіштері

К іре бер істегі ең үлкен  
қысым, МПа, (кгс/см 2)

I  Ж іберу мүмкіндігі, м3/сағ 
I К іребер істегі газ қы сы м ы , 
МПа, (кгс/см 2)

! Массасы 
Көлемі, мм

Ж алын сөндіргіш типі

ПГа
ацетилендік

0 ,135(1 ,35)

0,01(0,1)

0.2
0 2 5 x 9 0

ПГк
оттегілік

1 ,0 ( 10 )

0,03(0,3)

0.2
0 2 5 x 9 0



III ТАРАУ

ГАЗ ЖАЛЫНЫМЕН ӨҢДЕУ КЕЗІНДЕ 
ҚОЛДАНЫЛАТЫН ОТТЫҚТАР

Оттьщтар газбен пісіру, дәнекерлеу, балқытып қосу 
жөне ңыздыру жүмыстарындағы негізгі қүрал болып та- 
былады.

Оттың ңүрылысы, оның ерекшеліктеріне ңарамастан, 
мынандай талаптарды ңамтамасыз етуі тиіс:

-  газдарды қажетті қатынаста араластыру;
-  жалын шығатын жерге (үштьщ) газ жеткізу;
-  жалынды түрақты үстап түру және газ қүрамын, яғни 

оттегі мен жанғыш газдың ңатынастарын реттеу.
Оттықтар инжекторлы жөне инжекторсыз болып екі 

түрге бөлінеді.
И н ж екторлы  отты қтарда 0 ,001  М Па-дан төмен 

қысымдағы жанғыш газдарды инжектордан ағып шы- 
ғаты н  оттегін ің  сору есебінен араласу  кам ерасы на 
жеткізеді. Ал инжекторсыз оттықтарда ол екеуі шама- 
мен бірдей қысыммен (0,05-0,1 МПа) жіберіледі.

Өндірісте көбінесе әмбебап және арнаулы жүмыстар 
үшін қолмен істейтін инжекторлы оттықтар пайдаланы
лады.

ЗЛ. Әмбебап оттықтар

Әмбебап оттьщтар болатты, шойынды және түсті ме
талдарды ацетилен немесе оны айырбастайтын (пропан
бутан, табиги газ жэне т.б.) газдарды пайдалана отырып 
пісіруге, дөнекерлеуге, балқытып ңосуга жөне қызды- 
руға арналган. Ацетиленмен жүмыс істейтін инжектор
лы оттьщтар көп таралған.
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Г2-04 аз қуатты жөне ГЗ-ОЗ орташа қуатты оттыңтар- 
дың қүрылыстары үқсас. Бар айырмашылығы үштың- 
тарының саны және нөмірлері әр түрлі болып келеді.

Оттық пен оның үштыктарының номірлерін таңдап алу, 
пісіретін болат пен шойынның қалыңдығына байланысты
3.1-кестеде келтірілген көрсеткіштерге сәйкестендіріліп 
жүргізіледі.

Егер металды алма-кезек әрі пісіріп, әрі кесетін бол
са, онда КГС-1-02 және КГС-2-02 комплектілерін пайда- 
лану керек.

КГС-1-02 газбен пісіретін комплект (3.1 -сурет) қалың- 
дығы 7 мм-ге дейінгі бөлшектерді пісіретін, қалыңдығы 
50 мм-ге дейінгі металды бөліп кесетін аппаратурадан,

3.1-сурет. КГС-1-0, 2 газбен пісіретін аппаратура  
комплектісі: 1 -  цштық; 2 -  т азалагыш т ар; 3 -  пісіргііи 

от т ық оқпаны; 4 -  ауыстырмалы кескіш; 5 -  іш кі цштық- 
тар комплект ісі; 6 -  арнаулы  кілт ; 7 -  сыртңы цштықтар  

комплект ісі; 8 -  қорап
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РВ-1А-02 ауыстырмалы кескіштен, үштықтардан, таза- 
лағыштан, гайкалық кілттерден және қораптан түрады.

КГС-2-02 газбен пісіретін комплект ГЗ-ОЗ оттығымен, 
№ 3,4,6  үш ты қтарм ен ж әне ауы сты рмалы  РВ-2А-02 
кескішімен жабдьщталады. Бүл комплект қалыңдығы 
17 мм болатын шойынды пісіругс жөне қалыңдығы 100 мм 
болатын металды бөлш кесуге арналған.

Бүл отты қтарга газ іш кі диаметрі 6,3 мм тоқыма 
озекті резина түтіктермен беріледі.

Ацетиленді айырбастайтын газбен жүмыс істейтін 
әмбебап оттықтар мен қондырғыларға ГЗУ-З 02, ГЗУ-4 
оттыңтары жөне ПГУ-3-02 ңондырғысы жатады.

ЗУ-З-02 оттығы ( 3.2-сурет) инжекторлы. Ол бір тетік- 
тен жалын шығаратын үш түрлі мундуштуктермен және 
үш тықтармен жабдықталады. Бүл үш ты қтарды ң жа- 
лынды түрақты үстап түруы үшін жасалған іш кі кана- 
лында сатылы тесік бар.

Щй і

к . » .  ]

3.2-сурет. ГЗУ-З-02 ацет илен айырбастайтын
5 газдар оттыгы:

1 -  оқпан; 2 -  инжектор; 3 -  араластыргыш камера; 
4 -  цш; 5 -  циітык,

ГЗУ-4 оттыгы ГЗ-ОЗ оттығының оңпанымен және 
жылу қуаты оньщ № 6,7 үштыңтарына сай келетін №2,3 
көп жалынды торлы мундуштуктары бар үштьщтармен 
жабдықталады.

Әмбебап оттықтардың кіре берісіндегі оттегінің қысы- 
мы 0,2-0,4 МПа шамасында болуға тиіс.

ПГУ-3-02 ( 3.3-сурет) қондырғысы жылжымалы. Оны 
пронан-бутан оттегі ңоспасын пайдаланып қолмен ме
талдарды иісіруге, кесуге және дәнекерлеуге, апатты 
жою немесе қүрастыру жүмыстарын орындағанда пай- 
дал анады. Ол пропан-бутан (сыйымдылығы 4 л) және
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1 -  оттегі баллоны; 2 -  оттегі тцтігі; 3 -  оттегі редукт о
ры; 4 -  цаңца; 5 -  пропан-бутан тутігі; 6 -  пропан-бутан 

редукторы; 7 -  пропан-бутан баллоны; 8 -  цорап

оттегі (сыйымдылығы 5 л) баллондары редукторлар және 
түтіктермен бірге берілген каркастан түрады. Г2-04 от- 
ты ғы  № 1 ,2 ,3  үш ты ңтарм ен  ж әне ауы сты рм алы  
кескіштермен жабдықталады.

Кесілетін болаттың ңалыңдығы 3-30 мм, ал пісірінді -
0 ,5 -4  мм. П ропан-бутан  ш ы ғы ны  200-400 л /с а ғ .,  
оттегінікі -  4800 л /сағ. Массасы -  27,5 кг.

ПГУ-3-02 қондырғысы және ГЗУ-З-02 мен ГЗУ-4 от- 
тыңтары ацетиленді айырбастайтын газдармен жүмыс 
істейді. Олар ерекше жауапты жүмыстарға пайдаланыл- 
майды.

3.2. Арнайы оттықтар

Арнайы оттықтардың әмбебап оттыңтардан айырма- 
ш ылығы, олар тек бір ғана технологиялың жүмысты 
мысалы, балңытып ңосуды, қыздыруды, дәнекерлеу, 
беттік тазалауды және т.б. атңаруға арналған.

Балқытып ңосуға арналған оттықтар ( 3.2-кесте) ма- 
ш иналар мен механизмдердің ж аңа немесе бүрынғы 
бөлш ектерін қалпы на келтіру  үш ін хромды-борлы-
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никелді немесе басқа негіздегі ездігінен флюстелетін 
түйіршіктелген үнтақ қорытпалармен балңытып ңосуға 
пайдаланыл ады .

Осы мақсат үшін ГН типті оттыңтың төрт түрі серия
лы шығарылады. Әмбебап оттықтардан айырмашылығы 
олар үнтақты  мөлш ерлегіш  дозатормен жөне үнтаң 
беретін затвормен жабдықталган.

Қолданылатын үнтаңтың мөлшерлері 40-100 мкм бо
лады.

ГН-1 және ГН-2 оттықтарына іш кі диаметрі 6,3 мм 
тоңыма өзекті резина түтіктермен газ беріледі. Ал ГН-3 
жөне ГН-4 оттықтарына ( 3.4-сурет) 9,0 мм түтікпен 
береді. ГН-1, ГН-2, ГН-3 отты қтары ны ң қүры лы сы  
бүрын шығарылган ГАЛ-2 оттыңтарына үқсас.

Дөнекерлеуге, қыздыруіа, беттерді тазалауға ңолда- 
нылатын оттыңтар көрінісі 3.5-суретте, ал техникалық 
көрсеткіштері 3.3-кестеде келтірілген.

ГЭГ1-2 пластмассаларды пісіретін оттың балқытыла- 
тын сьімды пайдаланып газ жылу көзімен (ңыздырылған 
ауамен, азотпен немесе басңа инертті газдармен) термо- 
пластикалың материалдардан (винипласт, полиэтилен, по- 
липропилин және т.б.) жасалған бүйымдарды пісіру үшін 
қолданылады. Ж ылу шығаратын газдар оттық ішіне жа- 
салған қыздырғыш элементтермен қоздырылады. Оның 
техникалық көрсеткіштері төмендегідей:

ГЭП-2 оттыгының техникалық көрсеткіштері

Пісірілетін материалдың қалыңдығы, 2 0  мм
Бір жүріп өткендегі пісіру қалыңдығы, 4 мм
Диаметрі 3 .мм сыммен пісіру жылдамдығы, м /сағ. 32
Балқыма сымның диаметрі, мм 3-5
Оттықңа дейінгі алдындағы газ қысымы, МПа 0,3
Қыздьірғыш элементтің пайдаланатын ңуаты, Вт 650
Қоректендіретін электр кернеуі, В 42
Массасы, кг 0,75
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3 в)
3.5-сурет. От т ықт ар: 

а-ГВП-5 -  дәнекерлегіш; 1 -  ауыстырмалы цштар;
2 -  араластыргыш камера; 3 -  оқпан; б-ГВ-1 -  қыздыргыш;

1 -  оқпан; 2 — цшы; 3 -  тцрақтандыргыш; в-ГАО-2 -  тазала- 
еыш; 1 -  оқпан; 2 -  циіы; 3 -  цштық

Көп жалынды оттьщтар механикаландырылған қон- 
дырғыларды дәнекерлегенде немесе ңыздырғанда қол- 
даны лады . Әдетте, ондай ңонды рғы лар белгіл і бір 
бөлшектер үшін ғана ыңғайланады.

Әмбебап қыздыру ңондырғыларын жасаудың қиын- 
дығы, ол жүмысты механикаландырудың күрделілігі- 
не жатады. Дегенмен өндірісте бүл ңондырғылардың 
көптеген түрлері пайдаланылады. Бүл ңондырғылар көп 
жалынды оттыңтармен жабдыңталғандықтан олардың 
ңыздыру өнімділігі жоғары болады. Коп жалынды от
тьщтар -  инжекторсыз. Қуаты газ бойынша 10-20 м3/сағ. 
Ацетиленмен де немесе оны алмастырғыш газдармен де 
(табиғи газ, пропан-бутан) жүмыс істей алады.

Коп жалынды оттыңтардың қуаты жоғары болғандың- 
тан, олармен жүмыс істеген кезде пайдалану нүсңаула- 
рының талаптарын толың сақтау ңажет. Мысалы, саңтан- 
дыргыш қондырғылар (затворлар, кері клапандар, газ 
таратқыш орындар) ақаусыз жүмыс істеулері керек.
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3.3. Оттықтармен жұмыс істеудің негізгі 
ереж елер і

О ттьщ та ж ан ғы ш  газ бен оны ң тоты ңты рғы ш ы  
(оттегі, ауа) бірдей араласуы тиіс. Сол кезде оның жалы- 
ны ны н п іш ін і мен құрам ы  қаж етт і талап тарға сай 
келеді. Сондықтан да пісіру жүмысының сапасын жоға- 
рылату үшін оған пайдаланылатын оттыктың аңаусыз 
жүмыс істеуін ңатаң ңадағалау керек. Сондыңтан мүның 
мәні орасан зор. Себебі қолданылатын жарылыс ацети
лен немесе оны айырбастайтын газдармен оттегінің ж а
рылыс жасайтын ңоспасын түзуі мүмкін.

Оттьщтармен жүмыс істеген кезде 3.4-кестеде келтіріл- 
ген талаптарды мүқият саңтау керек.

Б үзы лған  отты ңтарм ен  ж үмы с істеуге егж ей- 
тегжейлі тыйым салынады. Өйткені ол кезде жарылыс, 
өрт болуы, тіпті жүмысшының өзі де күйіп қалуы өбден 
мүмкін. Сондыңтан да жүмыс алдында оттықпен жүмыс 
істеудің нүсқауларымен танысу керек.

Пісіруші оттықтың қүрылысын біліп, ондағы пайда 
болған аңауларды анықтап, тез жөнге келтіруі тиіс. Кез 
келген пісіруш інің міндетіне оттықтың төмендегідей 
кіш ігірім аңауларын жөндеу жүмыстары кіреді:

-  мундштук пен үштыңтарда пайда болған шашыран- 
ды мен қақтарды тазалап отыру;

-  бос кеңістік жасап ацетиленді сору үшін ол канал- 
ды үнемі тазалап үстайды;

-  мундуштуктың тиісті тесігін таңдай отырып, жа- 
лынның дүрыс жанбаган пішінін қалпына келтіреді;

-  оттыңтың оқпаны мен үштығын бөлшектемей-аң он- 
дағы газ шығатын саңылауларды бітейді.

Бүлардан басңа вентильдерді бөлшектеп, ңорапты дә- 
некерлеп, кері соқңы өсерінен күйіп кеткен камераны 
басңа камерамен алмастырып, вентильдердің ершелерін 
түзет іп , ш туц ерлер ін , қорап ты ң  басңа ақаулары н  
жөндеу шеберханасында арнаулы газбен пісіретін аппа- 
раттардың слесарі жөндеу керек. Кейбір пісіруш ілер
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саны бестен аспайтын мекемелерде ондай ақауларды 
пісіруші өзі жөндейді. Ол үшін:

1. Оттықтың қүрылысы мен жүмыс принципін білу 
керек.

2. Арнаулы ңүрал-сайманмен ңамтамасыз етілуі тиіс.
3. Мекеме басшысының мамандың комиссиясының 

шешімі бойынша берілген рүңсаты болуы керек.
Ацетиленді айырбастайтын газдармен жүмыс істеу 

кезіндегі оттыңтарды пайдалану ережесі осы ацетилен 
пайдаланғандағымен бірдей болады.

Т үтіктерді бекітетін  гай калар  мен ш туцерлердің  
бүрандасы теріс болады және онда белгілер, ал түтңасын- 
да “жанғыш газ” деген жазу болады.

3.4-кесте
Оттыцпен жцмыс істеудің негізгі ережелері

Ж үмыстың
орындалу

кезені

Ж үмыс реті

Ж үмыс алдын- 
да

Оттықты тексеріп ш ы ғы п, оның пісірілетін 
металл қалы ңды ғы на үш тың ном ерінің  сай 
келетіндігіне көз ж еткізеді.
Бүрандалы  ж алғауларды ң тығыздығын 
тексереді. Ң ажет болса үш ты қ пен ниппель - 
дердің бастырма гайкаларын тартады.
Оттегіні шығарып көріп, ацетилен келетін нип- 
пельде сору бар екендігіне көз жеткізеді. Сору аз 
болса инжектор мен араластырғыш камераның 
аралығындағы саңылауды тексереді. Қажет бол
са инжекторды 0,5-1 айналымға бүрап камерадан 
шығарады. Егер осы кезде сору қалпына келме- 
се, онда инжектор мен мундштуктың тесіктері 
бітеліп қалмағандығын тексереді

Ж үм ы с кезін -
де

Редукторды ңажетті қысымда қояды.
Оттегі вентилін ашып, ж анғы ш  газдың кана- 
лына сору тугызады.
Ж анғы ш  газды ң ж апқы ш ы н аш ы п, мундш- 
туктан ш ы ққан газ қоспасын түтандырады. 
Вентильдердің көмегімен ж алы нны ң қүрамы 
мен қуаттылығын реттейді. Пісіретін метал- 
дың түріне қарай тотықтандыратын, қалыпты 
немесе күйдіретін ж алы н жасауға болады. 
Жалынның атылып жануы байқалса, онда жанғыш 
газдың вентилін, сондан кейін оттегінің вентилін 
жабады. Егер мундштук қатты қызып кетсе, онда 
оны өшіріп қойып суға салып суытып алады

Ж үм ы с тоқта- 
ган кезде

Вентильдерді мына ретпен жабады: Алдымен жан- 
ғыш газдікін, содан кейін оттегінікін. Редуктор- 
даты ңосқыш реттегіш винтті шыгарьш алады. 
Мундштуктың жағдайын тексеріп, оның сьфтқы 
бетіндегі металл ш аш ырандыларын тазалай- 
ды . Ол үш ін оны кесек  қорғасы нға немесе 
ағашңа үйкейді.
М ундш туктың іш кі каналы н жезден немесе 
м ы стан  ж ү м сақ  м еталдан  ж асал ган  алты  
қырлы инемен тазалайды. Сол үш ін диаметрі 
әр түрлі инелердің жиынтыгы болғаны жөн. 
М ундш тукты ң тесігі к ең іп  кетсе , немесе 
күйіп кетсе онда оны айырбастау қажет
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IV ТАРАУ

ГАЗБЕН ПІСІРУДІҢ ТЕХНИКАСЫ

Газбен пісіру -  пісірілетін металл қырларын балңыту 
және оған ңосымша металл ерітіп ңүю жолымен жанған 
газдың жалыны арқылы ажырамайтын қосылыс жасай- 
тын процесс.

Қалыңдыгы 2 мм-ге дейінгі металл ңаңьілтырлары- 
нан жасалган бөлшектерді қосымша металл балңытпай- 
ақ олардьің өз қырларын ерітіп жалғастырады.

Газбен пісіру әдісі аса қарапайым, ол өте ңымбат жаб- 
дықтарды қажет етпейді. Сондыңтан да өндірістің бар- 
лық салаларында кеңінен қолданылады.

Газбен пісіруді ңалыңдығы 3 мм-ге дейінгі төменгі 
немесе орташа көміртекті болаттарды біріктіруге кең қол- 
данады; сол сияқты кіші және орташа диаметрлі (600 мм-ге 
дейінгі) қүбырлардың үштарын пісіріп жалғауға, өр түрлі 
қалыңдықтағы шойын мен түсті металдарды пісіруге 
қолданады.

Г азбен қалындығы 3-4 мм-ден жоғары көміртекті болат
тарды да пісіруге болады, ал айда оған электр доғалы 
пісіргішті қолданған тиімдірек. Сол сияңты өте ңатты және 
ңоспалы болаттарды пісіруге де электр доғалы пісіргіш 
пайдаланған жөн. Егер аргонды доғалы пісіргішті қолдан- 
са, пісірудің өнімділігі жоғарырақ болады.

4.1. Пісіргіш жалын

П ісіргіш  газ ж алы ны  -  пісіру кезіндегі ж ы луды ң 
негізгі көзі. П ісіргіш  ж алы н газдың немесе ж анғы ш  
сүйык буының оттегімен қосылып жануынан пайда бо
лады.
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Ацетилен мен оттегі ңоспасының жалынын қолдану 
кең таралган. Дегенмен басңа газдарды да (пропан-бу
тан, табиги газ, керосин және т.б.) қолдануға болады.

П ісіргіш  ж алы н үш аймақтан түрады ( 4.1-суретп). 
Бірінші, аймақ “А” -  жалынның ядросы. Оның сыртқы 
қабатында қозған көміртегінің боліктері жанады да, сол 
ядроның қабы өте жарың калыпта болады. Екінші, “В” -  
толықтай жанбаған аймақ. Оны байқау қиын. Ж алын 
ац ети лен н ің  немесе ж ан ғы ш  газды ң  ы ды рауы ны ң 
бірінші кезеңінде пайда болатын көміртегі мен сутегінің 
тотықтарынан қүралады. Бүл тотықтар балқыған метал- 
дың оксидтерінен оттегіні алады да, оны тотықсыздан- 
дырады. Үшінші аймақ “С” -  толық жанған аймақ. Бүл 
аймақта сырттағы оттегін пайдаланғандықтан жалын- 
ның толың жануы болады.

Ацетилен мен оттегі қоспасының жалынындағы тем- 
пературасы (4.1 а.- сурет) -  ең үлкен (3150°С), ал метан 
мен оттегі қоспасында -  2100 °С.

Ж алы н н ы ң  қалы пты  күй ін е  ек ін ш і ай м ақта  бос 
оттегі мен көміртегі жоқ болғанда келеді. Бүл жағдай 
отты ққа ацетиленнің бір көлеміне оттегінің 1,1 ,-1 ,2  
көлемін қосқанда туады. Ал ацетиленді айырбастайтын 
газдарды пайдаланғандығы осы қатынас төмендегідей 
болады:

табиғи газ бен оттегі -  1,5-1,6 (4.1 б сурет); пропан
бутан мен оттегі -  3,4-3,8 (4,1 в-сурет).

Тотыңтандыратын жалын ацетилен мен оттегінің ара- 
қатынасы 1,3-тен көп болған жағдайда пайда болады. 
Оның температурасы жоғары. Бірақ төменгі көміртекті 
болаттарды пісірген кезде ондағы артық оттегі металды 
тотықтандырып жібереді де, пісірілген ж ік кеуекті, морт 
сынгыш болады.

Мүндай кезде жаңсы сапалы пісіру ж ігін алу үшін, 
қоса балқытатын металл үшін СВ08ГС немесе СВ12ГС 
сымдарын пайдалану керек. Сол кезде ол сымдардың 
күрамындағы марганец пен кремний пайда болатын ме
талл тотьщтарын жойып жібереді.
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а) б) в)

4.1-сурет. Пісіргіш жалын аймагы: 
а -  ацет илен  — оттегі; б -  метан-оттегі; в -  пропан-оттегі;

А  -  ядро; В  — т олы қ жанбаеан аймак,; С -  т олы қ жанган 
аймақ; I -  ядро цзындыеы

Күйдіретін жалын ацетиленнің артық ңосылғанды- 
ғынан болады, яғни бүл кездегі оның оттегімен ңатына- 
сы 0,95.

Пісіру кезінде мундштуктың ңызып кетуіне байла
нысты жалын ңүрамын жиі реттеуге тура келеді. Себебі 
ңатты қызғандыңтан жалынның кері соқңысы пайда бо- 
луы мүмкін. Егер оттық суьщ үштықтары бар кезінде 
“ацетилен қорымен” қамтамасыз етілсе, онда жоғарғы 
реттеуді жүргізуге болады. Бүл термин жанғыш газ вен- 
тилін толың ашпай-ақ қалыпты жалын алуға болатынды- 
ғын түсіндіреді. Осы кезде мундштук қызып кетсе де 
жанғыш газдың вентилін бірте-бірте аша отырып, біраз 
уақытқа ңалыпты қүрамдағы жалын жасауға болады.

Ж алы н қүрамын тек көзбен ғана сырткы пішініне 
(4.2-сурет) қарап аныңтамайды, оған ңосымша пісіру 
кезіндегі шашырау мөлшерімен, балңыған металл ван- 
насымен де аньщтауға болады. Пісіргіш жалын қүрамын 
үнемі қадагалап отыру керек жөне қажет болса ацети-
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лен мен оттегінің қатынасын вентильдер арқылы ретке 
келтіреді.

в)
4.2-сурет. Пісіргіш ж алынның пішіні: 

а -  бейтарап; б -  тотықтандыргыш; в -  көміртектендіргіш

Пісіргіш жалын балқыған металл ваннасына тек жы- 
лумен ғана эсер етіп қоймайды, оедн қоса механикалық 
әсері де бар. Оған жанған газдың мундштуктан үлкен 
жылдамдықпен (135 м/с) үшып шыңкандығынан пай
да болатын қысым ыңпал етеді.

Тәжірибелі пісірушілер оттықтың жантаю бүрышы 
мен оның пісірілетін металл бетінен қашьщтығын рет- 
тей отырып, жалынның балқыған металл ваннасына ме- 
ханикалы ң өсерін басқара отырып, пісірілген ж іктің  
дүрыс дөңес болуын қадағалайды.

Төмен көміртекті болаттарды пісіргенде калыпты жа- 
лы нды  пайдаланады . Ал болатңа ң араған да ж ы лу  
өткізгіш тігі артың түсті металдарды пісірген кезде то- 
тықтыратын жалынды қолданады.

Артың ацетиленді күйдіретін жалынды кейде шойынды, 
сол сияқты қатты ңорытпаларды пісіргенде пайдаланады.

4.2. Пісірген жалғастырулар мен жік (шов) 
түрлері

Пісірген жалғастыруларды төмендегіше жіктейді:
-  пісірілетін бөлшектердің өзара орналасуына байла

нысты -  түй істір ілетін , айңасты ры латы н, таврлы ң, 
бүрыштың (4.3-сурет);
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а) б) в) г)
4.3-сурет. Пісіріп жалгастыру тцрлері: 

а -  т цйіст ірілет ін; б -  айқаст ырылган; в -  т аврлық; 
г -  бцрыштық

-  кеңістіктегі орналасуына байланысты -  төмеигі, 
көлденең, тік, төбелік (4.4-сурет.);

а) б) в) г)
4.4-сурет. Ж іктердің кеңіст ікт е орналасуы: 
а -  төменгі; б -  көлденең; в -  т ік; г -  төбелік

-  ж іктің  піш ініне ңарай -  қалы пты , күш ейтілген 
жөне осалданған бүрыштық ж ік (4.5-сурет).

а) б) в)

4.5-сурет. Ж ік тцрлері: 
а -  кцш ейт ілген; б -  қалы пт ы; в -  осалданган

Ж алғасты ру түрі мен ж ік  піш іні пісіру төсіліне, 
пісірілетін бүйымның өзінің ңүрылысына жөне металл 
ңалыңдығына байланысты белгіленеді.

Түйістіріп ж алғасты ру пісіретін металдың қалың- 
дығына байланысты олардың ңырларын арнайы дайын- 
дауды ңажет етеді (4.1-кестеде). Қалыңдығы 3-6 мм бо
латын металды ацетилен айырбастағыш газбен пісірген 
кезде қырлардың жантаю бүрышын 70-90 °С, ал саңыла- 
уын 1,5-3,0 мм етіп дайындайды. Қырлардың бүл кездегі 
желіну қаупі ацетиленді-оттегімен пісірген кездегіден 
аз болады.
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4.1-кесте

Газбен пісіру кезіндегі жік цырларын дайындау

Әр түрл і п іс ір іп  ж ал ғасты р у лар  мен ж ік тер д ің  
түрлер ін е  ң арай  газбен п іс іру  әд істер ін ің  ө зін д ік  
ерекшеліктері коп болады. (4.2-кестеде).
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4.2-кесте
Эр т ур л і пісіру ж іктерін жасау кезіндегі 

т ехникалы ц  ерекш елікт ер

Ерекше
белгілері

Пісіру
ж ігінің

түрі
Пісіру техникасының ерекш еліктері

К еңістікте
о р н а л а с -
қан

Төменгі Металл ңалыңдығына байланысты оң 
немесе сол жаңпен пісіру төсілін пай- 
даланып пісіреді.

Тік Қалы ңды ғы  4 -5  мм болатын м етал
ды п іс іруге  қолдан ады . П іс іруді 
төменнен жоғары қарай сол жаңпен 
п іс іру  тес іл ін  п ай далан а оты ры п 
ж ү р гізед і. Бүл кезде балқы ған  м е
талл  ван н асы н дағы  сүй ы қ ағы п 
кетпеуі үш ін оттыңпен үрлей отырып 
үстап түрады. Ол үш ін оттықтың ба- 
ғы тталу бүрышын қадағалау керек. 
Ал ж оғары дан төмен қарай оң ж ақ  
төсілді қолданып пісіру пісіруш інің 
үлкен шеберлігін қаж ет етеді

Төбелік Бүл өте қиындық туғызады. Пісіруді 
оң ж ақ төсілмен жүргізеді. Балқыған 
металл төгіліп кетпес үшін пісіруш і 
оны оттық ж алы ны мен үстап түруы 
қаж ет. Б үл  кезде п ісіруд і бірнеш е 
рет аздаған қалыңдыңпен жүргізген 
жөн болады. Қосып пісіретін сымды 
да оның бойымен балңы ған металл 
ағып кетпейтіндей етіп үстау керек

Ж а л ғ а н а -  
тын бөл- 
ш е к т е р 
өзара ор- 
наласқан

Түйістірілген Қ алы ңды ғы  1-5 мм м еталдарды , 
қы рлары н  ж атң ы зы п  өңдем ей-ақ , 
аралығындағы саңылауды 0 ,5-2,0 мм 
етіп пісіреді.
Қалы ңды ғы  5-10 мм металды, қыр- 
ларынын, бір ж ағы н 45 °С-пен еңкей- 
те өңдеп, аралығындағы  саңылауды 
1,5-3,0 мм етіп пісіреді.
Қалыңдығы 10 мм-ден артық метал
дарды қырларының екі жағын бірдей 
35-45°С-пен ж антайта өңдеп, аралы- 
ғы ндағы  саңы лауды  2-4 мм етіп  
пісіреді
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4.2-кестенің жалгасы

Ерекше
белгілері

Пісіру
ж ігін ің

түрі

Пісіру техникасының ерекш еліктері

Бүрыштық Пісірілетін бөлшек қырларының ара- 
лы ғы ндағы  саңы лауды  1 - 2  мм етіп 
пісіреді. Металл қалыңдығы 5-6 мм- 
ден көп болса, онда онын, қы рлары н 
50-60 °С-ңен бір немесе ек і ж ағы н  
ж антайтып өңдейді

А й к а с т ы - 
рылған

Мүны өте қажет жағдайда ғана (қорға- 
сынды пісіргеннен басқа) қолдануға 
болады. Себебі бүл кезде п ісір ілген 
металл ж ігі өр түрлі температураға 
қы зғанды ңтай  м айы сы п, томпайып 
к етед і. Бүл ж ағд ай д а  ен, дүры сы  
электр доғалы п ісіргіш ті пайдалану 
болып табылады

Ж ік пішіні Қалыпты Түйістірілген ж ік т ің  биіктігі пісі- 
рілетін металл қалы ңды қтары м ен 
бірдей

Күшейтілген Т ү й іст ір іл ген  ж ік т ің  б и ік т іг і 
пісірілетін металл қалыңдықтарынан 
2 0  % -ға көп

Осалданған Т ү й іст ір ілген  ж ік т ің  б и ік т іг і 
пісірілетін металл ңалыңдықтарынан 
төмен (өте аз қолданы лады , кейбір 
ж ауапкерш іліксіз пісіріп жалғасты- 
рулар үшін)

4.3. Пісіру техникасы

Пісіру тәсілі. Газбен пісірудің негізінен екі түрі сол 
және оң (4.6-сурет) тәсілдері болады.

Сол жаңпен пісіру кезінде (4.6 а-сурет) пісіруші от- 
тыңты оңнан солға ңарай жылжытады, ал ңоса пісірілетін 
металды ж алын бетіне үстайды. П ісірілетін металды 
жақсы қыздырып дүрыс балңыту үшін оттың пен қоса 
пісірілетін металды ж ікке көлденең иректеп қозғап оты- 
рады. Бүл тәсіл ж үқа қаңылтырлармен оңай балңитын 
металдарды пісіргенде ңолданылады.
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Оң жақпен пісіруді (4.6. б-сурет ) оттықты солдан оңға 
ңарай, теңселтпей түзу сы зы қ бойымен ж ы лж ы ты п 
жүргізеді. Бүл кезде жалын балқыған ваннаға бағытта- 
лады да оның соңында қоса пісірілетін металл ж ігі баяу 
суиды. Солардың нәтижелерінде жалғастырулардың са- 
палары жақсарады, газ шығыны 15-10% -ға азаяды, ңыр- 
лардың ашу бүрышын 60-70°С-қа азайтңандықтан еңбек 
өнімділігі 20-25% -ға өееді.

4.6-сурет. Газбен пісіру тәсілдері: а -  солга; б -  оцга

Оң жақпен пісіру тәсілін қалыңдығы 5 мм-ден артьщ 
бөлшектерді немесе жылу өткізгіш тігі жоғары метал
дарды (мыс, жез және олардың ңорытпалары) пісіргенде 
пайдаланған тиімді.

Оттыцты және қосып пісіретін металды жылжыту. 
Пісіру кезінде пісіруші оттықты егер пісірілетін металл 
ңалыңдығы орташа болса, ж ік  осінің бойымен спираль 
немесе жарты ай сызығымен жылжытады. Егер металл 
ңалыңдығы жүқа болса (4.7-сурет) тура сызыңпен ж ы л
жытады. Оттьщпен тербелмелі қозғалыс жасау негізгі 
м еталл қ ы р лары н ы ң  өрісін  артты рады  да, қоса 
пісірілетін металдың жақсы қызуын ңамтамасыз етеді. 
Металдардың қызу тездігін оттьщты оның бетіне қарай 
жантайту бүрышымен реттейді. Металл қалыңдығы мен 
жылу өткізгіштігі артқан сайын оттыктың жантаю бүры- 
шын арттыра түседі (4.8-сурет). ГІісіру алғаш бастаған 
кезде, металды ң ж аңсы  ңызуы үш ін отты қты  оның 
бетіне тік, яғни 90 °С-пен үстайды. Одан әрі қарай ме
талл ңалы ңды ғы на байланысты ол бүрыш ты азайта 
береді. Қоса пісірілетін металдың еңкіш тік бүрышын, 
оттық бүрышына қарама-карсы 45 °С жасап үстайды.
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Қоса пісірілетін сымның қозғалысы

4.7-сурет. П ісіру кезіндегі от т ық пен^қоса пісірілет ін сым 
цозгалысы: а -  ирек ( сол т әсілде); б -  Ьцрандалы -  сымдікі; 

т узу от т ы қт ікі ( оң т эсілде); в -  ирек (оң т әсілде), м ет алл  
қалыңдьігы 8 мм-ден. көп кезінде

Балқыған металл ваннада жақсы араласуы үшін қоса 
пісірілетін сымды да оттың багьітына қарама-қарсы тер- 
бей қозғайды. Пісірілген ж іктің  тотығып кетуін болдыр- 
мау үшін қоса пісірілетін сымды балқытылған металл 
ваннасынан шығарып, пісіргіш жалын аймағынан алыс- 
татуға болмайды.

Бүры ш ты қ ж ік  ж асаған кезде де оттьщ пен ңоса 
пісірілетін сымды жоғарыдағыдай козғалтады. Б ірақ 
оларды бүрынғыға ңарағанда үзағыраң үстайды.

П ісірілетін бөлшектерді дайындау мен жинастыру 
мына төмендегі жүмыстардан түрады: пісірілетін қыр- 
ларды тазалау, ңырларды жантайту, ж ы лж ы п кетуді 
болдырмайтын үстағышпен бекіту.

Қырлар мен оның айналасын (ені 20-30 мм) металл 
жалтырап көрінгенше, күйіктен, бояудан, майдан және 
басқа ластанудан тазартады. Ол үшін металл щеткалар- 
ды немесе оттьщ жалындарын пайдаланады. Өте жауап- 
ты жалғастыруларды жасаған кезде ол беттерді қышңыл- 
мен немесе ңүм шашатын аппаратпен тазалайды.

Қырларды өңдеуді пісірілетін металл қалыңдығына 
байланысты өр түрлі етіп жүргізеді (4.1-кесте ) және олар
ды механикальщ өдіспен гильотиндерде, фрезерлік не
месе сүргіш станоктарымен аткарады. Кейде пневма-
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тикалың кескіштер мен егеудің көмегімен олардың қыр- 
ларын тегістеп тастайды.

Пісірілетін бөлшектер жылжып кетпеуі және жұмыс 
кезінің барлың жагдайында олардың аралығында ңалды- 
рылған саңылаудың сақталуы үшін үстағыштар ңойылады. 
Олардыцүзындығы, ара қашықтығы және ңою реті металл 
қальщцығы мен жік үзындығына байланысты болады:

Пісірілетін металл қалыңдығы 8 , мм < 5  5

Ж ік үзындығы Ь, мм < 150-200 200
Үстағыш үзындығы, мм <5 20-30
Үстағыштардың ара қаш ықтығы, мм 50-100 300-500

Пісірілетін бөлшектерді үстатуды өте мүңият, пісіру 
процесі сияңты етіп жүргізу керек. Өйткені толың үстат- 
пау барлық жасалған жікті іске жаратпай тастауы мүмкін.

Мысты пісірген кезде бүйымдарды алдын ала пісіріп 
үстатпаған жөн. Себебі кейін ңайта қыздырған кезде жар- 
қыншақтар пайда болуы мүмкін. Оларды кондукторлар- 
дың, басңа қысқыш ңүралдардың көмегімен бекітіп қой- 
ған дүрыс.

Пісіру режимі. Пісіру реж имінің көрсеткіш теріне 
жалын қуаты, балқытып қосылатын сымның диаметрі, 
оның шығыны, жалын қүрамы жатады.

П ісіру  реж и м ін ің  к ө рсетк іш тер ін  таңдап алу 
пісірілетін  металдың ж ы лульщ , ф изикалы қ ңасиет- 
теріне, көлем мөлшерлеріне және бүйым пішіндеріне 
байланысты жүргізіледі.

Пісіру режиміне пісіру тәсілі мен кеңістіктегі пісіру 
ж ігінің орналасуы үлкен әсерін тигізді.

Ж алы н қуаты  (немесе ж анаты н газды ң ш ығыны) 
М, л /сағ. пісірілетін металл ңалыңдығы 8, мм тура про- 
порционал, яғни

М  = К п8 (4.1)
мүндағы К т -  шамаластың коәффициенті қалыңдығы 
1 мм болатын осындай металды пісірген кездегі ацети
лен газының меншікті шығынын көрсетеді.

Ж алын қүрамы оттегінің шығынының жанғыш газ 
шығынымен салыстыргандағы, ара қатынасымен аның- 
талады. Ол жалынның сыртңы пішініне ңарап ңойыла-
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ды. Жүмыс кезінде пісіруші жалын сапасын қадағалап 
және оның қүрамын реттеп отырады. Өйткені түрлі ме
талды пісіру үшін әр түрлі жалын ңүрамы керек.

Әр түрлі металдарды пісіруге кететін ацетилен мен 
оттегінің шығындары және олардың өзара ңатынастары
4.3-кестеде келтірілген.

Осы кестедегі мәндерге сүйене отырып, пісірілгелі 
оты рган м еталл қалы ң ды гы н а байланы сты  ж алы н 
ңуатын анықтауга болады және сол сияңты оттың үшың- 
тарының да нөмірін аныңтайды.

Қоса пісірілетін сымның диаметрін й, мм  ңалыңдығы 
8, мм  болатын төменгі немесе орташа көміртекті болат- 
тарды пісіргенде мына формуламен аныңтайды:

оң ж ақ пісіру үшін

<* = ! • ,  (4.3)
2

Қоса пісірілетін металдың шығынын Р, кг ж іктің 1 м 
үзындығына байланысты анықтайды және ол пісірілетін 
металл қалыңдығының квадратына тура пропорционал 
болады, яғни

Р = К „8\
Шамамен жуықтап Кл— піамаластық коэффициентінің 

мәнін ңалыңдығы 5 мм металл үшін мынандай деп алуға 
болады: төменгі көміртекті болат үшін -  12, мыс үшін -18, 
жез үшін -  16, алюминий үшін -  6,5. Қалыңдығы 5 мм-ден 
артық металдарды пісірген кезде бүл коэффициенттің 
мөндерін 20-25% -га төмендетеді.

Жылумен өңдеу пісірудің алдында, пісіру кезінде және 
соңынан жүргізіледі. Әрбір металды ңыздыру мен суыту- 
дың ж ік және ж ік маңының қүрылымдың қүрамын жаң- 
сартатын режимдері бар. Әдетте ондай жылумен өңдеудің 
нүсқаулары бүйым жасаудың техникалық шарттарын- 
да көрсетіледі. Егер ондай шарттар болмаған жагдайда
4.4-кестеде  к е л т ір іл ге н  п іс іру  ж іктер ін  жылумен 
өңдеудің жалпы нүсқауларын пайдалануға болады.
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оо
Эр т ур л і м ет алдарды  пісіру кезіндегі газ иіы гы ндары

4.3-кест.е

Көрсеткіштері
К ө м і р - Қ о с п  а- ІІІойын Алюми

ний жөне 
оньщ 

қорытпа- 
лары

Қола
текті бо- 
латтар

лы  бо- 
латтар

және қатты 
металдар

Мыс Жез Мы-
рыш

ңалайы-
мен

алюми
ний мен

1 мм қалыңдыққа 
ацетиленнің жүм- 
салатын шығыны, 
л/сағ

100-30 75 1 0 0 - 2 0 150-200 100-130 75 15-20 70-120 100-150*

1 мм қалы ң- 
дыққа оттегі шы- 
р ы н ы , л/сағ

110-140 80-85 90-110 165-220 135-175 80-85 20-25 80-130 110-165

Қ оспадағы  ац е 
тилен  мен 
оттегін ің  өзара 
қатынастары

1 , 1 1 , 1 0,9 1 , 1 1,3 1 Д 1 Д 1 , 1 1 , 1

* -  қыздырган кезде

4.4-кесте

Газбен пісіргенде ж алгаст ыру жігін ж ылу мен оцдеу реж имі

Материал түрі Оңдеутүрі Ж ылумен оңдеудің 
режимі

Жылумен 
оңдеудің мақсаты

Қыздыру
қүралы

Томен көміртекті 
болат(0,25 % С)

Ж ікті жымырып, одан өрі 
оны б іры қғайлау  (ол тек 
ж іктің  ғана қасиетін жақ- 
сартады)

П ісіргеннен  кей ін  850- 
900°С дейін ңы зды рады , 
қалыңдығы 1 мм металға 
2,5 мин беріп, сол темпе- 
ратурада үстай ды  ж өне 
ауада суытады

Қүрамын жақсар- 
тады , б ер ік т іг і 
мен қатты лы ғы н 
арттырады

Орташа комір- 
текті болат 
(0 ,25-0 ,6  % С)

П ісірген ге  дейін 
бөлшекті ңыздырады

Ірі бүйымдар үш ін, ж ал 
пы 300-400°С  дейін қы з- 
дырады

Қыздырылған ай- 
м аңта суару 
қүры лы м ы н бол- 
дырмау

Қ ы з д ы р у 
пеші

П ісіргеннен  кей ін  ж о 
гары  тем п ературам ен  
қалы пқа түсіру

Металды 600-650°С дейін 
қыздыру, қалыңдығы 1 мм 
металға. 2,5 мин уақы т 
беріп, осы температурада 
үстау, пеш тіц іш інде 
қалы пты  температураға 
дейін суыту

Қ үрам ы нда 0,6 
п ай ы зға  дей ін  
ком іртегі бар бо
латтар д ы  түтас 
ж ік п е н  сапалы  
жалгастыру



4.4-кестенің жалгасы
Материал түрі Өңдеутүрі Ж ылумен өңдеудің 

режимі
Ж ылумен 

оңдеудің мақсаты
Қыздыру
қүралы

Аз қоспалы  
хро мды- мо л иб -  
денді болаттар 
(12ХМ , 15ХМ,

Түйісетін жерді иісіруден 
бүрын алдын ала қызды- 
РУ

200-300°С дейін қыздыру Қыздырылған ай- 
мақта суару ңүры- 
лы м ы н болдыр- 
майды

О т т ы қ п е н

12ХМ1МФж. б.)
Пісірілген ж ікті бірыңғай- 
лау

Ж ік  енінен кем дегенде 5 
есе арты қ айм ақты  қы з- 
д ы ры п , соңы нан  ауада 
суыту

Пісірілген метал- 
мен бер ік т іг і 
б ірдей болаты н 
ж ік  жасау

Аз ңоспалы хром- 
д ы - к р е м н и й л і -  
м арганецті бо
латтар.
(20ХГС, 25ХГС, 
ЗОХГС, 35ХГС, 
ЗОХГСА ж.б.)

П іс іргеннен  кей ін  суа- 
рып, өрі қарай жоғары дө- 
режеде қалы пқа түсіру

880°С дей ін  қы зд ы р ы п , 
май іш інде суы ту , әрі 
қар ай  тура ңалы пң а 
түсіру

Ж ары қтар  пайда 
болу мүмкіндігін 
азайту

Қ ы 3 д ы р у 
пеші

Шойын 

(1,7-6,3%  С)

Ш ойынды пісіру кезінде 
бөлш екті алдын ала қыз- 
дыру

Ү сақ бүйы м дарды ң 
бөлігін немесе толы ңтай 
300-400  °С д ей ін , ал 
ір ілерін  500-600°С дейін 
ңыздыру

Қ атты  ңы зудан 
жоне шынығудан 
морт ңүрам ны ң 
пай да болу мүм- 
кіндігін  азайту

ІІісіретін не
месе қы зды - 
ратын оттың- 
тармен бір 
ж ерді ғана 
қыздыру

4.4-кест енің жалгасы

Материал түрі Өңдеутүрі Ж ылумен еңдеудін, 
режимі

Ж ылумен 
өңдеудің мақсаты

Қыздыру
қүралы

Ж ік т ің  және 
оның айналасын- 
да жарықтың пай
да болу мүмкін- 
дігін азайту

ІІеш те неме
се көрікте 
ж алпы  қыз- 
дыру

ІІіс ірген н ен  кей ін  
күйдіру

600-750°С дейін  қы зды - 
рып, пешпен бірге суыта- 
ДЫ

Іш кі кернеулерді 
азайты п, ж ары қ- 
тарды болдырмау

Пеште неме
се көрікте

Төмен тем п ературада 
ш ойы н дән екер ім ен  
п іс іру  үш ін  алды н ала 
қыздыру

П ісірер  алды нда 300- 
400°С дейін ңыздыру

П ісіру  айм ағы н- 
да қүры лы м да- 
рын болдырмау

Бөлш ек мөл- 
шеріне байла
нысты пісір- 
гіш оттықтар, 
пеш, корік

Төмен температурада жез 
дән екер ім ен  дәнекерлеу 
мен пісіру үшін: 
акаулы жерді қыздыру; 
дөнекерлеген немесе пісір- 
ген бойдан 600-700°С кыз- 
дырып жымыру

Пісіру кезінде 450-500°С 
дейін ақаулы ж ерді ңыз- 
ды ру, м еталл ж іг ін ің  
беріктігін арттыру 
Ж ез дән екер ім ен  дөне- 
керлеп пісірген кезде ал
дын ала қы зды ру қолда- 
нылмайды, соңынан баяу 
суытады

Ол да

П ісіру отты- 
ғының тотық- 
т а н д ы р ғ ы ш  
жалынымен
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Беттерді к,оса пісірілетін сымды қолданып немесе қол- 
данбай да пісіруге болады. Оңай майысатын, қалыңдығы 
2 мм-ден аспайтын беттердің шетін бүгіп майыстырады 
да қосып пісірілетін сымсыз-ақ пісіре береді (4.5-кесте).

4.5-кесте

Ж цца щ р ы лы м д а р д ы  цосымш а балцы т ы лат ы н сым  
цолданбай цы рлары н балцы т ы п пісіру т әсілдері

Ж алғау түрлері Суреті Қолданылатын 
аймағы және орын- 
далу технологиясы

Қырларды қайы - 
рып, жанастырып 
пісіру

Қалыңдығы 2 мм-ге 
дей інгі беттелген 
металды пісіру. Қү- 
рамы күрделі ңоспа- 
ларды  к ір ікт ір ет ін  
сым таңдап алу 
қиын болғанда қол- 
данылады. Қүрасты- 
руды өр ж ерінен 
пісіріп үстату арқы- 
лы жүргізеді

Б ір  ж ақ  бетті 
|ған а  қай ы р ы п , 
| бүрыштап пісіру

Қалыңдығы 2 мм-ге 
дей інгі беттелген 
м еталдан ж асалған  
әр түрл і п іш ін д і 
бүйымдарды пісіру

Ц илиндр П І І П І Н Д І  

бүйы м ны ң түбін  
пісіру

и

1 “"
Қалыңдыры 2 мм-ге 
дейінгі ыдыстардың 
түбін п ісіргенде 
қолданылады

ІҚ орапты қ ш егі 
І қ а й ы р ы л ғ а н  
ыдыс түбін пісіру

Егер п ісірілетін 
ыдыс түбінің қы ры  
қайырылмайтын бол- 
са, онда оның өз қы- 
рын қайырып пісіру 
үшін қолданылады

77



4.5-кестенің

Ж алғау түрлері Суреті Қолданылатын 
аймағы жөне орын- 
далу технологиясы

Қ ы рлы  бүйым- 
дарды пісіру Ф Иіп немесе ш тамп- 

тап жасалған радиа
тор ти п ті бүйым- 
дарды ң қы рлары н  
пісіруге қолданады

Т үтіктерд і ж ал - 
ғап пісіру Қабырға ңалыңдығы 

3 мм-ден аспайтын 
ж үмсақ металдан 
жасалған түтіктерді 
олардың іш кі диа- 
метрін өзгертпей дәл 
жалғау үш ін қолда- 
нады

Екі бетті қы рла- 
ры н қай ы р м ай , 
бір-біріне ж анас- 
ты ры п, асты на 
төсеніш  қой ы п 
пісіру

Ж ік  б ер ік т іг і осал 
бүйымдар үш ін қол- 
данады.
Қалыңдығы 3 мм-ге 
дей інгі беттелген 
металдарды аралы- 
ғында саңылау қал- 
ды рм ай , ж ан асты - 
рып ңояды да, асты
на төсеніш  қойы п 
п ісіред і. Сол кезде 
негізг і м еталдан 
ж ү қ а  п іс ір у  ж іг і 
жасалады.

Бүдан қалыңдау беттерді балңытып ңосылатын сым
ды пайдаланып қана пісіреді және олардың ңырларын 
(егер қалыңдығы 5 мм-ден көп болса) металл ңалыңды- 
ғына ңарай өңдейді (4.1-кесте).

Металл қы рлары н үлкен бүрышпен жантайтқанда 
пісіру жігі түтас металл қалыңдығына дейін балңытыла-
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ды да, еңбек өнімділігі азаяды. Ал жантайту бүрышы аз 
болса, онда жіктерді түбіне дейін балқыту қиындайды 
Сондыңтан да өдетте ол бүрыштарды 70-90°С етіп өңдейді.

Пісірілетін беттердің аралығындағы саңылауды 4.1- кес- 
теде келтірілген мәліметтер бойынша, ал оларды үста- 
туды жоғарыда көрсетілген бойынша орындайды.

Үзын ж ікті жазық конструкцияларды пісірген кезде 
ж ік жасаудың сатылы немесе кері сатылы өдісі ңолда- 
нылады. Бүл ж ағдайда барлық ж ік т і үзы на бойына 
10-250 мм мөлшерінде бірнеше бөлікке бөледі. Оларды 
пісірген кезде өрбір бөлік келесі бөлікті 10-20 м артық 
ж ауы п ж атады  (4 .9 -сурет ). Ж іктерді осы тәсілм ен 
жүргізгенде беттерді түйістіріп пісірген кезде деформа
ция азаяды.

4.9-сурет. Ж ік жасау реті: 
а -  шеттен бастап; б -  ортадан бастап

Осындай тәсіл  беттерден ж асалған  ңораптарды  
пісіруге де ңолданылады (4.10-сурет). Сонда ңораптың 
пішіні майыспай, алғаш қы ңалпында ңалады.

4.10-сурет. Қораптарды пісіру реті

Қалыңдыгы 4-5 мм-ден артың бүйымдарды пісіру 
үшін ж ікті бірнеше қабат етіп жүргізетін көп қабатты 
пісіру төсілі пайдаланылады. Бүл жағдайда ж іктерді 
қы сңа-ңы сқа салады. Оның үстіне ж іктер дөңестерін
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бір-бірімен дәл түйістіру каж ет емес. Әрбір қабатты 
пісірер алдында оның бетін жалтыратып тазарту керек. 
Сонда пісірілген ж алғауларды ң беріктігі мен тығыз- 
дығы артады.

Көп қабатты етіп пісірудің артықшылығына бүл жағ- 
дайда металдың аз ғана аймағы қызатындығын жатқы- 
зуға болады. Оның үстіне әрбір қабатты жеке-жеке ба- 
қылап пісіруге болады. Бірақ оның кемшілігіне еңбек 
өнім діл ігін ің  төмендеуі мен газ ш ы ғы ны ны ң артып 
кететіндігін жатқызуга болады.

Қцбырларды пісіру. Қабырға ңалыңдығы 3-5 мм бола
тын, диаметрі -  100 мм-ден аспайтын қүбырларды газ- 
ды пісіргіштермен пісіреді. Көбінесе үйлердің жылыту 
жүйесін, ыстық және суық сулар қүбырларын жүргізген 
кезде қолданылады.

Көміртекті болаттан, түсті металдан және қорытпа- 
лардан (мыс, жез және т.б.) жасалған түтіктерді пісіреді. 
Пісіру әдісін таңдағанда көбінесе қүбырлардың кырла- 
рын түйістіріп пісіру өдісін қолданған жөн, себебі осы 
кезде оның ңырларын ңарапайым жолмен өңцейді және 
газ шығыны томен болады (4.6-кесте).

Қабырға қальівдығы 3 мм-ге дейінгі түтіктерді пісіргенде 
олардың қырларын өндемей-ақ, аралығындағы саңылауды
1,5 мм етіп пісіреді, ал ңабырғасы қалың түтіктердің қыр- 
ларын V- тәрізді етіп 70-90 °С бүрышпен өндеп, 1,5-2,5 мм 
доғалдандырып, аралық саңылауды 2-3 мм қойып пісіреді.

Түтіктерді қүрау мен орталыңтандыруды арнаулы ас- 
паптармен жүргізеді: диаметрі 60-89 мм аралығындағы 
түтіктер үшін орталық дәлдегіш струбциналар, ал 48-159 мм 
түтіктер үшін арнаулы аспаптар қолданылады.

Газ қүбырларын пісіруге қойылатын ерекше талап- 
тар төменде баяндалады.

Түтіктерді пісіруді оң ж ақ немесе сол ж ақ тәсілдермен 
жүргізе береді. Бүрылыстағы жалғауларды оттьщ және 
ңоса пісірілетін металды (4.11-суретте) көрсетілгендей 
төменгі әдіспен пісіреді. Ж ік  аздаған дөңес болуы үшін 
балқыған металл ваннасы түтіктің жоғарғы бөлігінен сәл 
төмендеу болуы шарт. Осы әдіспен үзындығы 30-50 мм
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Қцбыр туйісулерін пісіру тәсілдері

4.6-кесте

\ Ж алғау түрлері Суреті ! Қолдану облыстары мен
технологиясы

| Қыр л а р ын  өңде- 
м ей, тү й іст ір іп  
пісіру

| Қабырға қалыңцығы 3 мм- 
Ігедей ін гі қүбы рларды  
Ь к ал ғай д ы . Б үл  кезд е  
|а р а л ы ғы н а  1 ,5  мм са- 
і қ ыл а у  қ а л д ы р ы п ,  
і ң о с ымша  б а л қ ы т ы л а -  
! тьін сым қолданады

Қ ы рларды  өңде- 
мей, іш іне сақи- 
на салып,
түйістіре пісіру

Қабырта қалывдыгы 3 мм- 
ге дей інгі қүбы рларды  
ж ал ғай д ы . Б үл  кезде 
барлы қ ж ік  сапалы  
пісіріледі

Т үтік  ш етін  ке- 
ңейтіп , іш іне са- 
қи н а салы п

| пісіру

Қ үбы рды ң іш к і
диаметрін өз қалпы нда 
қалдыру үшін қолдана- 
ды. Бүл кезде ж ік  түтас 
сапалы пісіріледі

Қ ы рларды  жан-  
Ітайтып, түйістіре 
I пісіру

Қабырға қалындығы 3 мм- 
ден кеп  қүбы рларды  
ж ал ғау ға  қолдан ады . 
Бүл кең таралған тәсіл

Қ ы рларды  ж ан- 
тайты п іш іне са- 
қи н а салы п

| пісіру

Ж алғанатын қүбырлар- 
дың іш кі диаметрлерін 
азайтуға болатын ж ағ- 

ідайда, ж ікті өте сапалы 
етіп пісіру үш ін қолда- 
нылады

Қ ы рларды  жан- |  
тайтып, іш кі жа- 
ғы н кигізетін  са- 
қинаға арнап жо- 
нып пісіру

* *

'/У/7//7Л

і Ж алғанаты н қүбырлар- 
ідың іш кі ди ам етр і 
! түрақты  өзгеріссіз бола
т ы н  жағдайда қолданы- 
лады

6-161 81



4.6-кестенің жалгасы

Ж алғау түрлері Суреті Қолдану облыстары мен 
технологиясы

Осьтері дөл
түй ісу і үш ін  
қүбы р ш еттерін  
жонып бір-біріне 
кіргізіп пісіру

4777777л
ш м

Қ абы рғалары  қалы ң  
қүбы рларды ң осьтерін 
өте дәлд ікп ен  ж алғау  
үш ін қолданады, ал ж ік 
беріктігі металл дінінен 
аз болуы мүмкін

Күрделі операция- 
лы жалгастыру

Б үл  төсіл қүрасты ру  
кезінде басқа қүбырлар- 
ды ж алгасты ру мүмкін 
болмайтын жерде ңол- 
данылады

Айнаны пайдала- 
нып қүбырларды 
пісіру

Бүл төсіл де қүрастыру 
кезінде қолданылады. 
П ісірілетін қүбыр 
түйісуіне оттың бара ала- 
ды, бірақ оны көзбен ба- 
қылау қиын болған жағ- 
дайда ңолданылады

90-120

4.11-сурет. Тут ікт і айналдырып пісіру кезіндегі от т ық пен 
сымның орналасуы: 

а — сол тәсілмен; б — оң тәсілмен
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үстағыштармен үстатылган иінді түтіктерді де пісіруге 
болады. Пісіру кезінде, әсіресе ж іктің аяқталар жеріне 
қатты көңіл бөлу керек.

Түтіктердің айналмайтын тура бөлігін екі кезеңмен 
пісіреді: диаметрі 100 мм-ге дейінгі түтіктердің асты- 
на алдымен ж ік  жасайды, ал содан кейін үстіңгі жа- 
ғын төменгі әдіспен пісіреді. Диаметрлері 100 мм-ден 
асып кететін түтіктерді төрт кезеңге бөліп пісіреді: ал
дымен астыңғы жагын екіге (оң ж ақ және сол жақта- 
рын) бөліп пісіреді де, үстіңгі жағын да екіге бөледі. 
Төменгі және жоғарғы ж іктер бір-біріне қарама-ңарсы 
салынады, және олар бір-бірлерін 30-40 мм-ге айқасып 
жабу керек.

Қабырға ңалы ңды ғы  5 мм-ге дейінгі диаметрлері 
150 мм-ден артық емес, газ жүретін түтіктерді қырла- 
рын өңдемей, аралың саңылауға 2 мм ңойып оттыңтар- 
мен пісіреді (4.1-кесте). Газ ңүбырларын газбен пісірудің 
технологиялық ерекшеліктері болады: қолмен бір ңабат 
етіп қана пісіреді; ңолданылатын түтіктер мен материал- 
дардың сертификаты немесе пісірілген үлгісі болуы ке
рек; түтіктерді қосымша механикалық сынаудан өткізу 
керек; оларды қүрау мен пісіруді бақы лап отырып 
ж үргізед і; п іс ір іп  болғаннан кей ін  ж алғасты рғы ш  
жіктерді алдымен сырттай қарап тексереді; сонан соң фи- 
зикалың бақылау әдістерімен тексереді және жіктен аз- 
дап кесіп алған үлгіні механикалық тәсілмен сынайды.

Газ қүбырларын пісіруге куәлігі және ондай жүмыс- 
тарды атқаруға болады деген қүж аты  бар тәж ірибелі 
пісіруш ілер ж іберіледі. Ж өндеулік пісіруге диаметрі 
үлкен емес кейбір тесіктерді, ойыктарды, жарыңшалар- 
ды бітеу және біріктіріп жамау сияқты жүмыстар ж ата
ды. Диаметрлері кіш ігірім  тесіктерді (4.12-сурет) сол 
жаң тәсілмен пісіреді, ал қоса пісіретін металды тесіктің 
сыртынан бастап ішіне қарай бүранда тәрізді козғай оты
рып, тесікті толтырады.

Ж арықш аларды пісіру үшін олардың қырларын ал
дын ала жарқыраганш а шапқымен немесе фрезамен та- 
залайды. Содан кейін жарықш аның екі шетінен тесік
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4.12-сурет. Оқшаулап алынган ақаулы орындьі пісіру

теседі. Сонда ол пісірген кезде қызу әсерінен одан әрі 
созылмайды. Ж арықш аны пісірудің техникасы оның 
үзындығына байланысты. Қысқа жарықтарды ортасы- 
нан екі шетке қарай пісіреді (4.13-сурет).  Үзындығы 
200 мм-ден көп болатын жарықтарды пісіру үшін олар
ды алдымен сына ңағып, ( 4.14-сурет) ашып алу керек.

4.13-сурет. Жарықіиалсірды пісіру: 
а -  қысқа; б -  цзын; 1-5 жік жургізу реті

4.14-сурет. Яіарықшаньі сына қаеып пісіру

Ж ары қтард ы  осы лай п іс іру  техни касы  ондағы  
кернеулерді азайтып, қырлардың аралығындағы саңы- 
лауды азайтады.

Жамауды кері-сатыл ы ж ік салып пісіреді (4.15-сурет ), 
пісіру кезінде іш кі кернеулерден жарықшақ пайда бол- 
мау үшін салынатын жамауды аздап дөңес қылу керек.
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4.4. Ацетиленді айырбастайтын газдарды  
пайдаланып пісіру

А йырбастайтын газдармен пісірудің ацетилен-от- 
тегілік пісіруге қарағанда сапасы төмендеу болады.

Бүл кезде жалынның көлемі үлкен болады, ңыздыру 
ңарқы ны  мен температурасы  томен, өрі ңүрамы нда 
оттегі көп болады. Сондықтан да пісірілген ж іктің  то- 
тықтануы жоғары болады және жылу өсер еткен аймақ 
үлғаяды.

А цетилен ді айы рбастайты н газдарды  көбінесе, 
қалыңдығы 5 мм-ден аспайтын төменгі көміртекті бо
лат беттерді және шойынды, мыс пен оның ңорытпала- 
рын пісіруге қолданады. Бүған ГЗУ оттығын пайдала- 
нады. Сол сияқты Г2-04, ГЗ-ОЗ оттыңтарын және олар- 
дың үңсас түрлерін (“М алютка”, “Москва” және т.б.) де 
ңолдануға болады (4.7-кесте).

Ацетиленді айырбастайтын газдармен пісіруді жауап- 
керш ілігі аз бүйымдар үшін ңолданады, себебі мүнда 
ж іктің сапасы, әсіресе механикалық қасиеттері ацети- 
ленмен пісіргенге Караганда томен болады.

Осы газдармен пісірудің тәсілдері мен техникасы аце- 
тиленмен пісіргендегідей болады. Тек мүнда пісіретін 
металл мен жалын ядросы арақашықтыгы 3-6 мм болуы 
керек.
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4.7-кесте
Ацетиленді айырбастагыіи газдарды пайдалангандагы  

оттыц цштыцтарыныц саны

Г2, ГЗ өмбебап  
оттыңтарының  
ү ш т ы 
нөмірлері

Метан 
немесе 

табиғи газ

Пропан мен 
бутан Қалалық газ

И
нж

ек
то

р

Ү
ш

ты
қ 

пе
н 

ар
ал

ас
ты

р-
 

ғы
ш 

ка
м

ер
а

И
нж

ек
то

р

Ү
ш

ты
қ

А
ра

ла
ст

ы
р-

 
ғы

ш 
ка

м
ер

а

И
нж

ек
то

р

Ү
ш

ты
қ

А
ра

ла
ст

ы
р-

 
гы

ш 
ка

м
ер

а

1 2 3 3 4 4 3 3 3
2 4 5 4 5 5 4 5 5
3 5 6 5 6 5-6 5 6 6
4 6 7 6 7 7 6 7 7
5 7 7 7 7 7 7 7 7

4.5. Пісірудің сапасын тексеру

Пісірілген жіктегі ақауларды орналасуына байланыс
ты сы ртқы  ж өне іш кі аңаулар  деп бөледі. Сыртңы 
ақаулар ж ікке сырттан ңарағанда анықталады. Пісіру 
кезінде пайда болатын аңаулардың түрлері, пайда болу 
себептері және оларды жоюдың тәсілдері 4.8, 4.9, 4.10-кес- 
телерде көрсетілген.Ш ойындарды пісіру мен дәнекер- 
леу кезіндегі пайда болатын аңаулардың сипаттамала- 
ры станок жасайтын зауыттардың тәжірибелеріне сүйе- 
не отырып көрсетілген.

Пісіру жіктерін тексеру тэсілдері. Пісіру ж ігінің са
пасын тексеру тәсілдері екі топңа бөлінеді: бірі -  сол 
ақауларды  болды рм айты н төсілдер , ек ін ш іс і -со л  
ақауларды аныңтайтын тәсілдер.
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4.8-кесте

Металл табацтарын газбен пісіру кезіндегі 
жіктерде кездесетін ацаулар

Ақау түрі Пайда болу себептері Ж өндеу жолдары

Сыртқы ақаулар

Берілген мөлшер- 
ден ж ік тің  ауыт- 
қуы

Қырлары дүрыс дайын- 
далмаған. Оттың пен бал- 
қытып қосылатын сымды 
дүрыс жы лжытпаган. 
Түйісу мен сым мөлшер- 
лері сәйкес емес

Ж ікті шауып тас- 
тап, берілген тех- 
никалы қ шарт 
бойы нш а қайта- 
дан пісіреді

Толық пісірілмей  
ңалған

Жалын қуаты аз болып, 
негізгі металл толық бал- 
қымаган. Қырлар толық 
қыздырылмаған немесе 
дүрыс өңделмеген. Жап- 
сар аралығындағы саңы- 
лау өте аз болған, қырлар 
тазаланбаған

А ңаулы  ж ік т і  
кесіп тастап, қай- 
тадан пісіреді

Ж іктер мен оның 
айналасында ж а- 
рықш алар пайда  
болған

П ісіру мен салңындату  
ер еж ел ер і бүзы лған . 
Балқыты п ңосы латы н  
сы мны ң хим иялы қ  
қүрамы  сәй к ес ем ес. 
Б ір ік т ір іл етін  бөлш ек- 
тер қатты қысылып кал
ган

Сызаттың өн бой- 
ындағы ж ікті ша
уып тастап, соңда- 
рына тесік жасап, 
т е х н о л о г и я л ы қ  
ереж елерді сақ- 
тай отырып қайта 
пісіреді

Кесіліп кеткен
Қы рларды  көп балқы- 
тып жіберген жане бал- 
қытып қосы латы н м е
талл аз болган. Жалын 
қуаты  көп те, сым  
диаметрі аз

Ү стіне балқытып 
қосады

Аққан металл жа- 
бысып қалған

Пісіру ереж есі мен тех- 
никасы дүры с ем ес, 
сымды толық қыздыр- 
май балқытып жіберген, 
негізгі металл беті қыз- 
баған. Оттықты дүрыс 
жылжытпаган

Ақауды кесіп тас
тап, қайтадан  
пісіреді
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4.8 кестенің жалгасы

! Ақау түрі Пайда болу себептері I  Ж өндеу жолдары
Іш кі ақаулар

Ж ік те  ңож дар 
мен тотықтар бар

Т оты қтанды раты н жа- 
лын қолданылған, қыр- 
лары дұрыс тазаланба- 
ған, флюсті арты қ дос
лан

Қ ож дар мен ке- 
уектерді балқы- 
тып тастайды да, 
қайтадан пісіреді. 
Ж іктің  көлденең 
қимасының 1 см2 
ауданында, ме
талл қалыңдығы- 
ның 1 0 -1 5  % 
тереңдігінде орна- 
ласңан 5 -6  түйір- 
ш ік рүңсат еті- 
леді

Ж ікте іш кі кеуек- 
1 тер пайда болған

Металл қырлары лас бол- 
ран, н ег ізг і ж ән е бал-' 
ңытып қосылатын сым- 
ның хи м и ялы қ қүрам - 
дары  сәйкес емес, 
отты ң ж ал ы н ы  дүры с 
ретгелмеген (тотықтан- 
дырғыш жалын)

Ж ікті аж ы раты п 
тастап, ңайтадан 
пісіреді

Металл ңатты ңы- 
зып кеткен

Ж алын ңуаты көп болған 
немесе отты қты ң жыл- 
ж у ж ы лдамды ғы  баяу 
болған

Ж ік қүрылымын 
ж ы лум ен өңдеп 
қалпы на келті- 
реді

Металл күйіп 
кеткен

М еталды өте көп  қы з- 
ды ры п ж іберген  ж ән е 
ж алы н тоты қтан ды ра- 
тын ңүрамда болған

Күйіп кеткен 
бөлігін алып 
тастап, қайтадан 
пісіреді
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СОо
4.9-кестенің жалгасы

Ақау түрі

Ж алғауды ң қыры  
жылжып кеткен

Ж ік т ің  түбі п іс ір іл -  
меген

Пішіні

Ңырлардың еңк іш  
бүрыш ы п іс ір іл м ей  
ңалған

Ж іктің  металы күйіп  
кеткен

ш

Болу себебі

Түтіктің қабырғалары өр түрлі, 
әрі сопақ. Дүрыс ңүрастырыл- 
маған.

Жою тәсілі

Егер ығысып кетуі шектен 
ш ы ңса, онда ж ік ті кесіп  
тастап қайта пісіреді

Ішкі ақаулар

Ж анасты ру дүры с ем ес, ти іст і 
саңы лау болм аған. ГІісіру 
дүрыс емес. Сымның диам етрі 
үлкен болған.

Қы рларды ң еңкею  бүрыш ы  
дүрыс емес. Екі ңыр бірдей қыз- 
дырылмаған, сымның диаметрі 
үлкен

Ж алы нда оттегі м өлш ері көп. 
Жалынның қуаты үлкен. П ісіру  
режимі дүрыс емес .

Ж ікті алып тастап, қайта- 
дан техникалық шарттар- 
ды сақтай отырып 
пісіреді

Мүнда да

Мүнда да

4.10-кест е

Шойын щ йы нды сы н газбен пісіргепдегі жэне дәнекерлеп-пісіргендегі ацаулар

Ақау түрі

Газбен пісіру Дөнекерлеп-пісіру

Пайда болу себебі Жою төсілі Пайда болу себебі Жою тесілі

Кеуектік Беттер дүрыс тазаланбаған, жалын- 
ды дүрыс қолданбаған, пісіру ванна- 
сы ндағы  тоты ңсы зданды ру  
ж еткіліксіз, тез салқындатылған

А қаулы  ж ік т і  
к есіп  тастап, 
қайта пісіру

Ванна қатты қыз- 
ған, ацетилен неме
се оттегі мөлшері 
көп, флюстің ыл- 
ғалдылығы жоғары

А қаулы  қабатты  
кесіп тастап, қай- 
тадан толтырады.

Ж а р ы қ -
шақтар

Алдын ала нашар қыздырылған, 
пісіргеннен кейін қайта күйдірілме- 
ген, тез салқындатылған

Мүнда да
А қ ау беті қатты  
қ ы з д ы р ы л ғ а н 
жөне оның ауданы 
үлкен

Мүнда да

Толық пісі- 
р іл м е г е п ,  
д ә н е к е р -  
ленбеген

Қырлар дүры с тазаланбаған  ж өне  
толың ңы зды ры лм аған, ф лю стің  
әсер і ж е т к іл ік с із ,  қырларды  
ө ң д еу д ің  бүрыш ы  аз, ж алы нны ң  
қуаты ж еткіліксіз

Мүнда да Қырды аз бүрыш- 
пен оңдеген , не- 
гізгі металды аз 
қы зды рған, флюс 
аз немесе коп, бет
тер тегіс тазартыл- 
маған

Мүнда да

Б ал қ ы ған  
а й м а қ 
ағарып кет
кен

Н егізгі металды аз қыздырған, ван- 
надағы металдың кристалдануы өте 
тез, салқындату өте жылдам

Мүмкіндігінше 
ж ы л у м е н  
өң деп , қүра- 
мын қалпы на  
келтіру

Н сг ізг і металл  
қатты қызып кет
кен

М ү м к ін д іг ін ш е  
ж ы лум ен өңдеп , 
қүрамын қалпына 
келтіру



Пісірілген жапсарларды тексерудіц негізгі тәсілдері
4.11-кесте

Тексеру
тәсілі

Тексеру әдісі Жасалатын әрекет Қолдану
аймағы

Қолданылатын
жабдық

Ескерту

С ы р т т а й 
ңарау

Көзбен Бөлшектерді қүрау мен 
дайындаудың дұрысты- 
ғын тексеру, қырларды  
өңдеу мен саңылаулар- 
ды баңылау

П ісірудің  бар- 
лык; түріне

Әмбебап ү л г і, 5 -  
10 есе үлкейтетін  
ейнек

Ж ік т ің  гер- 
м е т и к а л ы қ  
сапасы н т ек 
серу

К е р о с и н м е н
сынау

Шсіру жігінің геометрия- 
лык мөлшерлерінщ сыз- 
бамен сөйкестігін тексе
ру, мелшері 0,1 мм бола
тын жары қш аңтарды ң  
үстіне бор жағып, асты- 
на керосин ңүйып, сар- 
ғайған ж ерлерін  аның- 
тайды

Газ бен 
сүйы ң таси- 
тын бүйы м- 
дар үш ін

Ол да К е р о с и н м е н  
тексеру гид- 
р авл и к ал ы қ  
с ы н а у м е н  
(ңысымы 0 ,3 -  
0 ,4  МІІа) 
пара-пар

Г и д р а в л и к а -  
лык сынау

Ж ік т і ж үм ы с істей тін  
қы сы мы нан 2 есе көп  
қысым туды ры п 5 - 6  
мин үстаған да сүйы қ  
ағып шықпауы керек 

...

Қ ы с ы м м е н 
ж  ү  м ы с 
істейтін^ыдыс- 
тар үшін

Г и др ав л и к ал  ың 
сы ққы ш  нем есе  
насос

4.11 кеет енің  ж алгасы

Тексеру
ТӨС.ІЛІ

Тексеру өдісі Жасалатын эрекет Қолдану
аймағы

Қолданылатын
жабдық

Ескерту

П н ев м а т и к а -  
лык сынау

Ж ікті жүмысшы қысы- 
мымен 10 мин тексерген- 
де көпіршік болмау керек

Мүнда да Бак, газ толтырған 
баллон,редуктор

Қысымды мо- 
н о м е т р м е н  
бақылайды

В а к у у м д ы қ
сынау

Ж ік к е вакуум  ж асап , 
оган сы рттан ауа 
өтетіндігін тексереді

Мүнда да Вакуумдық каме
ра, насос (КВН-8, 
РВН-20)

Ж ік т і аздап  
бүзы п тексе- 
РУ

М еханикалык.
м е т а л л о г р а -  
фикалық тек
серу, хим ия- 
лык талдау

М акро ж эн е микро  
қүры лы мдары н анық- 
тау, хим иялы қ қүра- 
мын білу, механикалык  
қасиеттерін тексеру

К үрделі әр і 
жауапты т о 
раптар үш ін . 
І І іс ір у ш ін ін ,  
б і л і к т і л і г і қ  
анықтағанда

Ү згіш  маш ина- 
л ар ,гоп лер , мик- 
роскоптар

Ж ікті бүзбай  
тексеру (ра- 
д и а ц и я л ы ң 
төсіл)

Р е н т г е н
сэ у л е л е р ім е н
кору

Ішкі ақауларды (сызат, 
кеуек, толық пісірілме- 
ген т .б .) ж өне олардың  
оры ндары н аны қтау. 
Ақаулы жерлер рентген 
сөул есін  аз ж үтады  да 
пленкада кара дақ пай
да болады

Мүнда да Р У І І - 1 2 0 - 5 , 1  , 
И Р А -ІД , РУП- 
2 0 0 - 2 0 -5  жинал- 
малы рентген ап- 
параттары



V ТАРАУ

ГАЗБЕН ПІСІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ  

5.1. Көміртекті болаттарды газбен пісіру

Қүрамындағы көміртегінің мөлшеріне ңарай болаттар 
төменгі көміртекті (0,25% -ға дейін С), орташа көміртекті 
(0,25-0,6% С) және жоғары көміртекті (0,6-1,7% С) болып 
бөлінеді. Болаттардың пісірілгіштігі жене олардың ңол- 
данылатын аймақтары 5.1-кестеде көрсетілген.

Төменгі көміртекті болаттарды флюсты қолданбай, 
ацетилен мен оттегі ж алы ны  арқы лы  пісіреді. Оның 
үстіне, болат қүрамындағы көміртегі азайған сайын ол 
неғүрлым жаңсы пісіріледі. Көміртегі көбейген сайын 
алынатын пісіру жігінің кеуектігі көбейіп, морт сынғыш- 
тығы артады. Мүндай кезде ж іктің  күрылысын жақсар- 
ту үшін, оны күлгін-қызыл түске дейін ңыздырып соға- 
ды да, артынан баяу салқындатады. Бүл ж іктің иілуіне, 
созылуына және соққыға жақсы төтеп беруіне жағдай 
жасайды. Ж іктегі металдың кеуектігін азайту үшін ар
наулы металды балңытып қосады да, ондағы көміртегі 
қүрамын азайтады. Газбен пісіру көбінесе қалыңдығы 
аз (5 мм) ңаңылтырларды пісіруге ңолданылады. Қалың 
металдарды электр доғалы пісіргішпен жүргізген тиімді 
болады. Ацетиленді айырбастайтын газдармен төменгі 
көміртекті болаттарды пісіруге болады. Б ірак ондағы 
ж іктің  сапасы нашар болатындықтан, онша жауапты 
емес пісірулерге пайдаланған жөн.

Орташа көміртекті болаттар қыздырғаннан кейін тез 
салңындаса, шындалып қалады. Тәжірибе бойынша қүра- 
мында 40% көміртегі бар болаттарды әлектр доғалы 
пісіргішпен пісіреді. Бірак та ней кезде газбен пісіруге
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5.1-кесте
Көміртекті болаттпардыц газбен пісірілгіштігін багалау

Қоспадағы
көміртегі,

%

Болаттьщ тағайында- 
луы мен қолданылатын 

аймағы

П ісірілгіш тігін
бағалау

Төменгі көміртекті болаттар

0,06-0 ,15

0 ,15-0 ,25

Қ азанды қ, су қойма- 
сы , тұтас тартылаты н  
ңүбырлар

Құйылған болат. Қазан, 
қүбырлар, бөш келер, 
жетекші біліктер, сортты 
болаттар және т.б.

П ісірілгіш тігі жақсы, 
ж ікті шыңдамайды.

П ісірілгіш тігі жаксы. 
Ж ік ті аздап ш ы ңдай- 
ды, бірақ кескіш  қүрал- 
дармен өңделеді.

Орташа көміртекті болаттар

0 ,25-0 ,45

0 ,45-0 ,60

Осьтер, шатундар, шес- 
тернялар және машина- 
ның басңа бөлшектері

Қүрал-жабдыңтар, бал- 
ғалар, шестернялар, бі- 
ліктер ж.б.

Пісірілгіштігі қанағат- 
танарлық. Егер алдын ала 
дыздырып, соңынан  
жылу беріп өңдесе, пісі- 
ру жігі сапалы болады.

Егер арнаулы флюстер 
қолданып пісіріп, соңы- 
нан ж ы лум ен өң десе, 
онда жік сапасы қанағат- 
танарлық болады.

Ж оғары көміртекті болаттар

0 ,6 -1 ,7
Ш тамптар, пуансон- 

дар , рельстер, кресто- 
виналар, қүралдар ж .б.

П ісірілгіш тігі нашар. 
Дәнекерлеу немесе бал- 
қытып қосу үсынылады.

де тура келеді. Мүндай сапасы жақсы пісіру ж ігін алу 
үшін пісіруді оң ж ақ тәсілмен, жоғары жылдамдықпен 
жүргізіп, пісіру алдында және соңынан жылумен өңдеу 
керек ( 5.2-кестеде).

Мүндай болаттарды пісіргенде ңосып пісіретін сымдар- 
ды тотьщсыздандыратын қоспасы (марганец жөне крем
ний) бар сымдарды пайдаланады. Сол кезде көміртегі күйіп 
кетпейді де, кеуекті ж ік пайда болуынан сақтайды.
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Жоғары көміртекті болат та пісіруге нашар көнеді. 
Себебі оның ңүрамындағы көміртегі күйіп  кетеді де, 
өңсіз ж ік  ш ығады. Бүған да электр доғалы пісіргіш  
икем ді келед і. Осы болаттарды  п іс іруд ің  н егізг і 
көрсеткіштері мен тәртіптері 5.2-кестеде берілген.

5.2. Қоспалы болатты газбен пісіру

Қоспалы болаттардың көміртекті болаттардан айыр- 
машылығы, ңүрамында коспа элементтері болады: хром, 
никель, молибден, титан және т.б. Олардың пісірілгіштігі 
қүрамы бойынша аныңталады. Хромды молибдэнді болат- 
тардың (10ХСНДД5ХСНД) күрамында 0,2% көміртегі 
бар, олар көбінесе қүры лы ста пайдаланылады. Олар 
көм іртекті болаттар си яң ты  ж ақсы  п іс ір ілед і. 
хМолибденді (12 м ,20  м) ж әне хромды  молибденді 
(20ХМ.30ХМ) болаттардың жылуға тозімділігі жоғарғы 
дөрежеде. Сондык.тан оларды жоғары қысымдың қүбыр- 
ларына пайдаланады. Ж ылуға төзімді болаттарды газ
бен пісіруге болады, тек ескеретін жағдай, олар теменгі 
температурада (0 °С-тан төмен), ауа жағдайында шы- 
нығуға икемді болады. Сондықтан да мүндай металдар
ды төменгі температурада және металл қалыңдығы 10 мм- 
ден көп болған жағдайда 250-600 ОС-қа дейін бір жерді 
алдын ала ңыздырып, пісіреді де, соңынан жылумен 
өңдеп (ңалыптастырады, күйдіреді), баяу салқындатады.

Хромды болаттар (1X13,2X13,Х14) оттегілі-ацетилен- 
мен пісіру кезінде біраз қиындықтар тудырады. Бүл бо
латтар ауада тез шынығып кетуге икемді келеді және 
соның салдарынан пісіру жігінде суықтай жарыңшақ- 
тар пайда болады. Оларды тудырмас үшін пісіріп болған 
соң, суыңты баяу жоғалтады да, жай жалынмен пісіру 
болған жерді 20-40 мм радиуспен қыздырады. Толық 
пісіріп болғаннан кейін, бөлшекті осы болаттың түрі 
үшін белгіленген тәртіпте жылулың өңдеуден откізеді.

Ж оғары хромды болаттардың (Х17ж.б) қүрамында 
15%-дан жоғары хром бар. Оларға газбен пісіруді ңол-
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данбаған ж өн. Ө йткені оны ү зақ  қы зды рған  кезде 
“дәндер” пайда болуы мүмкін.

Хромды-никельді болаттардың (ІХІ8Н95) агрессивті 
ортада тотығуға төзімділігі жоғары . Бүл болаттарды 
пісіргенде көбінесе сыртында арнаулы жабындысы бар 
электродтарды пайдаланады. Өте қаж ет жағдайларда 
қалыңдығы 1-2 мм болаттарды арнаулы флюстер ңолда- 
нып, газбен пісіреді де, соңынан жылулың өңдеуден 
өткізеді. Дегенмен, бүл кездегі пісірілген ж іктің  меха- 
никалық ңасиеттері негізгі металдың қасиеттерінен на- 
шарлау болады. Тәжірибе бойынша мүндай болаттарды 
аргонды доғамен пісіреді.

5.3-кестеде оттегілі-ацетилен жалынымен ңоспалы 
болаттарды  п іс іруд ің  н егізгі көр сетк іш тер і мен 
режимдері көрсетілген.

5.3. Шойынды газбен пісіру

Шойын көп қүрамды темір мен көміртегінің ңоспасы- 
на жатады. Оның ңүрамында 1,7% -дан жоғары көміртегі 
болады. Оларды қүрылысына ңарай үш түрге бөледі: сүр, 
ақ және соғылатын шойындар. Химиялық ңүрамы бойын
ша қоспалы және қоспасыз шойындар болып бөлінеді.

Сүр шойын ңүрылымдық материалдар үшін ңолданы- 
лады. Ондағы көміртегі графит түрінде бос жүреді. Сы- 
нығы күміс түстес болады. Аң шойын өте қатты болады, 
м еханикалы қ оңдеуге келмейді, оны тек соғылатын 
шойын алу үш ін ңолданады. Аң шойында көміртегі 
тем ір карбиді (цементі) түрінде келеді. Сондыңтан 
пісіруш ілер мүндай шойындармен жүмыс істемейді. 
Сынығы ақ-сүр, тіпті ақ десе де болады.

Соғылатын шойын аң шойыннан алынады және ол 
үшін ақ шойынды (бірнеше сотке бойынша) 900°-1000 °С 
дейін қыздырып, түмшалайды да, баяу салңындатады. 
Сол кезде ол морттығын жоғалтып, иілгіштігін артты- 
рады да, оңдеуге жарамды болады.

Қоспалы беріктігі жоғары шойындардың ңүрамында 
шар тәрізді графиттер мен магнит жөне церийдің лига-
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туралары сияқты ңосымша элементтер болады. Бүлар- 
ды машина жасауға кеңінсн қолданады. Газбен шойын- 
ның барлық түрін пісіруге болады, бірақ өте ңиынға со- 
гады. Бәрінен сүр шойынның пісіргіштілігі жоғары бо
лады . Ш ойынды пісіру кезіндегі кездесетін негізгі 
қиындықтар мен оларды жеңудің жолдары 5.4-кестеде 
көрсетілген. Онда көрсетілген ңиындыңтардан басқа 
оны пісіру кезінде балңыған шойын өте аққыш болатын- 
дығьін да атауға болады. Сондықтан да оны тек төменгі 
тәсілмен ғана пісірген жөн. Дегенмен де, тәжірибелі 
пісірушілер иілген немесе тік бағыттагы шойындарды, 
төменнен ж оғары  ңарай үсті-үстіне пісіре отырып 
жүргізеді.

Сүр ш ойы нны ң кейбір көп тараған  түрлерін ің  
пісірілгіштігін оның сынығына қарап анықтауға болады.

Сынық түсі Пісірілгіштігінің бағасы
Аксүр жақсы
Ірі дәнді кесек графиктері бар шектелген
Қаратүсті нашар

Ш ойынды газбен  п іс іруд ің  т әсілдері. Ш ойынды 
ж үм ы с кезін д егі тозған  бөлш ектердің  ақаулары н  
жөндеу кезінде ғана пісіреді.

Оны пісіретін техникаларда әр түрлі тәсілдер қолда- 
нылады (5.1 сурет). Ол тәсілдердің әрңайсысы бір не
месе бірнеше үқсас аңауларды жөндеуге арналған 5.5. 
кестеде.

Негізгі металды балқытпай-ақ, басқа ақауларды жою 
дәнекерлеп-гіісіру әдісімен л<үргізіледі және шойын 
құймасының бос мөлшері аз қалып, механикальщ өңдеудің 
соңында байқалатын ақауларды жөндейді. Бүл кезде ме
талды алдын ала қыздырып пісіру тәсілін қолдануға бол- 
майды. Себебі ол кездегі бөлшектің пайда болған майысу- 
ларын өрі қарай механикалың өңдеумен түзете алмайсың. 
Бүған ңоса негізгі металды алдын ала қыздырмастан бал- 
қыту, онда жарықшаңтар немесе өңделуі қиын шының- 
ңан аймақтар түзуі мүмкін.
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Шойынды пісіру кезіндегі кездесетін циындыцтар  
жэне оларды жою тэсілдері

5.4-кесте

Қиындыктар Пайда болу себептері Жою төсілдері

Ш о й ы н н ы ң 
ағарып, шыны- 
ғып кетуі

Ж ік пен оның 
а й н а л а с ы н д а  
ж а р ы қ ш а қ іа р  
пайда болуы  
мүмкін

Ж ік металын- 
да кеуектер  
пайда болуы  
мүмкін

П ісір ген н ен  кейін  
тез салңы ндап кету- 
мен бірге көм іртегі- 
нің мөлшері көп (С > 
1,7 %) болғандықтан 
графит дән дер і це- 
ментке айналып, м е
ханикальщ  өң деуге  
келмейді

И іл гіш тіг і мен  
беріктігі төмендеген. 
С ебебі п іс ір іл ген  
бөлш ектер б ір к ел к і 
қыздырылмайды н е
месе суытылмайды

Шойын сүйың күйі- 
нен қатты күйіне тез 
ауысады да, сонын, сал- 
дарынан ж ік металы- 
нан белінген газдар 
шығып үлгермейді

П ісіру ваннасының 
ү ст ің г і бөл іг ін де  
крем ний мен марга- 
нецтің тотықтары си- 
яқты қиын балқитын 
қабат пайда болады  
да, ж ік  металы нан  
бөлінген  газды ң  
еркін шығып кетуіне 
кедергі жасайды

Алдын ала бір орын- 
ды немесе түтас қыз- 
дыру арқылы пісірген- 
нен кейін салқында- 
уын баяулатады 

Негізгі металды бал- 
қытпай-ақ орындала- 
тын төменгі темпера- 
турада денекерлеп- 
пісіруді, дәнекерлеу- 
ді ж .т.с.с. (төменде ай- 
тылады) пайдалану 

Б өл ш ектің  іш к і 
к ер н еу ін  лсою үш ін  
оны пісірер алдында 
қыздырып, пісіріп бол- 
ғаннан кейін  баяу  
жөне біркелкі салкын- 
датады

П ісіру кезінде бал- 
ңытып қосы латы н  
сым мен балқы ған  
ваннадағы шойынды  
үн ем і араласты ры п  
отыру керек 

К рем ний т о т ы р ы  

мен темір оксидінен  
пайда болған қабатты  
ер іт іп  ж іб ер ет ін  ар
наулы флюстер қол 
данылады
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Шойын ццймасынан байцалган ацаулар  
жэне оларды жөндеу тәсілдері

5.5-кесте

Ақау түрі Орны Жою төсілі

Ш үңқырлар, ке- 
уектер

Массасы 50 кг бо
латын қүймадағы  
жарықшақтар 

Аз мөлшерлі қүй- 
малардың ш еттері 
опырылған

Бүрышта -  ңыздыр- 
ғанда еркін үлғайып  
кетеді.

Қатаң қүрсауда

Орталық нем есе  
шеткі жақтарында

Бүрышта

Газбен суыңтай  
пісіреді. Бір бөлігін 
ғана ңыздырып ыс- 
тықтай пісіреді.

Түтас ңыздырып 
ыстықтай пісіреді

Оны да

Газбен суы қтай  
пісіреді

5.1-еурет. Ш ой ы н ды  газбен  п іс ір у  т әсілдері

5.6-кестеде дәнекерлеп-пісіру арқылы жөнделетін 
аңаулардың түрлері келтірілген.

Болатты газбен пісіруден шойынды пісірудің айыр- 
машылығы, оның төменгі температурада балңитынды- 
гынан (1150-1200 °С), шойынды пісіруге ацетиленді, әрі 
оны айырбастайтын газдарды да пайдалануға болады.
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Шойын щ ймасындагы ацаулардыц тцрлері мен оны жою 
__________________________ тәсілдері______ ____________________

5.6-кесте

Аңау түрлері Ақау анықталған 
жүмыс

Жою тәсілі

Өр түрлі ш үң- 
қырлар мен кеуек- 
тер (ауданы 25 см2)

Әрлеу

Ш ыңдауды ң ж ога
ры д ең г ей ін е  дей ін  
фрезермен өңдеу

Ф резерм ен өңдеу  
ж ән е ж оғары  бетін  
шыңдау

Қырып тегістеу

Қосып п іс ір ет ін  
ш ойы нм ен дөне- 
керлеп-пісіреді 

Ж ез дөнекерімен  
төменгі температу
рада дән ек ер л еп -  
пісіреді 

Қосып п іс ір ет ін  
ш ойы нмен ден е-  
керлеп-пісіреді 

Ж ез дәнекерімен  
төменгі температу
рада дөнекерл еп- 
пісіреді 

Алдыңғыдағыдай

Шойынды ыстықтай пісіру. Бүл кезде пісірілетін 
шойынның белгілі бір аумағы немесе түтастай ңызды- 
рылады да, содан кейін пісіріледі. Ондағы маңсат -  
бөлш ектердің немесе қүймаларды ң біркелкі қы зуы н 
және баяу салқындауын ңамтамасыз ету. Осы арқылы 
пісіру кезіндегі бөлшектердің майысуын болдырмай, 
жарықш ақтардың пайда болуын азайтып, оның ңүра- 
мында агарып және ш ынығып кететін аймаңтардың 
түзілуіне жол берілмейді.

Түтас ңыздыруды егер аңау берік ңүрсауда орналасса 
қолданады және онымен кейбір іш кі кернеулердің пай
да болуын тоңтатады.

Бөлшектің бір жерін ғана қыздыруды егер ақау берік 
ңүрсауда орналаспаса жөне бүйымның ептеп қисаюына 
рүңсат етілсе ғана қолдануға болады.

Болшектердің қабырғаларының қалыңдығына, ңүры- 
лысының беріктігіне және аңаудың мөлшеріне ңарай 
кіш ілерін  300-400 °С-ңа, ал үлкендерін 500-700°С-қа 
дейін ңыздырады.
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ИІойындарды ьістықтай пісіру кезінде ңолданылатын 
қы зды рғы ш  ңондырғылардын, түрлері 5.7  кестеде  
көрсетілген.

5 .7 -кест е
Шойындарды ыстыцтай пісіру кезінде цолданылатын  

ңыздыргыиі ңондыргы-лардың тцрлері

Өндіріс түрі Қолданылатын қыздыргыш қондырғылар

Бір жерді ғана қыздыру

Серияльі немесе 
ж еке дара

Ағаш  н ем есе кокс к өм ір ім ен  ж үм ы с  
істей тін  к өр ік , ж алы н отты қтары , 
дәяекерлегіш  шам 

Л ГК-15, ЛГК-25 ңазанды қ-индукцион- 
дық төрізді оттыктар 

Қ абы ргасы ны ң қалы ңды ғы  50 мм -ге 
дейінгі бөлшектерді қыздыру үш ін қолда- 
нылатын өн дір іст ік -ж и іл ік ті токпен ин- 
дукционды қыздырғыш

Түтас қыздыру

Ж еке дара (жөн- 
деу жүмыстары)

А з сериялы  

Сериялы

Массасы 3-5 т болатын бүііымдар үш ін  
ашық нем есе ж абы қ типті кок ст ік  
көріктер

К ірпіш тен қаланған үрлегіш і бар 
шүңңырлы қыздырғыш пештер. Бөлшек- 
терді газ оттықтарымен қыздырады 

Мөлшерлері кіш і бөлшектер үш ін үздік- 
үздік жүмыс істейтін қосарланған камера- 
лы пештер, массасы 5-8 т болатын белшек- 
терге арналған жылжымалы пештер 

Екі камералы конвейерлі пештер

Қандай ж ағдайда да п ісіруш і өздігімен мынадай 
мәселелерді ш еш уі тиіс: қы зды рғы ш  қондырғы ның 
типіне қарай бөлшекті калай қыздыру керек екендігін -  
бөлшектің бір аумағын ғана ма, өлде түтас қыздыру ке
рек пе -  және бөлшектің мөлшерлеріне және өндірістің 
сипатына карай жүмыстың үйымдастырылуын.

Шойынды пісіруді Г2, ГЗ және оның үқсас түрлерін пай- 
далана отырып оттегілі-ацетиленді жалынмен жүргізеді.

104

Ацетиленді айырбастайтын газдарды да пайдалануга 
болады. Мүндай кезде ацетиленді пайдаланғандағыға 
Караганда үш тығының бір номері үлкен болатын ГЗУ 
немесе Г2, ГЗ сияқты әмбебап оттыңтарды ңолданады.

А цетиленді айырбастайтын газдарды пайдаланы п 
шойынды пісіргенде төмендегі ерекш еліктерді ескеру 
керек:

1. Айырбастайтын газдардың оттегімен ңосылып жан- 
ғандағы жалынының шегін аныңтау ңиын болады және, 
ең бастысы, ядросы анық көрінбейді. Сондықтан да жа- 
лы нн ы ң қуаты  мен ңүрам ы н реттеп отыру үш ін  
пісірушінің арнайы тәжірибесі болуы қажет.

2. Мүны газдарды  көбінесе ш ойы нды  ы сты ңтай 
пісірген кезде қолданған жөн. Сонда шойынды мөлшер- 
ден тыс ңыздырып жіберу ңаупі жоғалады, оның ңүры- 
лымы жаңсарады және ж іктің иілгіштігі артады.

3. Осы газдарды пайдаланғанда оттегінің шығыны 
азаяды және жалынның қуаты пропан-бутан газы үшін 
60-70 л/сағ. мөлшерінде болады.

Қосып пісіретін материал үшін диаметрі 6-12 мм және 
үзындығы 400-700 мм болатын сымдар қолданылады 
(5.8-квстеде). Газбен пісіру кезінде ірі сынығы және 
графиттің ірі косылыстары бар сымдарды пайдалануға 
рүқсат етілмейді.

Ж алын ңуаты мен ңосып пісіретін сымның диаметрін 
п іс ір ілетін  бөлш ектің  қалы ң ды ғы  мен ж өнделетін  
аңауды ң ауданына байланысты ңояды . А цетиленді- 
оттекті ж алы нмен ш ойынды пісіру кезіндегі косып 
п іс іретін  сым диам етрі мен ңолдан ы латы н  үш ты қ 
номерінің жөнделетін ақаудың ауданына байланысты- 
лығы төменде келтіріледі:

Ж өнделетін ақау ауданы, см2 5 5-20 20-30 30-дан жоғары
үш ты қ номері 5 6 6 7
қосып пісіретін сым
диам етрі, мм. 6 6-8 8 -10  12

Шойынды ыстықтай пісірген кезде флюсті міндетті 
түрде қолдану керек және оның үш түрлі әсері болады. Олар
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Ш о й ы н ушін цолданылатын ңосып пісіретін сымның  
көрсеткіштері

5.8-кесті

Сым
маркасы

I “Станко- 
лит заво- 
дынікі”

II “Стан- 
колит заво- 
дынікі”

Сым қүрамының 
сипаттамасы

Көміртегі онша 
көп болмаса да 
крем нийдің мөл- 
шері көп (0,3-3,5 %) 

Бүл да сондай, 
бірақ кремний одан 
да көп

Бүл да сондай, 
бірақ сымды хром- 
мен (0,1 %), никель- 
мен (0,1 %), титан- 
мен (0,1 %), қалайы- 
мен (0,3-0,5 %) цоса- 
ды (легирлейді)

Ол да сон дай , 
бірақ  сымды
қалайының орнына 
м ы спен ( 1 ,0 - 2 ,5  
%) легирлейді

Пісірілген
металл
ңүрамы

Ферритті

Сондай

Тығызды 
ғы үлкен 
перлит

Сондай

Өнімді ңолда- 
натын аймағы

Түтас қызды- 
рып өте ір і қүй- 
маны пісіреді

Пішіні күрделі, 
жүңа бөлшекті бір 
бөлігін ғана қыз- 
дырып пісіреді 

Түтас қы зды - 
рып, өте ірі ңүй- 
маны пісіреді

П іш ін і кур- 
дел !, ж ү қ а  бөл- 
шекті бір бөлігін  
ғана қы зды ры п  
пісіреді

пісіру ваннасына түседі де, балңымаған металл қырын то- 
тығудан сақтайды, балқыған металдан оксидтер мен металл 
емес ңоспаларды алып шығады және ауа мен жалын газда- 
рынан қорғайтын ңабат түзілуіне мүмкіндік тудырады. 
Оның жағымды ңасиеттері ретінде қатты металл бетінің 
жүғымдылығы жақсарып, оған материалдың жақсы жабы- 
сатындығын да атауға болады.

Әдетте, негізінен борды ңүрайтын заттардан түратын 
(5.9-кестеде) үнтаң қышңыл флюс ңолданады.

Осыған қосы м ш а, ш ойы нды  пісірерде БМ-1 газ 
күйіндегі флюсті де ңолданады. Ол метилборат (70-75%) 
жөне метанол (25-30%) қоспасынан түрады. Оны сүйың 
күйінде КГФ-3 флюс араластырғышқа қүяды да ол арқы- 
лы жанғыш газды жібереді. Флюс тез буланатындықтан

106

5 .9 -кест е
Шойынды пісіруге цолданылатын флюстер

Флюс № Қүрамы, %

1 Балқытылған бураның 100 %
2 Қыздырылған бураның 100 %
3 Техникалық бураның 100 %
4 56 % -  қыздырылған бура, 22 % -  натрий көмір

қышқылы, 22 % — калий көмір қышқылы
5 50 % -  техникалы қ бура, 50 % -  натрий қос

атомды кемір ңышңылы
6 23 % -  балқытылған бура, 27 % -  натрий көмір

қышқылы, 50 % -  натрий селитрасы
7 50 % -  қыздырылған бура, 50 % -  натрий селит

расы, 100 % -  үстіне 4 % -  керосин

оның буы жанғыш  газбен бірге отты ққа келеді де жа- 
лынмен бірге жанады. Мүндай пісіруді флюсті газбен 
пісіру деп атайды. БМ-1 флюсі пісіру металл ваннасы- 
ның үстінен ңалы ң, жабысңаң қож  (ш лак) қабатын 
түзеді де, пісіруші балқыған металды агызып-тамызбай 
дүрыс ж ік  қүрай алады. Мүндай қүбылыс үнтаңты- 
флюсті қолданғанда болмайды.

Шойынды флюсті газбен пісіруді бүйымның сынып 
ңалған шеттерін немесе тозып кеткен беттерді ңалпына 
келтірерде ж и ірек  қолданады . Сол си яқты  мүндай 
пісіруді үлкен ңысыммен жүмыс істейтін бүйымдардың 
аңауларын жөндеуге ңолданған тиімдірек болады. Себебі 
бүл кезде әрі тығыз, өрі берік ж ік жасалады.

Флюсті-газбен пісіру кезінде жанғыш  газ үш ін тек 
ңана ерітілген ацетилен немесе пропан пайдалану керек. 
Ө йткені генератордан алы нған ацетилендегі су бор 
ангридінің түзілуіне жағдай жасайды да ол аппаратты 
ластайды.

5.10-кестеде шойынды ыстықтай пісірудегі жүмыс- 
тардың орындалу реті мен техникасы көрсетілген.

Сүр шойынды суықтай пісіру (оны алдын ала қыздыр- 
м ай-аң) ңы зды рган ж әне салқы н даткан  кезде іш кі 
кернеусіз-аң үзарып немесе қысңарып отыратын бүйым-
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5 .1 0-кесте
Ш о й ы н д ы  ы с т ы ц т а й  п іс ір у  к е з ін д е г і  ж ц м ы с т ә р т іб і

Пі с і р у ге 
бөлшектерді 
дайындау

П ісірудің жүмыстары мен техникасы

Ал д ын  
ала кызды- 
РУ

Б ө л ш е к т і 
орнату

А к а у д ы 
Кыздырып, 
онын, бетін 
флюспен өң- 
деу 

А к а у д ы 
түтас қосып 
п і с і р е т і н  
сымды ері- 
тіп толтыру

П і с і р у д і  
аяқтау

Соңынан жы
лумен өндеу

Ақаудьщ  бетін тотықтар мен ластардан оттық- 
тың ясалынымен немесе металл щ еткамен таза- 
лайды; пісірер алдында қырды пневматикалың  
ш апқы мен нем есе оттық жалыны мен өңдей ді;  
ңалыңдығы 5 мм-ден артық бөлш ектердің қыр- 
ларын 70-90 °С-пен өңдейді; жарықш ақтың екі 
ш етіне саңылау жасайды.

5.8-кесте бойынша ңыздыратын қондырғыны  
таңдап алады; піш іні күрделі жөне ңалыңдығы  
50 мм бөлш ектер ді 5 0 0 -6 0 0  °С-қа дей ін  түтас  
қыздырады; кіш і немесе орташа бүйы мдарды ң  
бір бөлігін 300-450 °С-қа дейін қыздырады.

Бөлшектің аңауын жазық жерге, деңгейін төмен 
орнатады; салқындап ңалмас үш ін қыздыру мен 
ігісірудін, арасындағы уакыт 3- 5 мин-тан аспауы тиіс.

Жалынды 100-120 л/сағ. менш ікті қуатқа рет- 
теп , ядродан 2-3 мм каш ықтықтағы қалы пқа  
келтіретін жалынмен, бір мезетте флюс қосып, 
жарыңшақтың қырын біркелкі балңытады ж өне  
оны ақау бетіне тегіс жаяды.

Балқытып қосылатын сымды жалынның ядроға 
жақын жерімен балқытып, оқтын-оқтын флюсті 
қоса отырып ақауды толтырады. Пісіруді ванна- 
лык, төсілмен ж үргізеді. Ол кезде үзындығы 20- 
50 мм болатын ванналар жасап, балңыған метал- 
мен ақау толғанша оны қатырмай сүйық күйінде 
үстап  кел есі ваннамен ж алғасты рады ; ш еткі 
ақауларды пісіргенде балқыған металл ағып кет- 
пес үш ін оны шала сүйық күйінде ұстау керек. Ол 
үш ін  оттықты өл сін -әл сін  алы статып, еңкею  
бүрышын 80-нен 10 °С-қа дейін өзгертеді.

Металл емес қалдықтарды, балқыған металды  
флюстеп, оны қосып пісіретін сыммен ж едел-ж е- 
дел араластыра отырып тазалайды. Балқыған ме- 
талдар жарңырап сөуле шығарып жанбаса, он да 
қалдықтардан тазаланды деп есептейді.

Оттықты металл бетінен біртіндеп әкетіп, 50-60 мм 
қашыңтықпен 0,5-1,5 мин уақыт аралыгында балқы- 
ған металды қыздырады. Бөлшекті асбест тәрізді ма- 
териалмен жауып, баяу салқындатады.

4.4-кест ені  қара
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дар үшін қолданады. Сол сияңты бүл тәсіл шағын бүйым- 
дарды ң сынып калған  ш еттерін  қай тадан  қалпы на 
келтіру үшін де қолданылады.

Ақау пайда болған жерді оттықтьщ жалынымен қыз- 
дырады. Ж алынның ңуаты мүмкіндігінше жоғары бол
таны жон. Өйткені сонда металл баяу салқындайды.

Пісіруге жік кырларын механикалық тәсілмен дайын- 
дайды немесе оттың жалынымен оның қырларын бал- 
қытып оңдейді. Соңғы жағдайда қырлардан еріп шық- 
қан шойынды қырғышпен немесе ңоса пісірілетін сым
мен (оны балңытпай) алып, тез тазалап отыру керек.

Қырларды балқытып ал ып тастаудың басңа төсілдерге 
Караганда артықшылығы бар. Ол кезде пісірілетін шойын 
алдын ала ңыздырылады да, пісіру біткеннен кейін баяу 
салкындайды. Оның үстіне бүл кезде жалын қырлардағы 
жөне шойын жиектеріне терең кіріп кеткен майларды 
жояды да пісірілген жікте ж иек болмайды.

Шойынды суыңтай пісірудің қалған тәртібі мен тех
никасы оны ыстьщтай пісірумен бірдей. Әрі сол кездегі 
флюстер мен ңосып пісіретін сымдар пайдаланылады.

Сүр шойынды жөндеу кезіндегі пісіру өте кең тара- 
ған. Бүл эксплуатациялау кезіндегі тозып, сынып, істен 
шығып қалған болшектер мен бүйымдарды ңалпына 
келтіру үшін қолданылады.

Ж оғары температураға лайықталған шойын бүйым- 
дарды жондеген кезде олардың сынған жерін тексереді. 
Күйіп кеткен шойындар пісіруге келмейді. Шойынның 
күйіп  кеткендігін  сынығындағы қара дақпен немесе 
кристалдардың молшерімен аныңтайды.

Сүр шойынды жөндеуге арналған пісіру тәртібі мен тех
никасы оны ыстықтай немесе суықтай пісіргендігімен
бірдей болады.

Сүр шойынды жондеу кезіндегі пісіру технологиясы- 
ның басқаларынан айырмашылығы ж ары қш ақтарды  
жондеу кезінде оның кырларын балңыту пісірумен бірге 
ж үретінд ігі. Бүл кездегі ж асалаты н ңисы қ кесіктің  
тереңдігі сол металдың қалыңдығына байланысты.
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Ж арықш аңтың бір жағына ғана қисьщ кесік жасап 
пісіргенде оның барльщ бойы бойынша пісіреді. Бүл кез
де астына кірпіш  сияңты төсем қойылады.

Екі жақты пісіру кезінде балқыған металл жарықш ақ 
бойының жартысынан астамын пісіруі тиіс. Оның кері 
ж ағы  да осы си яқты  п іс ір ілед і. Ш ойынды ж өндеу 
кезінде пісіру үш ін 5.8-кестеде келтірілген қыздыр- 
ғыш қондырғылар қолданылады. Кейде уақытша қыз- 
дыратын қондырғыларды қолданады, яғни бүйымның 
жан-жағын кірпішпен қоршап кояды, ңаптама жасай- 
ды немесе мангалдар қолданылады.

Шойын бүйымдардың ақауларын жөндеу үш ін, кей 
кездерде ондағы ж ылулың кернеулерді азайту үш ін, 
шойын сымдарды балңытып ңосудың орнына жезді дәне- 
керлеуіш ті қолданып пісіріп-дәнекерлеген тиімдірек 
болады. Бүл процесс төменгі температурада жүреді, яғни 
металды жез балңитын (850-900 °С) температураға дейін 
ғана қыздырады, соңынан қырларды немесе шүңқыр- 
ларды флюспен толтырады да, жезді дәнекермен қаптап 
тастайды. Пісіріп-дөнекерлеуді ( 5.2-сурет) оң тәсілмен, 
төменнен жоғары қарай жүргізеді. Балқыған жез ағып 
кетпес үшін бөлшекті жантайтып қояды.

Әдетте дәнекер үшін ңүрамында 0,4% 8і бар Л63 жезді 
немесе ЛО К-59-І-О З ж езд ің  қоспасы н қолданады . 
Кремнийдің көп қосылуы процесті “түтінсіз” жүргізеді, 
себебі мырыштың күюі азаяды.

5.2-сурет. Ж е з  дән екерм ен  ш ойы нды  п іс ір іп-дәнекерлеу:
1 -  о т т ы қ п ен  ж а са л а т ы н  әрекет ; 2  -  сы м м ен  о р ы н д а л а т ы н  

эрекет ; 3 -  екеу і де
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Флюстің қүрамы: 100% -  бура немесе 50% -  бура мен 
50% бор қыш қылы.

Дәнекерлеп-пісірген біріктірілгіш  негізгі металмен 
бірдей беріктікте болады.

Процесс алдында дәнекердің негізгі металмен жақ- 
сы түйісуі үш ін қы рлардағы  графиттерді 1 ,5-2,0 мм 
тереңдікке күйдіріп тастау үсынылады. Ол үшін қыр- 
ларды 750-900 °С-ка дейін қышңылдатңыш жалын қол- 
данылады. Ацетиленнің үлес шығыны бөлшектің 1 мм 
ңалыңдығына 75 л/сағ. болуы тиіс және оттың үштығы- 
ның соған сәйкес номерін ңою керек.

Жүмыс аяқталғаннан кейін жалғанған жерді жалын- 
мен қыздырып, асбест ңағазымен жауып қойып, баяу 
салңындату керек.

Шойынды. төменгі температурада пісіру. Сүр шойын
ды ы сты қтай  ж әне суы қтай  п іс іруге  болады . Бүл 
төсілдерді металды механикальщ  өңдеудің алғаш ңы 
кезінде байңалған аңауларға қолдануға болады. Ал ме- 
ханикалық өңдеудің соңғы сатысында (майдалап кай- 
рау, қыру т.с.с.) байқалған аңауларға негізгі металды 
балңы тпай жөндеу үсы ны лады . Бүл кезде металды 
төменгі температурада қыздырғандықтан, оның ңосым- 
ша майысып кетуі байңалмайды. Сол сияңты жарың- 
шақтар мен металдың күйгендігінен ағарып кету ңаупі 
де азаяды.

Шойынды төменгі температурада пісіріп-дәнекерлеу 
өдісі принципке негізделген. Бүл кезде металл әрі кеткен- 
де 820-800 °С дейін ңыздырылады да, ол балқымайды.

Бүл кезде жапсарлардың түйісуі дәнекерлеу сияқты 
жүргізіледі, яғни сүйың металл ваннасы жасалмайды. 
Балңытып ңосылған сым ғана балңып, тамшы түрінде 
қызған металл бетіне тамады да оған жабысады.

Негізгі металл мен дәнекердің бір-біріне жақсы жа- 
бысуын камтамасыз ету үшін активті-беттік қасиеті бар 
флюстер қолданылады.

Мүндай активті-беттік касиеттері бар флюстерді қол- 
данған кезде негізгі металл мен дәнекердің жалғасуы 
дәнекерді балқытпастан да жүргізіледі. Мүндай тәсілдің
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тағы бір ерекшелігі, жалғанатын металдардың аралы- 
ғында белгіленген саңылау болуы тиіс. Себебі, ол саңы- 
лауға балқытып косылатын материал ағып барып тол- 
ты ры луы  керек , бүл пісіріп-дәнекерлеген кезде тек 
акауларды жауып қалады.

Қолданылатын қосып пісірілетін материалдардың 
ңүрамы 5.11 кестеде, ал флюстер 5.12-кестеде көрсе- 
тілген.

Төжірибеде шойынды төменгі температурамен пісі- 
ріп-дәнекерлеудің екі түрі ңолданылады: шойын балқы- 
тып ңосу сымы немесе жезді дөнекер арқылы.

Ш ойын балкы ты п ңосу сымы арңы лы  ш ойы кды  
төменгі температурада пісіру тәсілі шойын бүйымдары- 
ның үстіңгі беттеріндегі кіш ігірім  ақауларды жөндеу 
үш ін қолданылады. Ол үшін бүйымдар әрі ңарай өңдеу- 
ге жататын болуға тиіс.

Пісіруді ацетиленді-оттекті оттыңтың (52, 5.3 төрізді) 
ж алы ны м ен ж үргізед і. Ж алы н ңүрамы -  бейтарап. 
Оттың жалынының қуаты металдың 1 мм ңалыңдығына 
150-120 л/сағ. Балңытып қосылатын шойын сымы үшін 
диаметрі ңыздырылатын металл қалыңдығының жарты- 
сына немесе ңалыңдығы 15 мм металл үшін 8-10 мм-ге 
тең болатын Н2-2 немесе УНЧ-2 сымдары (5-11-кесте) 
пайдаланылады. Ал флюстер үшін ФСЧ-2 немесе МАФ-1 
төрізді (5-12-кесте) флюстерді ңолданады.

Төменгі температура шойынды пісіріп-дөнекерлеудің 
өрекеттері мен ж үргізу  техникасы  5.13-кестеде  
келтірілген.

Ж езді дөнекерлеуді пайдаланып шойынды төменгі 
температурада пісіру тәсілі болшекті оңдеп біткен кезде, 
әрі кеткенде оңдеу үшін бірнеше микрон ғана қалған кез
де, байқалган ақауларды жендеу үшін ңолданылады.

Бүл твсілдің негізгі артыңшылығына оны небәрі 650- 
750 °С температурада гана берік жалгастыруға болатын- 
дығы жатады, ал баска тесілдерде мүндай жалғастыру- 
ды кем  дегенде 750-950 °С дейін  ңы зды ру арңы лы  
жүргізеді. Бүл кезде томенгі температураны ңолдану 
арнаулы флюстерді (5 .12-кесте) пайдаланудың арңа-
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Шойынды төменгі температурада пісіріп-дәнекерлеуге  
цолданылатын флюстер

5.12-кесте

Маркасы Қүрамы, % Темпера- 
турасы, °С

Қызметі

ФСЧ-2 Азот қышқылды натрий 50 
Көмір қышңылы 26,5  
Қүрғатылған бура 23 
Көмірқышқылды литий 0,5

900-950 Ш о й ы н 
с ы м ы м е н 
пісіру

МАФ-1 Балқытылған бура 33 
Кальцийлі сода 12 
Натрий силитрасы 27 
Кобальт оксиді 7 
Фторлы натрий 12,5  
Фторлы, циконды калий 8,5

750-800 Мүнда да

ФПСН-1 Көмір қышкылды литий 25 
Кальцийлі сода 25 
Бор қышқылы 50

650-750 Ж ез сы 
мымен дә- 
некерлеу

ФПСН-2 Көмір қыінқылы литий 22,5 
Кальцийлі сода 22,5  
Бор қышңылы 45 
Түзды лигатура 10

650-750 Мүнда да

сында іске асады. Сондықтан да жалғанатын металдар 
салңындағаннан кейін үзарып кетпейді.

Балңытып қосылатын металдар үш ін 5.11-кестеде 
келтірілген дөнекерлер ңолданылады. Дәнекерлеп жап- 
сыруға қажет қорытпада кремнийдің орташа мөлшері 
0,35% болғанда процесс түтінсіз жүреді, мырыш түтіні 
байқалмайды.

Флюс пен дәнекерді аңау байқалған бетке қойылатын 
талаптарға және ақаудың түріне қарай таңдап алады.

П ісіріп-дөнекерлеу ацетиленді-оттекті ж алынмен 
ж үргізіледі. А цетиленді айырбастауш ы газдарды да 
қолдануға болады. Ж алынның қуаты металдың 1 мм 
ңалыңдығына ацетиленнің 60-75 л /сағ., ал пропан-бу- 
танның 50-60 л/саг. үлес шығынына сәйкес болуы ке-
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рек. Ж алынның ңуатына байланысты оттықтың үшты- 
ғын таңдап алады.

Бүл кездегі орындалатын жүмыстың реті шойын сым- 
мен пісірген сиякты 5.13-кестеде келтірілген.

Ақауларды жез дәнекермен пісіруге дайындау да осы- 
лай ж үргізіледі. Біраң аздаған езгешеліктері болады. 
Атап айтңанда: 1) Бүйым аздап жантайып қойылады да, 
пісіріп-дәнекерлеу төменнен жоғары ңарай жүргізіледі; 
2) оттың пен дөнекердің өзара орналасуы оң тәсілдегідей

5 .1 3 -к ест е

Шойын сымымен шойынды төменгі температурада  
пісіріп-дәнекерлеу техникасы

Процесс кезеңі Ж үмыс түрі жөне орындалу техникасы

Дайындау А қау беттерін тазалау -  оттық жалынымен, 
соңынан металл щеткасымен ж үргізіледі

Ақауды өңдеу 5.3-суреттегідей ңырларды оңдейді. Ол үш ін  
доғал тескіш терді, пневматикалық шапқыш- 
тарды немесе механикальщ өңдеулерді (фре- 
зерлеу, сүргілеу) қолданады; шапқышпен не
месе қайрағыш  дөңгелектерм ен терец емес 
қуыстар жасайды. Металл қалыңдығы 5 мм- 
ден асңан жагдайда қырларды өңдейді.

70-30‘ 70 90'

Щ Ш ы Ш Ш  Ш Ш ж  ^ І І І І

5.3-сурет.
а -  б е т т ік  өңд

Б ө л ш е к т і
бекіту

Э) б)

Ц әнекерлеп -п іс іру  цшін қ ы р л а р д ы  өңдеу:  
еу; б -  а с т ы н а  ж ылу ц ст а й т ы н  т өсенім  қою  

а р қ ы л ы  т ц т ас өңдеу

Ж өнделетін ақауды төменгі көлденең бағыт- 
та, желдеткіш  түсына орналастырады

А қауды  қыз- 
ды ры п, флюс- 
пен өңдеу

А қауды  300-350°С  дей ін  қы зды рады . 
Аңаудың бетіне флюс салып, жалынмен ңыз- 
дырады. Қыздыруды жалын ядросымен емес, 
оны 50-60 °С бүрыш жасай қыздырады.

115



5.13-кестенің жалгасы

Процесс кезеңі Ж үмыс түрі ж әне орындалу техникасы

УНЧ-2 сым мен МАФ-1 флюсін пайдаланып, 
қырларды 750-800°С қыздырады, немесе НЧ-2 
сымы мен ФСЧ-2 ф лю сін пайдаланып 900-  
950°С дейін қыздырады. Сонымен қатар сым- 
ның үшын флюске матырып, балңығанға дейін 
ңыздырады.Сымның үшы арқылы флюсті 
ақаудың бетіне біркелкі етіп жаймалайды. 
Сымның үшын қызган бетке үйкеп, балқытады.

А  қ а у д ы ң 
көлемін балңы- 
ған  металмен  
толтыру

Сымды оттық жалынынық ен, қызу ж ерімен  
балқытады (ядродан 2-3 мм).
Еріген сымның тамшысымен ақауды толты- 
рады. Ол үш ін оттық пен сымды бүранда ба- 
ғытымен ж ы лж ы та отырып, еріген металл 
ваннасын жасайды (5 .4 -сурет  ).

5.4-сурет. Ш о й ы н ды  п іс ір іп -дэн екерлеу  процесі кез ін дег і  
сызбасы : а -  ц зы н и іақ  а қ а у л а р ;  б -  іицңцыр а қ а у л а р

Металл қалыңдығы 6 мм-ге дейін болса, бір 
ретпен, ал 8-12 мм болса екі ретпен толтырады. 
Флюсті үсті-үстіне толықтыра отырып, қыр- 
ларға тигізе сыммен оны араластырады.

Д ө н е к е р л е п  - 
п і с і р у д і ң 
аяқталуы

П ісірілген ж ерді оттықтың жалынымен қыз- 
дыра отырып 1,5-3 мин уакыт аралығында сал- 
қы ндатады . Соңынан ж алы нды  тоқтаты п, 
ауада баяу салқындатады.
Ж іктің  дөңес беттерін қайраңпен тегістейді. 
Ж ікті тазалап, флюстің қалдыңтарын сумен  
шайңап тазалайды.
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(5.2 сурет) болады; 3) ақауды аздап қышқылданған жа- 
лынмен алдын ала қыздыру; 4) 650-700°С (қоныр-қызыл 
түс) қыздырылған металды мыс балғамен соғып-шегеру.

Шойынды төменгі температурада пісіріп-дәнекерлеуді 
қолдануға болатын аңаулардың түрлері (ауданы 25 см2) 
5.14 кестеде келтірілген.

5 .1 4 -кест е

Шойын бцйымдарды механикалыц өцдегеннен кейінгі 
байцапган ақауларды жөндеу

Байқалған 
ақаулар түрі

Ақау пайда болған 
жүмыс түрі

Ж өндеу төсілдері

Әр түрлі 
ш ү ң қ ы р л а р , 
к еуек тік  (а у 
даны 25 см 2-қа 
дейін)

Қайрау кезінде

Қ а й р а ғ а н н а н  
к ей ін  (бетті шы- 
нықтырмас бүрын)

Бетті шынықтыр- 
ғаннан кейін

Қыру кезінде

Ш ойын сы ммен  
төм енгі тем пер атур ада  
пісіріп-дәнекерлеу  

Ж ез дән ек ер ім ен  
тем ен гі тем пературада  
пісіріп-дәнекерлеу  

Ш ойын сы ммен  
төм енгі тем пературада  
пісіріп-денекерлеу  

Ж ез сы ммен төм енгі 
тем пературада п іс ір іп -  
дәнекерлеу  

Ол да

5.4. Түсті металдар мен олардың қорытпаларын  
газбен пісіру

Газбен пісірудің болат пен шойынды пісіруден басқа, 
үшінші ңолданылатын аймағы түсті металдар мен олар- 
дың ңорытпаларын пісіру болып табылады. Өйткені ондай 
металдардан дайындалған бүйымдар химиялық өнеркәсіп- 
терде, машина жасау өндірісінде, электр техникальщ  
ендірісінде және т.с.с. салаларда кеңінен ңолданылады.

Бүл металдарды газбен пісіру техникасы технология- 
лык материалдарды қолдану (балқытып қосылатын ме
талл мен флюстер) жене осы материалдар арқылы сапа
лы жапсар жасау тәртібін ңамтиды.
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Осылардың ішіндегі мысты, жезді, ңоланы пісіру көп 
тараған. Ал алюминий пісіру жүмыстарына аз ңолданы- 
лады. Себебі ол электр доғасымен жақсы пісіріледі.

Мысты пісіру. Мысты пісіру ңиыншылығы көп жүмыс- 
тарды ң біріне ж атады  ж әне п іс іруш ін ің  ж огары  
біліктілігін қажет етеді. Оның қиындығы пісіру кезінде 
тез тотығып кететіндігі, ягни Си20  түзіледі. Мүндай то- 
тықтың пайда болуы пісірілген ж іктің сапасын төменде- 
теді. Оның үстіне ол тотың ж алы ндагы  сутегімен 
өсерлескендіктен еріген металда жарықшақтар пайда бо
лады. Бүл мыстың “сутегілік ауруы” деп аталады.

Сондықтан да мысты газ жалынымен пісіру кезінде 
ти ім ді флю стерді пайдалану керек . Ол флю стердің 
қызметі пайда болған тотыңтарды ерітіп, оларды ңожға 
айналдыру болып табылады. Оның үстіне мыс тотығын 
болдырмау үшін балқытып қосылатын сымның қышқыл- 
дамайтын қасиеті болуы керек, яғни оның қүрамында 
кремний, марганец болуы шарт және пісірілетін мыс 
үшін оттегі ңүрамы төмен (0,01%) болуы тиіс.

Мысты газбен пісіру үшін ңолданылатын сымдар мен 
флюстердің түрлері 5.15 және 5.16 кестелерде келтірілген.

5.15 -кест е
Мыс пісіруге цолданылатын сымдар

Мыс маркасы 
(ГОСТ16130- 

90)

Қүрамы Қызметі Бүйым
ңалың-

Д Ы Р Ы , мм
М-1 Электротехни- 

калық таза мыс
Ж ауапты  бүй- 

ымдар үш ін
1-2

МСр-1 0 , 8 - 1 , 2  % 
күм ісі бар мыс

Бүл да 1-10

МНЖ-5-1 Қ ы ш қ ы л д а н -  
дырмайтын 0,2 % 
фосфоры бар мыс

Бүл да 3-10

МНЖКТ-5-1- 
0,2-0 ,2

Жоғары ңосым- 
ша 0,3 % -  крем
ний, 0,2 % -  мар
ганец! бар мыс

Бүл да 10-нан көп

М-0 Қ ы ш ң ы л д а н -  
дырмайтын мыс

Аз күшпен жүмыс 
істейтін бүйымдар "
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Мыс және оныц цорытпаларын пісіруге цолданылатын 
флюстер

5.16-кесте

Флюс
№

Қүрамы, %

Қ
ы

зд
ы

ры
л-
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н 
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ра
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қы
ш
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ы
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і

Қ
ай

на
ты

лғ
ан

тү
з

К
өм

ір
 

қы
ш

- 
қы

лд
ы

 
к

а
ли

й

1 100 - - - - - -
2 - 100 - — — —
3 50 50 - - - - —
4 75 25 - - — —
5 50 35 15 - - —
6 50 - 15 15 20 - —
7 70 10 - - - 20 -
8 56 - - - — 22 22

Осы сияқты БМ-1 флюсін де ңолдануға болады, бірақ 
ол кезде жалынның ңуатын арттырып, үштыңты бір но- 
мерге артьщ алады.

М ысты газ ж алы ны м ен п ісіру кезінде ңосы мш а 
ңиындыңтар туындайды, ол жылу физикалық ңасиет- 
терге байланысты. Мысалы, болатпен салыстырғанда,- 
мыстың жылу сыйымдылығы мен өткізгіш тігі 6-7 есе 
көп, ал ңыздыру кезіндегі үлғаюы 1,5 есе артық. Бүл 
ңасиеттер термиялық эсер аймагын тудырып, деформа- 
цияга үш ыратуы мүмкін. Ол пісіру ж ігін салқындату 
кезінде едәуір кернеу өкеледі.

Мүндай кернеулер мысты 250-500 °С-ңа ңыздырган- 
нан кей ін  сал қы н д атқан д а  әр түрл і ж ары ң ш ақтар  
түсіреді. Мыстың мүндай зиянды ерекш еліктерін тех- 
нологиялың төсілдерді дүрыс пайдалану арңылы жөнге 
келтіруге болады. Мысалы, пісіруді жоғары жылдам- 
дықпен жүргізсе, жалынның сүйың металмен өрекет- 
тесу үзаңтығы азаяды. Ж ы лу өткізгіпітігінің жогары 
болуы салдарынан жоғалған жылудың орнын толтыру 
үшін металды алдын ала ңыздырып алады немесе ңуат-
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ты жалынды колданады. Әдетте, оттық үш ты ғының 
нөмірін 1-2 нөмір артың алады. Оттегі мен ацетиленнің 
зиянды  әсерлерін болдырмас үш ін ж алы н ңүрамы н 
қалыпты үстайды. Ж ік бетінде пайда болған тотықтар- 
ды қызып түрған кезінде соғу арқыльі тазалайды.

М ысты кебінесе ж ап сарлап  немесе бүры ш тап 
пісіреді. Таңбалы біріктіру мен ңырды пісіру жөндеу 
кезінде ғана қолданады. Бір-біріне айқастырып пісіру 
мүлде пайдаланылмайды. Мысты бір кабат етіп пісіреді, 
өйткені екінші қабат қосса, жарыңшаңтар пайда болуы 
мүмкін.

Мысты пісірудің реті мен техникасы  5.1 7-кестеде 
келтірілген.

Жезді пісіру. Ж ез деп мыс пен мырыштың қоспасын 
атайды. Ондағы мырыш тың ңүрамы 20-55% болады. 
Кейбір арнаулы жездерде осылардан басқа легирлеуші 
ңоспалар (никель, қалайы, қорғасын және т.б.) болады.

Ж ез қиын пісірілетін  ңорытпаға жатады. Ондағы 
негізгі қиындық балңыған металдың газды жүтып, мы- 
рыштың күйіп кетуінен (25-30%) пайда болады. Себебі 
ж ікте соның салдарынан кеуектер түзіледі де, оның 
беріктігін нашарлатады. Оның үстіне, 20%-тен артың 
мырышы бар ңорытпаны суынғаннан кейін майыстыр- 
ғанда сынып кетеді.

Осы көрсетілген қиындықтарды болдырмас үшін ар
наулы технологиялық тәсілдер (5.18-кесте ) ңолданыла- 
ды. Бүл кезде осы мақсат үшін арнайы пайдаланылатын 
кремний және бор қосылған қосып пісірілетін сымдар 
(5.19-кесте) мен үнтак-флюстердің ( 5.20-кесте) маңы- 
зы зор.

БМ-1 төрізді газды флюстерді пайдалану үлкен нәти- 
же береді. Бүл кезде флюс балқыған металмен әсерлесіп, 
жабыскақ, ж үқа қабьіршақ түзеді, ол мырыштың күйіп 
кетуін болдырмайды. Пісіру процесі “түтінсіз” жүреді 
және ж іктің механикалық касиеттері жоғары болады.

Б өлш ектерд і п ісіруге дайы ндау, мысты  п іс іру  
кезіндегідей ж үргізіледі.

120

5.17-кесте
М ы с т ы  п іс ір у д ің  р е т і  м ен  т е х н и к а с ы

Процесс кезеңі Ж үмыс түрі мен реті Ескерту

Б ө л ш е к т і
пісіруге
йындау

да-

Б ө л ш е к т і  
пісіруге орна- 
ту

П і с і р у 
т өр т іб і мен  
газды  таңдап  
алу

А қау бетін  
қ ы з д ы р ы п , 
ф л ю с п е н 
өңдеу

П ісір ілетін  қырларды  
м ехан и к ал ы қ  н ем есе  
химиялы қ төсілмен та- 
залау.

П ісірілетін бөлш ектің  
қалыңдығы мен түрле- 
ріне (жандастырып неме
се бүрыштап) байланысты 
(4 .1  к е с т е )  қырларды  
өңдеу

Қалыңдығы 5 мм-ден  
аспайтын бөлш ектерді 
аралығын 50-100 мм етіп 
қысқа ж іктерм ен  үста- 
тып, кондуиторға бекі- 
тед і, ал қалыңдығы үл- 
кен бөлшектерді үзынды- 
ғын 20-30 мм, аралығын 
300-500  мм етіп жіктер- 
мен үстатады 

Бөлш екті горизонтқа  
7-10° еңкіштікпен төмен- 
ге, ж елдетк іш  түсынан  
орналастырады.

Қ а л ы ң д ы ғы  3 -4  мм  
бөл ш ек тер  ү ш ін  врбір
1 мм жалыны қуатын  
155-175 л/сағ, ал қалың- 
дығы 8 -1 0  мм бүйымдар 
үш ін 175 -2 2 5  л /сағ етіп 
реттейді

Қалыпты ж алы нды  
реттейді

Н ег ізг і м еталл мен  
сымы қырына қоймал- 
ж ы ң  ф лю сті ( 5 . 1 6  к е с 
те ) жағады.

Оттықты тік  үстап  
қырларды қыздырады.

Қы рларды ң қы зуы н  
арттыру үш ін екінш і от- 
тықты пайдаланып одан 
ері қыздырады.

Көп бөлшек кезін- 
де станоктарды , ал 
б ір д і-ек іл і бөлш ек  
үшін пневматикалық 
шапқыштарды пай
далану керек

Үзын бүйымдарды  
п іс ір ген д е оларды  
қосы мш а бек ітк іш - 
ке үстатпаған ж ен

С а ң ы л а у л а р ы  
үлкен кезде графитті 
немесе асбесті төсем- 
дер ңолданады

А цетиленді айыр- 
бастайты н газдар  
қолдануга келмейді, 
себебі жылу шоғыр- 
лануы аз болады

Қалыңдығы 10 мм- 
ден  асқанда к ол д а
нады
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Процесс кезеңі

Ж і к т і 
пісіру

| П і с і р у д і 
аяңтау

ІСоңынан ж ы 
лумен өңдеу

Ж үмыс түрі мен реті
■17-кест енің  ж алгасы  

_____Ескерту

5 .1 5 -к е с т е д е  көрсе  
т іл ген дей  сы мды , то- 
тығуы  аз болуы  үш ін  
ер іген  м еталға ж ақы н  
үстап балқытады

Оттықты 30-40° бүрыш 
пен, сымды 30-40° бүрыш- 
пен, жалын ядросын бал 
қыған металл ваннасынан 
6-10 мм қашықтықта 
үстай отырып төменнен 
жоғары қарай пісіреді.

П ісіру кезінде флюсті 
ү н ем і ңосы п оты рады , 
балқыған металды сым 
үш ы м ен араласты рады  
ж әне оны ваннадан шы- 
ғармау керек.

Пісіру біткеннен кейін 
жікті соғады: қалыңдығы 
4 мм-ге дейінгі бөлшекті 
суықтай, ал одан қалың- 
дарын 500 “С дейін қызып 
түрған кезінде соғады. 
Ж іктің тез суып кетуінен 
сақтау керек. Ж ікті 2 %- 
ды қ азот немесе күкірт  
қышқылымен тазалап, су- 
мен шайқайды.

4 .4  кестені қара

Қалыңдығы 5 мм- 
ге дей ін гі бөлш екті 
сол т әс іл м ен , одан  
әр і оң төсілм ен  
пісіреді 

Қалы ңды ғы  10 
м м -ден артың
бөлш ектер үш ін екі 
оттық пайдаланыла-1 
Ды

П ісіруді ж іктің  1 /  
бөл ігін ен  бастап , 

ңалғаны н кер і ба- 
гытта пісіреді. Үзын 
ж ік т і ү зд ік -ү зд ік  
пісіреді.

Қ о р ы т п а н ы ң  
түтқырлығы артуы  
үш ін, соққаннан  
кейін ңолданады

Пісірудің төменгі жалын ңуаты 100-120 л /сағ., оттегі 
мен ацетиленнің қатынасы Ь=1,3-1,4 етіп жасалынады.

Ж ездің тез ағып кететіндігіне байланысты пісіруді 
тек төменгі әдіспен жасайды. Тік бағытта немесе төбелік 
пісірулерде жалын ңуатын 30-40 л/сағ. азайтып жасай
ды. Бүл кезде ж іктің  механикалық қасиеттері нашар- 
лайды. Ж езді пісіруді бір жүріспен ғана орындаған жөн.
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5 .18 -кест е
Ж е з д і  га зб е н  п іс ір у  к е з ін д е  к е з д е с е т ін  ц и ы н д ы ц т а р  

м ен  о л а р д ы  жою ж о л д а р ы

Н егізгі
қиындықтар

Технологиялық
тәсілдер

Н әтижесі

М ы р ы ш -  
тың күюі

Б а л ң ы ғ а н  
металл су- 
тегін жүты п, 
кеуектер пай
да болады

Ж  і к т е р 
мен оның ай- 
н а л а с ы н д а  
ж а р ы қ ш а қ -  
тар пайда бо
лады

Оттегінің ацетилен- 
ге қатынасын 1, 3- 1, 4  
етіп , қышқылдандыр- 
ғыш жалынмен пісіру

П іс ір у д і сол тәсіл -  
мен ж үргізу

Қүрамында кремний 
мен боры бар сымдарды 
(5.19 кесте) пайдаланады.

Арнаулы флюстердЬ  
(5 .2 0  к е с т е )  пайдала
нады.

Металды жалын яд- 
росымен емес, одан 7— 
10 мм қаш ы қты қта  
үстап қоздырады.

Қышңылдандырғыш  
жалынмен пісіреді.

Бор қоспасы  бар 
сымдар мен флюстер- 
ді пайдаланады

Л К 6 2 -0 5 , ЛКБО  
төрізді сымдарды пай- 
даланы п ж ік т і 
легирлейді.

Сатылы ж ән е  кері 
сатылы т ө сіл дер д і 
пайдаланып коп қабат- 
пен пісіру

270-300  °С қызды- 
рып, пісіру аяқталған- 
нан кейін ж ік т і күй- 
діреді

Балқыған металл  
үст ін де  қорғағыш  
қабат пайда болып, мы- 
рышты күйдірмейді.

М еталды ң қы зы п  
к ет у і азаяды  да мы- 
рыш аз күйеді.

М үнда да қорғағыш  
қабат пайда болады

Мүнда да

Металл аз қызады да 
мырыш күймейді

Артың оттегі сут ей -  
мен байланысады

Балқыған металл 
үстінде сутегі мен басңа 
газдарды оңай откізіп  
жіберетін қожды қабат 
пайда болады.

200-600 °С аралығын- 
да ж е зд ің  сынып  
кетуін азайтады

Мүнда да

Қалдық кернеулерді 
жояды.

Ж ездің  тотықтанды- 
руын болдырмайды
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Ж е з д і  п і с і р у г е  ц о л д а н ы л а т ы н , у н т а ц  ф л ю с т е р

5.20-кесте

Флюстің Массасы бойынша қүрамы, %
№

немесе Қыздырыл- Бср Фторлы Метил- Метилді

маркасы ған бура қьплқылы кальции борат спирт

1 100 — - - _

3 20 80 - - -
200 21 70 9 - -

Қалыңдығы 3 мм-ден артық жезді пісіргенде, оның ас- 
тына бірге пісірілетін төсем ңойылады.

Жезді газ айырбастағыштармен пісіруге болады. Бүл 
кезде жалын қуаты пропан-бутан үш ін 70 л/сағ. Табиғи 
газ үшін 180 л/сағ., болады. Егер балңытып ңосылатын 
сым үшін кремнийлі жезді қолданса, онда ж іктің  сапа
сы жаңсарады. Біраң металдың термиялың өсері мен де- 
формациясы күшейеді.

Ж ездің пісіру ж ігін өңдеу мыстікі сияқты болады. 
Бірақ, мысты соғу температурасы пісірілетін бөлшектің 
ңалыңдығына емес, негізгі металдағы мырыштың күра- 
мына байланысты. Ж езді суьщтай соғу үшін алюминий- 
ден жасалған балға, ал қүрамында 40 % -дан кем мыры- 
шы бар жез үшін пневматикалың балға ңолданылады.

Ж езді коррозиялы ң ж ары қш ақтардан сақтау үш ін, 
ж ік т е р д і соқң ан н ан  кей ін  төм ен гі тем п ературада 
(270-300 °С 4-кесте) күйдіреді.

Қүймадағы аңауды пісіру үшін, сол металдан жасал- 
ган диаметрі 6-8 мм сымды пайдаланады. Металл ңалың- 
дыгы 10 мм-ге дейін 3 нөмірлі үштьщты, одан ңалың ме
талл үшін 4 және 5 нөмірлі үштықтар ңолданылады.

Пісірілген жерді суыганнан кейін шапңышпен таза- 
лайды.

Мырыштың буы улы екенін ескере отырып, мүндай 
пісіру кезінде респираторларды ңолдану керек.

Пісіру процесінің -қалыпты жүргендігін мырыштың 
көрінетін буының жоғалып, сүр түсті ңорғағыш қабат- 
тың пайда болғандығымен аныңтайды.



Қоланы пісіру. Қола қорытпасы деп негізінен қалайы, 
алюминий, кремний сияқты легирлейтін элементтері бар 
ңосианы айтады. Сол элементтердің қатысына қарай: 
қалайылы, алюминийлі, кремнийлі ңолалар деп бөлінеді. 
Сондьщтан да оларды ң п іс ір ілу  қаси еттер і де 
өзгешеленеді (5.21-кесте).

Қ оланы  газбен п іс іру  тәс іл і көбінесе қалай ы лы  
аңаулары жөндеуге ңолданылады, ал ңалған түрлеріне 
электр доғалы пісіруді ңолдану тиімді болады.

Қалайылы қоланы пісірудегі негізгі ңиындыққа он- 
дағы легирлегіш  элементтердің, өсіресе ңалайы ны ң, 
күйіп кететіндігі жатады. Себебі балқыған металл қүра- 
мындаңалайы тез буланып кетеді де, ж іктің айналасын- 
да оның тотығынан қалған аң даң түседі.

Қалайы ны ң булануы ж іктегі кеуектерді көбейтіи, 
оның механикалың қасиеттерін нашарлатады. Сондың- 
тан да мүндай ңоланы пісіру үшін ондағы қалайы мен 
басңа қоспалардың күйіп кетуін болдырмайтын шара 
қолданы луға тиіс. Оған 5 .22-кест едегі  көрсетілген 
пісірудің режимдері мен тәсілдерін ңолданғанда ғана 
ңол жеткізуге болады.

5.22-кестеде көрсетілгендей қалайылы қоланы газ
бен пісіруді қалыпты ацетиленді-оттегілі жалынымен 
балңыған металл ваннасын ңыздырып жібермей, негізгі 
металл тегінен жасалған сыммен ваннаны араластыра 
отырып, мысты пісіруге пайдаланылатын флюстерді 
қолданып жүргізеді.

Пісірудің мүндай технологиясы біріктіру беріктігі негізгі 
металдағы сияқты жік жасауға мүмкіндік береді.

Алюминий мен оның цорытпаларын пісіру. Алюми
ний қорытпалары екі топқа бөлінеді (5.23-кесте): майы- 
сатын және ңүйылатын.

Көбірек тараған түрі майысатын түрі — ол алюминийдің 
марганецпен қорытпасы (АМц) және магниймен қорытпа- 
сы (АМ), тағы сол сияңты жылуға беріктендірілген мыспен 
ңорытпасы (Д1, Д6) (дюралюминий). Қүйылатын қорытпа- 
дан көбінесе ңолданылатыны силимун (алюминийдің крем- 
ниймен ңоспаны) Ал2, Ал4, Ал9 тәрізді түрлері.
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5 .22-кест е
Қ а л а й ы л ы  ц о я а н ы  газбен  п іс ір у  т е х н и к а сы  мен ж цмы с р е т і

Процесс
кезеңі

і іө л ш е к т і
дайындау

Ақауды өң- 
деу

Б ө л ш е к т і
орналастыру

Пісіру техникасы
мен жумыс турі 

Металл щеткаларын пайда- 
лана отырып, негізгі металды 
жарқырағанша тазалайды.

Аш ы лу бүрыш ы н 70-90°  
ш амасы нда V т ер ізд і ет іп , 
ақаудың қырын пневматика- 
лык шапңышпен шабады

Бөлшекті желдеткіш  асты- 
на, пісірілетін ақауды төмен 
гі жағдайда орналастырады. 
Өйткені балқы ған қола тез  
ағып кетеді 

Пісіру кезінде металл ағып 
кетпес үшін аңаудың астына 
асбестен немесе графиттен  
жасалған тесем тесейді 

Сүйың шыныға шыланған 
отқа төзімді топырақ немесе 
қүмнан пісіру орнына қорған 
жасайды  

Жалын қуаты 70-120 л/сағ  
болатын, қалыпты қүрамды  
ацетилен мен оттегі (кысымы 
төмен) жалынын жасайды.

Ақау қырына флюс пен бал- 
қытып қосылатын металды  
балқытып жағады.

А қау қырымен балңытып  
қосылатын металды, оттың 
үшын тік бағытта үстап, жа- 
лынмен балқытады.

Ақау бетін қыздыруды, яд- 
росынан 7-10 мм қашықтағы  
қалпына келтіргіш  жалын- 
мен қыздырады

Балңыған металмен ақауды 
толтырады. Бүл кезде қосып 
пісірілетін сымды қозғай оты
рып, флюсті балқыған металға 
қоса отырып ақауды толтыра
ды.

Ж ылумен өңдеуді 4 .4  
кестедегідей жүргізеді. Флюс 
ңалдыңтарын азот немесе  
күкірт ңышқылдарының 2 % - 
тік ер іт індісім ен  ж уы п  
кетіреді._____________

Ескерту

ГІісіру ере- 
ж есі мен газ 
түрін таңдап  
алу 

А қау бетін  
қ ы з д ы р ы п ,  
ф л ю с п е н 
өңдеу

А қ а у д ы 
т о л т ы р а 
пісіру

П і с і р у д і  
аяқтау мен 
ж ы л у м е н  
өңдеу

Егер ақау түтас 
тереңдікте болса, 
оңда жантайту ша- 
масын 3-4 мм-ге 
доғарлай жасайды 

Бөлшекті қозға- 
май, ақауды  
түтас п іс ір е ала- 
тындай етіп орна
ластыру керек.

Ақау өн бойын- 
да түтас болса

Қ үйм ада ш еті 
сынған болса

Ацетиленді ай- 
ырбастайтын газ- 
дарды  да пайда- 
лануға болады 

Мысты п іс ір -  
генде қолданыла- 
тын флю стер  
(5 .28  к ес т е)  пай- 
дал анылады 

Қосып пісіретін 
металл үш ін  
БрОІД4-3 ж ене  
БрОФ 6,5-0,4 мар- 
калы пісіру сым- 
дарын қолданады. 
Н емесе пісі- 
рілетін қола мар- 
касынан жасалған 
жолақ пайдаланы- 
лады

Қалайысы кеп, 
ж а у а п к е р ш іл іг і 
жоғары қолалар- 
ды 750 ОС-та 
күйдіріп, 600-650  
ОС-та шыңдайды
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5.23-кесте

А л ю м и н и й  ц о р ы т п а л а р ы  жэне о л а р д ы ң  га зб ен  
п іс і р іл г іш т іг і

Тобы Маркасы П ісірілу
сигіаттамасы

-----------------------------------------  —
Дюралюминий қорытпаларьі

ІҚүрамында 1 ,0 -1 ,6  % марга- 
! нец бар алюминий ңорытпасы 
Қүрамында 2-6 % магний бар 
алюминий қорытпасы

Мысты алюминий қорытпасы

! Ж ы лум ен бер ік т ен д ір іл ген  
қорытпа

АМц

АМг-1

АМг-3
АМг-5
АМг-6

ДХ
Д16
АВ
АК

В-95

Жақсы

Қанагаттанарлъщ

Жақсы
Қ анагаттанарлық 

Нашар

Қүйылған алюминий

Қүрамында 4-13 % кремний  
бар алюминий қорытпасы (си- 
лимун)

Ал 2 
Ал 4 
Ал 9

Қя нағаттанарлык

Майысатын алюминий қорытпаларын пісіру көбінесе 
электр доғалы пісіру, әсіресе аргонды доғалы пісіру ар- 
қылы жүргізіледі. Газбен пісіру мұндай мүмкіндік жоң 
кезде ғана ңолданылады.

Қ ұйы латы н алю миний ңорытпасын газбен пісіру 
ңолайлы болады. Мүны аргонды доғалы пісірумен қатар 
ңүймалардың ақауларын жөндеу үшін пайдаланады.

Алюминий қоры тпалары н пісірудегі қиы ндыңтар 
оның физикалың-химияльщ қасиеттерінен туындайды.

Алюминий балқыған кезде оның тотығынан қүрал- 
ған, пісіруге кедергі жасайтын ңабат пайда болады. Осы 
қабатты жою үшін арнаулы пісіргіш сымдар мен флюс
тер қолданылады, оны қожға айналдырып, металл ван- 
насында ерітіп жібереді.
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Басқа қиындыңтарга алюминийдің үлғаюының жо
гары коэффициентін (мысалы, болатқа қарағанда 2 есе 
көп) ж атңы зуға болады. Соның нәтиж есінде едәуір 
ңалдык кернеу пайда болады да, өте тез салңындатылган- 
нан ж ікте жарьщша пайда болады.

Сондыңтан да жарыңша пайда болуын болдырмау үшін 
қосымша шаралар қолдануға тура келеді. Оларга пісіру 
жүмыстарын мүқият сақтау, қосып пісіретін металдың 
маркасын дүрыс қабылдау, ңызган кезде қозгалып кетуін 
болдырмайтын қосымша бекітулерді пайдалану және 
пісіргеннен кейін жылумен өңдеулер жатады.

Осыларға қосымша жалынның сутегі буының пайда 
болуын ескеру керек. Соның салдарынан жікте кеуектер 
көбейіп кетпес үшін, пісіруді баяу жүргізіп, пісіретін 
бүйымдарды алдын ала қыздыру керек.

Алюминийді пісіру үшін көбінесе ацетилен қолданы- 
лады. Осыган ңосымш а ңалы ңды гы  1,2 мм-ге дейін 
сутегін, ал ңалыңдыгы 3 мм-ге дейін пропан-бутанды 
ңолданса да болады.

Пісіру қалыпты жүмсақ жалынмен (оттегі қысымы 
0,15-020 МПа) жүргізіледі. Ацетиленді ңуатты жалын
мен пісіргенде ж ікте кеуек көбейіп кетеді, ал оттегі көп 
болса, онда алюминийдің тотығы көбейіп кетеді.

А ц ети лен д і-оттекті ж алы н н ы ң  қуаты  75 л /с а ғ . 
мөлшерінде болуы тиіс.

Алюминий ңорытпаларын пісірудің тәртібі 5-24-кес- 
теде, ал балңытып ңосылатын сымның түрлері 5.25-кес- 
теде келтірілген. Бүл кезде үнтаңты немесе ңоймалжың 
флюстер (флюстің суга шыланған түрі) қолданылады.

Бәрінен көи таралған АФ-4А(АМТУ-219-60) флюсі. 
Оның ңүрамында калийдің, натрийдің және литийдің 
хлорлы ңоспасы бар.

Алюминийді газбен пісіру кезіндегі негізгі біріктіру- 
ге, ңырлары әр түрлі етіп өңделген, жинастырып пісіру 
төсілі пайдаланылады. Бүрыш тың және айқастырып 
пісіру тәсілдері ңожды алып тастауға қиын болатындық- 
тан қолдану үсынылмайды.
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5 .24-кест е
А л ю м и н и й  ц о р ы т п а л а р ы н  п іс ір у  р е ж и м д е р і

Бүйым  
қалың- 

дығы, мм

Үштық Сым
диаметрі,

мм

Оттегі
қысымы,

МПа

Ацетилен
шығыны,

л/сағ.

П ісіру
тәсілі

1 ,5  мм-ге 0-1 1,5-2,5 0,15 50-100 Сол жак

дейін
100 -2 0 01,5-3 ,0 1-2 2,5-3,0 0,20

3,0-5 ,0 2-3 3 ,0-4 ,0 0 ,20-0 ,25 200-400 —

5,0-10,0 3-5 4,0-6 ,0 0,25-0 ,30 400-700 Оң жақ

10,0-15,0 3-6 5,0-8,0 0 ,30-0 ,35 700-1200 —

15,0-25,0 5-6 5,0-8,0 0,35-0 ,40 900-1200 —

25,0-ден жо
гары

5,6 8,0-10 ,0 0,40-0 ,60 900-1200

Пісіруді неғүрлым жылдам жүргізу керек. Ж азың ма- 
териалдарды пісіруді шетінен 80-100 мм ңашьщтьщта 
бастап, ңалган жерді кері бағытта пісіреді.

Қ алыңдығы 10 мм-ден арты қ бөлш ектерді электр 
пештерінде немесе газ оттықтарымен 300-350°С-қа дейін 
ңыздырған жөн.

А лю миний ңүй м алары н  п ісіру  де осы сияңты  
жүргізіледі. Ж үмыстың орындалу реті мен техникасы 
5.26-кестеде келтірілген.

Қүйылған бөлшектердің аңауларын пісіру әмбебап 
тәсілге жатады. Бүл тәсіл жарықшаларды, шүңңырлар- 
ды, кеуектерді ж өндейді. Күш түсетін болш ектерді 
п ісіру үсы ны лмайды . Сол си яқты  п ісір ілген  ж ерге 
бүранда кесуге болмайды.

Қоргасынды пісіру. Қорғасын тоты ққа төзімді бол- 
гандыңтан, онымен күкіртті, фосфорлы ңышқылдармен 
жүмыс істейтін химиялың аппараттардағы түтіктердің 
іштерін және электр кабельдерінің сырттарын ңаптай- 
ды.

Қорғасын тез агып кететін , балңу температурасы 
томен (327 °С) жене жогары жылу өткізгіш тік ңасиетке 
ие металл. Сондыңтанда оларды газ жалынымен пісіреді. 
Көбінесе жанғыш газ үшін пропан-бутан мен табиги газ-
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5.25-кесте
А л ю м и н и й  жэне о н ы ң  к о р ы т п а л а р ы н  п іс ір у г е  

ц о л д а н ы л а т ы н  с ы м д а р

Сым
маркасы

Н егізгі
қызметі

П ісірілетін
материалдар

Ескерту

Св-АВОО Таза алю  А 1 , А 2, АЗ алю- _

І миний үшін минийлер
Св-АГ Мүнда да Мүнда да -

Св-АМгЗ М а й ы с а - АМа мен АМгЗ Қалыңдығы
тын қорыт- 
палар үшін

және АМгЗ пен А13 
ңорытпаларына

1 мм-ге дейін

Св-АМг5 Мүнда да М а й ы с а т ы н
қорытпа

СвАМгб Мүнда да Мүнда да СвАМгб сымын 
қолданғанда т а к 
сы нөтиже береді

СвАМг7 Мүнда да Мұнда да -

СвАКЗ Қ ү й ы л а -  
тын алю м и
ний үшін

Қүйьілатын алю
миний қорытпасы

СвАКб Мүнда да Мүнда да Қалындьны 1 мм-
~ — ден аспайтын дю

СвАКІО
СвАК12

ралюминий мен В- 
95 қорытпасы үшін 
қолдануға болады

ды, сирегірек болса да ацетилен мен сутегі ңолданыла- 
ды. Кейде ацетилен мен ауа қоспасын пайдаланады.

Оны пісірудің қиы ндыгына балқы ған кезде тозып 
кететіндігін , оны пісіруге кедергі келтіретін тотығы 
(РВО) түзілетіндігін ж атқы зуга болады. Сол тотықты 
болдырмас үш ін 50% стеариннен және 50% канифоль- 
дан  тү р аты н  флю с қ о л д ан ы л ад ы . Оны қо рғасы н  
қалыңдығы 6 мм-ден артық болған кезде ғана ж іктің  
ңырлары мен сымның үш ына ж ағы п пайдаланылады. 
Ал ж үңа қорғасындар үш ін әдетте стеаринді ғана ңол- 
данады.
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Қ ц й ы л г а н  а л ю м и н и й  ц о р ы т п а л а р ы н  газбен  п іс ір у  
ж ц м ы с т а р ы н ы ң  р е т і  м ен  т е х н и к а с ы

5.26-кесте

Процесс кезеңі Пісіру жүмыстары мен 
техникасы

Ескерту

Қ үйманы  п іс і-  
руге дайындау

Металл щ еткалары мен  
пісір ілетін  беттерді та- 
зал ау. Ж оғары  талап  
қойы латы н бөлш ек- 
терді м айдан тазарта- 
тын ер іт ін д ім ен  ж ән е  
сіл т іл ер м ен  өң деу  к е 
рек. Қалған майларды  
жалынмен күйдіреді

М айсы здан ды ра- 
тын ерітінді: күй- 
діретін натрийдің 5 
% ерітіндісінде, 2 
минут үстай, сумен 
жуады. Азот қыш- 
қылының 30 % су
мен ерітіндісінде 1- 
2 мин үстап, оны 
сумен жуып, 60 °С 
қүрғатады

Ақауды өңдеу А қауды  V т ә р ізд і 90° 
ж асап , ты рнағы ш тар- 
мен, теск іш терм ен  н е
м есе ш апқы ш тарм ен  
кесіп, арықшалар жаса- 
лынады.
Жарықшақ шеттерін 6- 
8 мм етіп теседі

Бөлшек қабырғасы 
ж үң а болса, онда  
қырларға жатьщ  
кесік жасалмайды. 
Түтас жарықш ақ- 
ты бүкіл тереңдің  
бойына, ал түтас 
емес жарықшақты  
тереңдігі бойына 
2-3 мм тереңірек  
теседі

Б ө л ш е к т і 
пісіруге қою

А қауды  төм ен деңгей- 
д е , ж ел д етк іш  қарсы- 
лығына орналастырады

П іс ір у  р еж и м і 
мен газ түрін тал- 
ғап алу

5.24 кесте бойынша жа- 
лынды таңдап алады.
5 . 25  к есте бойы нш а  
сым таңдап  алы п, 
флюсті дайындайды

Ацетиленді айыр- 
бастайтын пропан- 
бутанды бөлш ек  
қалыңдығы 8 мм- 
ден  аспаса қолда- 
нады. Бүл кезде  
өнімділік 15-20 То
га азаяды

Ш сір у бетін  
өң деу  мен қы з- 
дыру

Ақау беті мен сымға 
жүқа қабат флюс жагады 
Бөлш екті түтас алдын- 
ала 250 °С қыздырады, 
ал силимунды 300-400 °С 
дейін қыздырады

Кініігірім бөлш ек- 
терді оттықпен, үл- 
кендерін электр пеш- 
терінде қыздырады
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5.26-кестенің жалгасы

Процесс кезеңі Пісіру жүмыстары мен 
техникасы

Ескерту

А қауды  қосып  
п іс ір ет ін  метал- 
мен толтыру

П ісірудің  соңы

Жалын ядросын 3 -5  мм 
қашықтықта үстап, сым 
баты ры латы ндай ет іп  
қырларды балқытады

Сызатты ортасынан бас
тап, үзындығын 60-70 мм 
етіп алма кезек екі жағы- 
на бірдей оң жақ төсілмен 
пісіреді.

Оттыңтың пісіру  
бетіне бүрышы 40- 
60° қалыцдық 5 мм- 
ге дейін, 60-80° 
ңалыңдың одан көп 
болса сымның бү- 
рышы 40-60°

Қүйманы асбестпен не
месе қүм м ен ж ауы п  
қойып, баяу салқында- 
тады. Пісірілген ақауды  
с о р ы п , соны мен қатар  
300-350°С  дей ін  пеш  
іш ін де 2-5 сағат бойы  
үстау керек. Сол кезде  
қалдың кернеулер жоға- 
лып, қорытпаның меха
никалык; қасиеттер і 
жақсарады.
Пісірген ж ерді қол щет- 
камен тазалайды , азот  
қы ш қы лы мен қалған  
флюстер мен қождарды  
к ет ір ед і де ыстық су- 
мен жуы п, кептіреді

Ж ууды  п ісіруден  
кейін кем дегенде 
1 сағаттан соң  
ж үргізеді

Қорғасынды төменгі жағдайда ғана пісіруге болады. 
Тік бағытңа пісіру үшін жылжымалы кристилизаторлар 
ңолданылады.

Қосып пісіретін сым үшін қоргасын жолағын пайда- 
лану керек. Сымның диаметрі пісірілетін металл қалың-
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дығымен бірдей 2,0-2,5 мм болуы керек, бірақ 10 мм-ден 
артпауы тиіс.

Қорғасынды пісіруге жандастырып пісіру тәсілі қол- 
данылады. Қалыңдығы 1,5 мм-ден аспайтын ңорғасын 
парағын шеттерін ңайырып қойып, ңосымша сымсыз 
пісіреді. Қалыңдыгы 6 мм-ге дейін қырларын жантайта 
ңайрамайды, ал одан қалың қырларды еңкіштігін 30-35э 
жасап ңайрап пісіреді.

П ісіруді сол ж аң тәсілм ен , бейтарап ж алы нм ен, 
ңуатын ацетиленді-оттекті жалын үшін 15-20 л/сағ. етіп 
жүргізеді. Оттыңтың еңкіш тігі 45° болу керек.

Қорғасынды пісірудің ерекшелігіне оны бөлек-бөлек 
балңы ған металл ваннасын ж асап ж үргізу  ж атады . 
Негізгі металл мен сымды бірге қыздырып, балқыған- 
нан кейін оттықты алып тастайды. Содан кейін келесі 
ваннаны жасайды. Ол алдыңғы ваннаға айқастырыла
жасалуы керек.

Ңалыңдыгы 8 мм-ден артың металды көп ңабатты
әдіспен пісіреді.

Қорғасын табақтарды айңастырып пісіруге де бола
ды. Бірақ ол кезде металл шығыны артады, өйткені ай- 
ңастыру мөлшері 60-70 мм болуы керек. Бүл кездегі ж а
лынды жылжыту сызбасы 5.5-суретте көрсетілген.

5.5-сурет. Б өлек-бөлек  в а н н а  ж асап  п іс іру  к ез ін дег і  
ж алы н  ж ы лж уы н ы ң  сы збасы
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VI ТАРАУ

ГА З Ж А Л Ы Н Ы М Е Н  Б А Л Қ Ы Т Ы ІІ ҚОСУ, 
ДӘ Н ЕКЕРЛЕУ , Қ Ы ЗД Ы РУ  Ж Ә Н Е 'Г03А Ң ДА ТУ  

6.1. Газ ж алы н ы м ен  балқы ты п  қосу

Балқытып ңосу деп балқыған металды балқып түрған 
негізгі металл бетіне қосу процесін айтады. Сол кезде 
өзара байланысқандықтан (диффундирование) берік жалғау 
жасалады.

Өзінің табиғаты бойынша балңытып қосу дәнекерлеу- 
ге үңсас. Дәнекерлеу сияңты балқытып косу үшін негізгі 
беттің қосып пісіретін металмен жақсы жүғьімдылығы 
қаж ет. Ол үш ін  ңосып пісіретін  металды , арнаулы  
флюстерді таңдап алып беттерді мүқият дайындайды.

Балқытып қосу тозып кеткен бөлшектерді алғашқы 
ңалпына келтіру үшін жөне қосып пісірілген беттерге 
үйкелуге шыдамды, тотығуға төзімді, тозбайтын қаси- 
ет беру үшін жасалады.

Газ жалынымен балқытып ңосуды электр доғасымен 
қатар  қолданады . Бүл тәсіл қосып пісір ілетін  және 
негізгі металдың қызуын реттеуге мүмкіндік береді.

Газ жалынымен балкытып қосудың электр доғасымен 
пісіруге қарағанда бір кемшілігі өнімділігінің төмендігі. 
Сондықтан да газбен балқытып қосу кішігірім бөлшек- 
тер мен пішіні күрделі бөлшектер үшін ңолданылады.

Процестің негізгі ңолданылатын аймағы -  ж езді, 
қатты қорытпаларды, қара металдарды, болат пен шойын
ды балқытып қосу болады.

Ж езді балкы ты п қосу. Газ жалынымен балқытып 
корытпалар қосуды көбінесе жезге қолданады, ал мыс 
пен қолаға электр доғасын иайдаланған тиімді болады.
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Болат пен шойыннан жасалған бөлшектерге жез балкы
тып қосады. Бүл кезде ацетилен жөне онын айырбаста- 
ғыш газдарын да қолдануға болады.

Болатта ж ары қш а пайда болмауы үш ін жалынның 
калыпты қүрамын ңолдану керек. Пісіруге керекті ж а
лын қуатьін, үштыңтарды және сымның диаметрін ме
талл қалыңдығына байланысты таңдайды.

Балкыты п қосы латы н
металл қалыңдығы, мм 3 -4  5 -6  6 -7
сым диам етрі,м м  4 -6  8 - 1 0  1 0 - 1 2
үш ты қ нем ір і 4 5 6

Б алцы т ы п қосы лат ы н м ет алдар.  Қ ара металға 
қосып пісіру үшін жездің барлық түрін пайдалануға бо
лады, тек ңана жоғары кремнийлі (ЛК62-0,5, ЛК80-3 ж. 
т.б,) жезді қолдануға болмайды. Себебі пісіру шекара- 
сында морт сынатын қабат пайда болады да негізгі ме
талл мен балқытып пісіретін металл толық қосылмай, 
берік жалғастыруды қамтамасыз етпейді.

Қүрамында кремнийі аз жезді (ЛК62-02) немесе ни- 
кельмен қоспаланған жезді (ЛНК56-03-6) пайдаланған- 
да пісіру жақсы нәтиже береді. Ал ЛНК жезі морт сына
тын қабат түзеді.

Флюс. Болат пен шойынға балқытып қосуды флюспен 
жүргізеді. Газ төрізді БМ-1 (5.4 кесте) флюсті жалынға 
қосып пайдаланса жаңсы нөтижеге жетеді. Бүл процесс 
ж ең іл  автом аттанды ры лады  ж әне арм атураларды ң 
бітегіш саңиналарын балңытып қосуға ңолданылады. 
Балңытып косылған саңина беті сығымдалып орнатыл- 
ған сақиналардан 4-5 есе көп кызмет етеді.

Қ арапайы м  ж ездерді балқы ты п қосу үш ін ж езді 
пісіру үш ін колданылатын флюстер пайдаланылады. 
Металды қосымша флюстеу үшін кремнийлі жезді бал
кы ты п косқанда 3-ш і нөм ірлі флюс пайдаланы лады 
( 5.20-кесте ).

Газ төрізді флюстен баскасын, балқыған ваннаға кол- 
мен жеткізеді.
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Балқытып қосу техникасы. Балкытып қосуды сол 
ж ақ  тәсілмен, ж ік т ің  теменгі ж ағдайы нда үзд іксіз  
ж үргізеді немесе үзік-үзік  қы лы п, әрбір ү зікт і өзара 
15-20 мм-ге айңастырады. Кері сатылы десте төріздес 
жүргізеді.

Түзу сызыңты жікті пісіргенде қосып пісірілетін ңабат 
тереңдігін артты ру үш ін бөлш екті горизонтқа 8-15° 
еңкейтіп ңоюға болады. Саңина тәріздес ж ікті пісіргенде 
еңкіш тік 40 °С-тан аспауы тиіс. Балқытып қосылатын 
бөлік беті алдын ала механикалың өңдеуден өтуі керек. 
Қүйылған немесе жүқартылған беттерге тікелей жез бал
кытып қосуға болмайды. Балқытып ңосу бір немесе көп 
ңабатты болуы мүмкін.

Үнтаң немесе газ тәрізді флюстермен балқытып ңосу- 
дың өзіндік ерекшеліктері болады.

Үнтаңты флюстерді ңолданғанда бөлшекті алдын ала 
900-950 °С қы зды рады . Ал ір і бөлш ектерді керекті 
жерлерін немесе түтас ңосымша оттьщты пайдаланып 
500 °С қыздырады. Содан кейін флюсті қолмен себеді де 
0,3-0,5 мм ңалдьщпен бірінші қабатты жағып шығады. 
Әрі қарай келесі қабатты керекті қалы ңды қңа дейін 
балңытып ңосады. Балқытып ңосылатын сымды оттьщ- 
пен 45° еңкіш тікпен балңытады. Пісірілгендерді 750- 
800 °С кезінде соғады.

Үнтаң тәрізді флюстерді көбінесе болатқа ж езді бал- 
қытып ңосу үшін ңолданылады. Алдын ала жоғары тем- 
ператураға (900-950 °С) ңыздыратындьщтан шойынға 
балңытып ңосу өте сирек қолданылады.

Газ тәрізді флюспен пісіру мынадай ретпен жүреді. 
А лды мен бөлш екті флюс ңосы лған  ж алы н м ен  
жіпсігенше (шамамен 700 °С) ңыздырады, бірінші қабат- 
ты 6.1-суретте көрсетілгендегідей, сымды сүйың ван- 
наға батырып ңойып пісіреді. Екінші жөне одан арғы қабат- 
тарды осыған үңсас жүргізеді. Газ флюсімен балқытып 
қосуды болатқа да шойынға да ңолдануға болады.

Қорытпаларды балқьітып қосу. Қатты қорытпалар- 
ды балқы ты п қосуды ж үм ы сш ы  беті тозы п кеткен  
бөлшектер үш ін қолданады. Негізгі металды қүрайтын
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6.1-сурет. Ф лю ст і-газды  б а л қ ы т ы п  қ о с у  сызбасы:
1 -  нег ізг і  м е т а л л ;  2  -  ж а қ қ а н  қаб ат ; 3 -  сцйы қ ва н н а ;

4  -  флюс қ аб ат ы ; 5  -  ж ік

төменгі көміртекті болатқа тозуға төзімді қоспаларды 
балкытып косу тиімдірек болады. Көміртекті, фром- 
никельді және ванадийлі болатты балқытып қосу үшін 
арнаулы технологиялың шаралардың қажеті болмайды.

Жоғары көміртекті, марганецті, хромды-блоклибренді 
болаттарды сүр шойынға балқытып қосу үшін оларды ал
дын ала қыздырып, баяу салқындату ңажет болады. Сон- 
да жарықшалар пайда болмайды.

Балкыты п қосу көбінесе бүрғылайтын күралдарға, 
экскаватор  ш өм іш тер ін ің  т істер ін е , плугтарды ң  
түрендеріне, штамптарға және кескіш  қүралдарға ңол-
данылады.

Балқы т ы п ңосылатын материалдар. Ацетиленді- 
оттекті жалын арңылы қүйылған ңатты ңорытпаларды, 
Т-3 түтік төрізді өзекшелерді балңытып қосуға және сол 
сияңты металды-керамикалың пластиналарды болат үшта- 
ғы ш тары на дәнекерлеуге болады (6 .1 -кест е) .  Осы 
көрсетілген қатты ңорытпалардан басқа, Б4 немесе Х4 мар- 
калы аң шойынның сымын да балқытып ңосуға болады. 
Бүл кезде қаттылығы НКС 44-46 немесе 48-52-ге жетеді.

Ақ шойын жауапкерш ілігі томен (түрендердің, куль- 
тиватордың, экскаватор тістерінің) бөлшектердің тозуға 
беріктігін арттыру үшін қосып пісіріледі.

Ү нтақ тер ізд і ңатты  ңоспаларды  газды -үнтақты  
төсілмен ғана (төменде айтылады) балңытып қосады. 
Өйткені газ жалыны үнтақты үшырып кетеді.

Флюстер. Газ жалынымен қүйылған катты металдар
ды балқытып косуға флюстер колданылады.
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Стеллиті балңытып қосу үшін флюс ретінде өдетте 
қыздырылған бура немесе бураның (20 %), бор қышқы- 
лының (68 %) жөне шпаттың (12 %) қоспасы қолданы- 
лады.

Сормайтты балқытып ңосу үшін ңүрамы 50 % бура- 
дан 47% -дан көмір қышңылы сода және 3 % кремний- 
ден ңүралган флюс пайдаланылады.

Қ ат пш  қорыпгпалармен балқытыті қосудың техника
сы. Жанғыш газ үшін көбінесе ацетилен пайдаланылады. 
Жалын куаты 100-120 л /саг. мөлшерінде болады. Ж алын 
қүрамы ацетиленнің аз мөлшері. Көміртектендірілетін ж а
лын ңүрамы жүқа ңабатты ғана балңытуға жағдай тудыра- 
ды. Негізгі металл мен балқытып қосылатын металл ара- 
ласып кетпес үшін балқытып қосудың ең үлкен ңалың- 
дығы 0,3-0,5 мм-ден аспауы керек.

Балқытып ңосудың ңалыңдығын бөлшекті жантайту 
арқы лы  реттейді. Ж антаю бүрышы 57 °С болганда ец 
төменгі ңалыңдық болады, ал жантаю бүрышын 8-15°С-қа 
дейін  артты ра оты ры п, төменнен ж оғары  қарай  
пісіргенде қалыңдық артады.

Пісіру бетіне оттық 60-80° бүрыш жасап, ал ңосып 
пісірілетін сым 30-35° бүрышпен орналасады. Балңытып 
ңосуды төменгі ж ағдайда оң және сол жаң төсілмен 
үздіксіз немесе кері сатылы кестелеп жүргізеді. Қатты 
ңорытпа сымы жалын аймағында болуы керек. Пайда 
болған тотықтарды сыммен алып тастап отырады. Балңы- 
ған металда кеуек пайда болмауы үшін жалын ядросын 
балқыған металға тигізуге болмайды. Оның балқыған 
металдан ңашыңтығы 50-10 мм.

Балқытып ңоспас бүрын негізгі металл мүңият тазала- 
нуы тиіс. Керек болса бөлшекке фаска немесе кесік жасай- 
ды. Оның терендігі балқытып қосу ңалындығымен аның- 
талады, ал ені 5-10 мм. Фаска қырларын дөңгелектейді. 
Бал қытып ңосуды бөлшекті алдын ала ңыздырғаннан кейін 
жүргізеді. ІІІынықтырылган бөлшектерді ішкі кернеулерді 
жою үшін алдынала 750-900°С шамасындакүйдіреді. Үлкен 
бөлшектерді газ оттықтармен 500-700°С қыздырады. Кіші 
немесе орташа бөлшектерді майысып кетпес үшін және кіші
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жарыңшаларды болдырмас үшін 300-500 °С қыздырса бол
таны.

Егер бөлшек соққылы күшпен жүмыс істейтін болса, 
балқытып қосуды флюспен бір немесе бірнеше қабат етіп 
жүргізеді. Онда балқытып ңосу қалыңдығын 2-3 мм, ал 
үйкеліске төтейтін біліктерді, ңалыңдығын 4-8 мм етіп 
пісіреді.

6.2. Газ-үнтақпен балқытып қосу

Газ-үнтаңпен балқытып қосу өте тиімді және қара- 
пайым тәсіл. Өйткені балңытып қосылатын материал 
үнтаң түрінде газ жалынымен бірге пісірілетін жерге 
беріледі. Бүл процесс бөлш ектің бетіне қалыңдығын 
0,2 мм-ден 2 мм-ге дейін балқытып ңосуға мүмкіндік 
береді. П ісір ілген  ңабатты ң ңатты лы ғы  бОНКС-ке 
ж етед і. Оның н ег ізг і м еталм ен  ар ал асу ы н а  ж ол 
берілмейді, химиялың қүрамы өзгеріссіз ңалады.

Газбен балңытып қосу бөлшек беттерінің тозуын 2-5 
есе азайтады. Бүл процесс колемі к іш і және орташа 
бөлш ектердің алгаш ңы мөлшерін ңалпына келтіріп , 
беріктігін арттырады. Мысалы, двигатель клапандары, 
тазартңы ш  біліктердің, ж үды ры қш алары  ж әне т.с.с 
Оның үстіне қүйылған шойын бөлшектерінің механи- 
кальщ  өңдеу кезінде байңалған аңауларын да қалпына 
келтіреді.

Үнтақ тәрізді ңатты ңорытпаны балқытып қосуды 
ГН-тәрізді бункері мен мөлшерлегіші бар арнаулы от- 
тықтармен (3.2-кесте) жүргізеді. Үнтақтар оттьщтағы 
арнаулы түтңаны басқан кезде жалынмен бірге автомат- 
ты түрде беріледі.

Балқытып ңосылатын цнтақтар. Газбен балкытып 
қосу үш ін  крем ний ңосы лған  хром -бор-никельді 
негіздегі өздігінен флюстелетін үнтаңтар қолданылады 
( 6.2-кесте). Бүл үнтақтар мөлшері 40-100 мкм болатын 
шарлардан күралады. Мүндагы бор мен кремний қоспа- 
сы балкытып ңосуды флюссіз жүргізеді. Бүл оның басқа 
процестерге қарағанда артықшылығына жатады.
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Б а л ц ы т ы п  ң о с ы л а т ы н  ц н т іщ т ы  м а т е р и а л д а р
6.2-кесте

Маркасы Құрамы Пісірілетін
беттің

қаттылығы
н к с ,  н в

Қолданатын аймағы

СНГН-50

ВСНГН-88

НПЧ-1

НПЧ-2

НПЧ-8

НПЧ-4

Қ ү р а м ы н д а  
хром, бор, никель, 
кремний бар 
өздігінен флюс- 
телетін ұнтақ 
тәрізді қорыт па 

Жоғарыдағы- 
дай, тек күра- 
мында қосымша 
30-37 % вольф
рам бар

Никель негі- 
зіндегі мыс, бор, 
кремний косыл- 
ған ңатты ме
талдар корыт- 
11 асы

Ол да 

«

НКС 53-57  
НКС 58-60  
НКС 50-52

Н К С -60-62

Н В -220

НВ 360

НВ 180-210  

НВ 450-500

Қайрылып тозатын 
бөлш ектерді қалпына 
келтіріп, беріктендіру  
үшін

Беті шынықтылмай- 
тын, ауданы өңделген 
шойын бетіндегі ақау- 
ларды жөндеу үш ін. 
Корытпаның балку 
температурасы 1280 0С 
Ол да сол үшін, ауданы 
10-12 см, беті шынық- 
тырылады. Балку тем
пературасы 1170 ОС 

Н П Ч-1-дегі сияқты, 
тек толык өңделіп  
біткен беттер үшін 

Н П Ч-2-дегі сияқты, 
тек толык өқделіп  
біткен беттер үшін

НПЧ тәрізді үнтактар шойынға балңытып қосуға ар- 
налған, ал оның қүрамында 5-7 % мыс болады. СНГН 
үнтағы да осы мақсат үшін қолданылады, оның қүрамын-
да 13-19 % хром бар.

Пісіру техникасы. Балқытып қосу процесін қалыпты 
немесе аздаған көм іртектен дір ілген  ж алы нм ен 
жүргізеді.

Балқытып қосылатын бөлшектің беті май мен пластар- 
дан мүңият тазалануы тиіс. Пісіру бөлшекті алдын ала 
350-400 °С-қа дейін қыздырғаннан соң жүргізеді. Ол кез
де оттьщ ж алы ны м ен қалпы на келтіретін  немесе
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беріктендіретін беттерді жібігенше қыздырады да жұңа 
кабатпен (0,2 мм) жылжыта пісіреді. Содан кейін оттыкты 
оның ядросының 1,5-2,0 есе үзындығына алыстатып, 
үнтаңты баяу береді де металды 1 мм тереңдікке дейін бал- 
қытады. Егер ңалың қылып балқытып қосу ңажет болса, 
онда алдыңғы пісірілген қабатты өте қатты қыздырмай 
балқытады да, келесі қабатты пісіреді. Мүндай көп қабат- 
ты етіп балқытып қосу техникасы ңалыңдығы 5 мм-ге 
дейін тығыз, таза металл ңабатын жасауды ңамтамасыз 
етеді. Қосылған ңабатты алдын ала балкытпай, оның үстіне 
балқытып қосу кеуегі жок, ңож араласпаған тығыз металл 
қабатын жасауды қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан да 
ондай төсілді жауапкершілігіне де, беріктігіне де онша жо
гары талап ңойылмайтын бөлшектерді балқытып қосуға 
қолдануға болады. Бүл кездеп пісіру қалыңцығын арнау
лы үлгімен бақылайды.

Мүндай үнтақпен балқытып қосу процесінің өнімділігі 
сыммен пісіргеннен де кем болмайды. Газ-үнтақпен бал
кытып ңосу қандай қиындықта орналасқан бөлшекке де 
ж үқа қабат косуды қамтамасыз етеді.

6.3. Газ жалынымен дәнекерлеу

Дәнекерлеуге металдарды өзара жалғастыру үшін тез 
балқитын қоспаны, яғни дәнекерді пайдаланады. Ол бал- 
қып, екі металл түйісуіндегі саңылауды бітейді.

Дөнекерлеу пісіруден өзгеше болады. Себебі бүл кез
де негізгі металл балқытылмайды, тек дөнекер балки- 
тын температураға дейін ғана қыздырылады.

Балқитын температура жалғанатын металдың балңу 
температурасынан коп төмен болады. Процестің бүл 
ерекшелігі дәнекерлеуді бір текті металдарға ғана емес, 
әр текті металдарға да қолдануға мүмкіндік береді.

Дәнекерлеудің кемшілігіне дәнекерлеу үш ін метал
ды айқастырып қоюы салдарынан көп шығын болатын- 
дығы және дәнекер жасау үшін бағалы металдар (күміс, 
калайы, т.б.) қолданылатындығын жатқызуға болады. 
Сондықтан да дәнекерлеу пісіру сиңты ж иі ңолданыл-
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майды, тек металл өңдеудің кейбір салаларында ғана 
пайдаланылады.

Шойын, көміртекті және коспалы болаттар, мыс пен 
оның қорытпалары, никель, алюминий және көптеген 
басқа металдар мен қорытпалар жақсы дөнекерленеді.

Стандарт бойынша дөнекерлеудің екі түрі бар: жоғары 
және төменгі температурамен дәнекерлеу, дәнекердің балқу 
температусы 550 °С-тан артық болса жоғары, ал кем болса 
томенгі температурада дәнекерлеу деп аталады.

Ж оғары температурада дәнекерлеуді оттықтармен, 
жанғыш газ бен оттегінің жалынымен (кей кезде ауамен) 
ж үргізеді. Ж анғы ш  газ үш ін ацетиленді немесе оны 
айырбастайтын газдарды колданады. Үлкен габаритті 
болш ектерді дөнекерлегенде көп ж алынды оттықтар 
пайдаланылады.

Томенгі температурадағы дәнекерлеуді электрлік  
дәнекерлегіш термен немесе газ-ауалы оттыңтарымен 
жүргізеді.

Дәнекерлеу дәнекердің металл бетіне оңай жүғып 
(диффундировать), онда қатқаннан кейін ж үқа қабат 
түзе алатындығының аркасында іске асады. Әр түрлі 
м еталдарды  дән екерлеуд ің  сапасы на ш еш уш і эсер 
ететіндер: дәнекер мен флюстің ңүрамы, жалғастыру 
түрі және дәнекерлеу техникасы.

Цанекерлер. Дөнекерленген жалғаудың беріктігі мен 
баска да қасиеттері дәнекердің қасиеттерімен анықталады, 
ал ол қасиеттер дөнекердің қүрамына тікелей байланысты.

Б алқу  тем пературасы на байланы сты  дөнекерлер 
төменгі температурадағы (350-400 °С-қа дейін) немесе 
жоғары температурадағы 650 0С-тан жоғары болып екіге 
болінеді.

Дәнекерлердің іш інен төменгі температурада 
дәнекерлегіштің ішіндегі калайылы-қорғасынды (6.3- кес
те ),  ал жоғары температурадағы -  күмісті, мыс-мырыш- 
ты, мыс-фосфоритті дәнекерлер (6.4 кесте) аса көп қол- 
данылмайды.

Күмісті дәнекерді алюминий мен мырыштан басқа бар- 
лык қара және түсті металдарды дөнекерлеуге қолдануға
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болады. Ал мыс-мырышты дөнекерді көбінесе болатты, 
шойынды, мысты, қоланы, никельді дәнекерлеуге пай- 
даланады. ЛОК62-06-04 дөнекері жаңсы нөтиже береді.

6.3-кесте
Т ө м е н г і  тпемператпурадагы д э н е к е р л е р

1
Маркасы,

күрамы
Қолдану аймағы Ескерту

Қалайылы-қорғасынды

ПОС-90

ПОС-61

ПОС-40

ПОС-Ю

ПОСС-4-6

Тамақ өндір ісі ж әне меди- 
циналық аппараттардың ішкі 
ж іктерін  қалайылау және 
дөнекерлеу.

Электрлік-радио аппаратта- 
ры мен нақты көрсеткіш ті 
қүралдардьщ (прибор) баспа 
схемасын калайылау және  
дәнекерлеу

Мырышталған темірден, 
жезден және мыстан жасалған 
бөлшектерді дәнекерлеу және  
калайылау

Электр аппараттарының, 
күрамдарының, релелердің  
жанасатын беттерін калайы 
лау және дәнекерлеу

Ақ қаңылтырды, тем ірді, 
ж езді, мысты, қорғасындыңа- 
лайылау және дәнекерлеу

Қатты қыз- 
байтын, бітеу  
жіктер үшін

Қалайылы-мырышты

Қалайылы 45 %, 
Мырыш 50 %, 
Алюминий 5 %

Алюминийді дәнекерлеу Д ән ек е р л ен -  
ген жапсар тез 
тотығады

Мыс-фосфоритті дәнекерлермысты, жезді, ңоланы дә- 
некерлеуге ңолданылатын төменгі температурадағы дөне- 
керлер мен күмісті алмастыра алады. Бүл дэнекерлер 
мысты дәнекерлеу кезінде флюсті қажет етпейді. Мыс- 
фосфориттен дөнекерленген жалғау морт сынғыш бол- 
ғандьщтан, оны ауыр күшпен жүмыс істейтін бөлшек- 
терге қолданбайды.

Көптеген дэнекерлер сым, жолак және үнтак түрінде 
шығарылады. Ал мыс-мырышты дэнекерлер морт сын- 
ғыш болғандықтан, түйіршік түрінде шығарылады.
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Ж о г а р ы  т е м п е р а т у р а д а г ы  д э н е к е р л е р
6.4-кесте

Маркасы,
қүрамы

Колдану аймағы

I
Ескерту

Күмісті

ПСр-10

ПСр-12

ПСр-25

ПСр-45

ПСр-65
ПСр-70

800 °С-қа дейін  қызатын 
бөлшектерді дәнекерлеу 

58 % мысы бар мыс пен 
жезді дәнекерлеу

Үсақ бөлшектерді дөнекер- 
леу

Мыс ж әне қоладан Жасал- 
ған бөлшектер

Таспалық аралар 
Ток ж үретін  бөліктерді 

дөнекерлеу

Д ә н е к е р л е н г е н  
жердің тазалығы 
мен иілімділік қаси- 
етін талап ететін 
бөлшектер үшін 

Д ә н е к е р л е н г е н  
ж ердің и іл ім діл ігі 
мен жоғары электр 
өткізгіш тігін  саң- 
тауды талап ететін  
бөлшектер үшін

Мыс-мырышты

ПМЦ-36

ПРц-48

ПМц-54

ЛОК62-06-04

Л63, Л68 
МЦН 48-10 
ЛК62-50, 
ЛОК59-1-03

Л 59, Л 5 8 -1  ж әне қоспалы  
жезді дәнекерлеу

Л 62 ж езд і, мыс, кола, бо
латтарды дәнекерлеу

Болат пен шойынды дөне- 
керлеу

Көміртекті болаттар мен 
мысты дәнекерлеу

Сүр шойындарды дәнекерлеу

-

Мысты фосфорит

СЛКРОПр- 6 -  
4-0, 03

Мыс пен оның қорытпала- 
рын дөнекерлеу

ПСр-40 типті күмісті 
дөнекерді айырбас- 
тайды

Кремнийлі-мысты*
алюминийлі

Кремний 6 % 
Мыс 28 % 
А л ю м и н и й  
66%

Алюминий мен оның 
қорытпаларын дәнекерлеу 

Ж іктің  тотығуы қағанат- 
танарлык болады
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Флюс тер. Флюстердің үш түрлі ңызметі бар: негізгі 
металл мен дәнекерді тотықтанудан саңтау; пайда бол
тан тотықтарды ерітіп жіберу; беттің керілуін төменде- 
ту есебінен дәнекердің металл бетіне жүғуын қамтама- 
сыз ету.

Газ жалынымен дөнекерлеу кезінде үнтақ, ңоймал- 
ж ы ң жөне газ түріндегі флюстар қолданылады. БМ-1 
маркалы газ төрізді флюс (5.4) көбінесе мыс қорытпала- 
рын дәнекерлеуге пайдаланылады және өте сапалы нәти- 
же береді.

Ол үш ін арнаулы аппарат (КГФ-1 төрізді флюспен 
қоректендіргіш) колдану керек.

Төменгі температурада дөнекерлеуге жиі қолданыла- 
тын флюс-канифол. Сол сияңты ңүрамында металл хло- 
ридтары, көбінесе мырыш пен алюминий хлоридтары 
( 6.5-кесте), бар флюстер де ңолданылады.

6.5-кесте
Т ө м е н г і  т е м п е р а т у р а д а  д ә н е к е р л е у г е  ц о л д а н ы л а т ы н  

ф л ю с т е р

Флюс қүрамы Қолдану аймагы

Канифоль

Хлорлы мырыш -  2 5 -3 0  %
Хлорлы алюминий 5 -2 0  %
Су 50-70  %

Хлорлы мырыштың түз қышқы- 
лындағы қаныққан ерітіндісі

Хлорлы мырыш 85 %
Хлорлы алюминий 10 %
Фторлы натрий 5 %

Мыс пен онын қорытпала- 
рын дэнекерлеу

Темір, болат, мыс, ж эне  
оның қорытпаларын дэн е
керлеу

Тотықпайтын болаттар
ды дэнекерлеу

Алюминийді дэнекерлеу

Қара және түсті металдарды жоғары температурада 
дәнекерлеу кезінде көбінесе бура негізді флюстер иай- 
даланылады. Кей кезде жүмыс температурасын жоғары- 
лату қажеттігі туындағанда оған бор қыш қылын доса
ды. Ал жеңіл балқитын дәнекерлерді қолданғанда флюс- 
ке хлорлы мырыш ты, фторлы калийді және басңа да 
сілтілі металдарды қосады.
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Алюминий мен магний қорытпалары н дәнекерлеу 
үш ін хлорлы сілтілі және сілтілі-ж ерлік металдардан 
түратын түздар жүйесін қолданады.

Жоғары температурада дәнекерлеу үшін қолданыла- 
тын кейбір өндірістік флюстердің қүрамы 6.6-кестеде 
көрсетілген.

6.6-кест е
Ж о г а р ы  т е м п е р а т у р а  м ен  д ә н е к е р л е у  цшін ц о л д а н а т ы н  

ф л ю с т е р

г Қүрамы, %, маркасы

Бура 100

№ 7 
№ 209

№ 284

Бура 40, бор кышқылы 
4 0 ,сода 20

Бор қышкылы 50-60, 
көміркышқылды литий 
20-25

Фторлы-сутекті калий 
4 5 - 5 5 ,  бор қышңылы 
55-45

Бор қышқылы 60-80, 
бура 5 ,25, фторлы калий 
4-10, калийдін, фторбора- 
ты 2-8, фторлы литий 1,5

Бура 15-20, хлорлы қала- 
йы 5-15, фторлы кальций 
10-50, сүйық өйнек 5-50, 
бор кыпщылы 10, су 5-25

Балқытылган бура 50, 
бор қышқылы 50

№ 34
Фторлы натрий 8-10, 

хлорлы барий -  10-15, 
хлорлы натрий 15-20, 
хлорлы мырыш 30-40, 
калганы хлорлы кальций

Қолдану аймагы

Мыс, ж ез, кола, 
болат, шойынды  
дэнекерлеу

Мүнда да 
Тотықпайтын, ыс- 

тыққа төзімді бо
латтарды дөнекерлеу 

Болат, никель  
мен мыс қорытпа- 
ларын дөнекерлеу 

Мыс пен ж езд і 
дэнекерлеу

Шойынды дене- 
керлеу

Өте қатты қорыт- 
палар мен жогары  
көміртекті болат
тарды дэнекерлеу 

Мыс пев тотық- 
пайтын болаттарды  
дэнекерлеу

Мыс пен онын, 
қ о р ы т п а л а р ы н  
дэнекерлеу

Тотыкпайтын бо
латтарды дэнекерлеу

Алюминий
А л ю м и н и й

қүймалары

Ескерту

Мыс-мырышты  
ж әне күмісті 
дэнекерлер 

Мүнда да

Күмісті дэнекер

Ж езді дэнекер

Қыздыру кезін- 
дегі қоймалжың 
түрдегі флюс жэне 
су мен түздың 4:1 
қатынасы бойын
ша ерітінді

Қ о й м а л ж ы н ,  
түрдегі флюс пен 
дөнекер үнтағы- 
ның қосындысы 

Хлорлы мырыш 
е р і т і н д і с і н д е г і  
қоймалжық флюс

Ж а р ы к і п а қ т ы  
бітеу үшін
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Д ән ек ер л ен ген  ж ікт ің  қцры лы сы .  Д әнекерлеу 
ж ігінің беріктігі, көбінесе дәнекерленген жердің ауда- 
ны мен біріктірілетін бөлшектердің қаншалыңты жым- 
дастырылғанына, яғни аралығындағы саңылау көлемі- 
не байланысты.

Дәнекерлеу кезінде көбінесе айқастырып біріктіру 
тәсілі қолданылады. Өйткені айқастыруды көбейте оты
рып, оның беріктігін арттыруға болады. Жапсарласты- 
ра біріктірудің механикалық ңасиеттерін арттыру үшін 
қисы к немесе тісті түй істерд і ( 6 .2 -сурет ) ңолдану 
төжірибеге айналды. Оның ішінде соңғысы айналмалы 
таспалық араның алақанын дәнекерленгенде ж иі қол- 
данылады. Бірақ бүл тәсіл арнаулы механикалың өңдеуді 
талап етеді және біріктірілген бөлшектерді қүрастыру 
қиындық тудырады.

Түтік тәрізді біріктірілім  (6 .3-сурет ) ж асау үш ін 
дәнекерлеуді кең қолданады. “а” және “б” тәрізді жал- 
ғауларды түтіктің сыртқы диаметрін үлғайтуға болатын

а)

т т ш т
в)

т

ш ш гг.

Г)

д)
6.2-сурет. Д ән ек ер л еп  б ір ік т ір у  тцрлері:  

а  -  ж а н аст ы ры п, б  -  ай қ а ст ы р ы п , в  -  қ ы р л а р ы н  қайы ры п,  
г - іш п е к т е п ;  д -  а р н а у л ы
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а) б) в) г)

6.3-сурет. Т ц т ікт ерд і  б ір ік т ір у

жағдайда, ал “в” және “г” түрлері өз қалпын саңтап қала- 
тын жағдайларда қолданылады. Дәнекерлеу кезінде жал- 
ғанатын бөлшектердің аралығындағы саңылаулардың 
мөлшері оған капнллярлық күшпен еріген дәнекер кіре 
алаты ндай болуы керек . Сондай саңы лауларды ң 
мөлшерлері 6.7-кестеде көрсетілген.

6.7-кест е

Д ә н е к е р л е у  к е з ін д е г і  с а ң ы л а у  п ө л ш е р л е р і

Дәнекер Сақылаулар, мм

Мыс оның 
қорытпалары

Болат Алюминий

Күмісті 0 ,05-0 ,25 0 ,3 -0 ,12 -

Мыс-мырышты 0,06-0 ,30 0,12 -

Ж езді 0 ,075-0 ,30 0,12 -

Төменгі температуралы  
(қалайлы-корғасынды)

0 ,075-0 ,30 0 ,05-0 ,15 -

Жоғары температуралы  
( к р е м н и й л і - м ы с т ы -  

1 алюминийлі)

0 ,05-0 ,15

'

0 ,1 -0 ,3

Цэнекерлеу техникасы. Төменгі температурамен дә- 
некерлеу кезінде тазаланған бөлш ектерді алдын ала 
ңалайымен жалатады, жинайды, дәнекер бетіне флюс 
жағады да оттық жалынымен немесе басқа жылу көзімен 
балқытады. Балқыған дәнекер біріктірілетін бөлшектердің 
аралығындағы саңылауға ағып кіреді. Содан кейін оттьщ- 
ты алып кетіп, жікті суытады.

Ж оғары  тем пературалы  дән екерлеуд і қалы п ты  
қүрам дағы  газ ж алы ны м ен ж үргізед і. Ж анғы ш  газ



мөлшері артык болуы да мүмкін. Ацетилен бойынша ж а
лын куаты көміртекті болаттар үшін 100-200 л /сағ., то- 
тықпайтын болат үш ін 70 л/сағ. артың емес, мыс үшін 
150-200 л /сағ., жез үшін 100-120 л/сағ. Ацетиленді ай- 
ырбастағыш газдарды қолданғанда, сәйкес газдың ал- 
мастыру коэффициентін және жалынның қалыпты жағ- 
дайын ңамтамасыз ететін оттегі шыгынын есепке ала- 
ды (2.21-кесте).

Бөлшектерді жалынмен, оның ядросынан 20-30 мм 
кашықтықтағы аймағымен ңыздырады. Бүл металдың қат- 
ты ңызып кетуінен саңтайды. Жалынды неғүрлым ңалың 
және жылу өткізгіштігі жоғары металға бағыттайды.

Дәнекердің диаметрі мен ені (жолаңты пайдаланғанда) 
дәнекерленетін металдың ең төменгі қалыңдығынан 1-3 
есе көп болуға тиіс. Жоғары температурада дөнекерлеудің 
реті мен техникасы 6.8-кестеде келтірілген.

6.8-кест е
Ж о г а р ы  т е м п е р а т у р а д а  д ә н е к е р л е у д іц  ж цм ы с р е т і  мен  

т е х н и к а с ы

Жұмыс реті мен техникасы Ескерту

Дәнекерлеуге дайындау жөне бөлшектерді орналастыру

Бөлш ектердің дөнекерленетін жерін  
ластан, тотықтан, күйіктен, майлар- 
дан механикалық немесе химиялық  
жолмен тазарту

Щ еткалармен, қайра- 
ғыштармен, қышқыл- 
дармен дәр іл еп , сумен 
жуып, кептіру

Дәнекердің саңылауларға ағып кіруі 
| ыңғайлы болуы үшін дәнекерленетін 
| орындарда металды қалайымен жалату 

Қ аж етті саңылауды қою және  
Ібөлшек келемін анықтау (егер айқас- 
! тыру тәсілімен дөнекерлесе)

Күммен тазалау үсы- 
нылмайды

Қыздыру мен бетті флюспен өқдеу

Әр түрлі металдарға есептелген мен- 
шікті жалын қуатын есепке ала отырып, 
ңалыпты қүрамды жалын жасау 

Дәнекерленетін жерді дөнекер балқы- 
ғанша жалынмен ңыздырып, флюс алу 

Дәнекерді жалынмен аздап қызды- 
рып, оны флюспен жабу

-
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6.8-кестенің жалгасы

Жүмыс реті мен техникасы Ескерту
--------------------- —

Бөлшекті дөнекерлеу

Флюс балңығаннан кейін оған д э 
некер сеуіп, кызған беттің жылуымен 
оны балқытады

Дэнекер сымды бөлшек бетіне 
үйкей отырып балкытады, ж и і-ж и і 
флюске оның үшын батыра отырып 
сацылауды толтырады

Дөнекер жалынмен  
балкымау керек

Дәнекерлеуді аяктау

Жалынды аулақтатып, дәнекер- 
ленген жерді баяу салңындатады

Дәнекер толык ңатқаннан кейін, 
оны сумен жуы п, матамен сүртіп та- 
залайды.

Егер қажет болса бүйымның дәне- 
! керленген ж ерін түзетіп , жылумен  

өңдейді

Түсті металдарды сумен 
салқындатуға болады

Қүрамында бура бар 
флюсті күкірт қышқылы- 
ның 10 %-тік ерітіндісі- 
мен дәрілеп, соңынан су
мен жуып тазалайды

6.4. Газ ж алы н ы м ен  қы зды ру

Тәжірибеде газ жалынмен қыздыру бөлшек бетін ж а
лынмен шыныңтыру кезінде, қыздырып түзету кезінде 
және метал дың бетін тазалағанда ңол даны лады.

Беттерді жалынмен қыздырып ш ыңдау . Бүл процесс 
бүйымдардың беттерін шыңдайтын температураға дейін 
жылдам ңыздырып пайдаланылады. Содан кейін оны 
жылдам суытңанда оның қатты мартенситті қүрылымы 
н егізг і м еталды ң алгаш ңы  қ ал ы п ты  ңүры лы м ы на 
ауысады да, шыңдалған бет пайда болады. Әдетте шың- 
далған беттің тереңдігі 1,5-5,0 мм болады.

Бүйымның пішіні мен мөлшеріне байланысты олар
ды қыздыру мен салқындатудың ережелері әр түрлі бо
лады  (6 .4 -с у р е т ) .  Ж ү й ел ік  тәс ілм ен  ш ы ңдағанда 
(6.4. а, б сурет)  метал аумағының барлығын қыздыра- 
ды да бөлек-бөлек салқындатады. Ал ңалған тәсілдер 
(6.4. в, г, д-сурет) үздіксіз жүреді, яғни әрі ңыздырып, 
әрі біраз уақыттан кейін салқындатады.

153



кыздыру  ̂ салңындату

В)

6.4-сурет. Ж а л ы н м е н  б е т т ік  ш ы ң д а у  т әсілдер ін ің  сызбасы :  
а -  т ц ра қ т ы , б -  ж ы лдам  а й н а л а т ы н ;  в  -  цзд іксіз;  г  — сақина-  

л ы  қ о сар лан га н ;  д  -  а р н а у л ы  қо сарлан ган ;
1 -  бөліиек; 2  -  о т т ы қ; 3  -  су  іиашқыіи

Беттерді газ жалынымен қыздырып шыңдау үш ін 
ацетилен, пропан-бутан, табиғи және ңалалық газдар
ды қолданады. ГЗ тәрізді әмбебап оттыңңа коп ж алын
ды үш тыңты орнатып, сонымен шыңдауды жүргізеді. 
Цилиндрлі немесе бура сызықты бөлшек беттерін шы- 
ньщтыруга НАЗ тәрізді ацетиленмен жүмыс істейтін от
тьщ тар, ал оның айы рбастайты н газдары  үш ін  ГЗЗ 
тәрізді оттыңтар пайдаланылады. Үш тыңтардың ені 
45-110 мм аралығында болады және олар тереңдігі және 
қаттылығы өр түрлі шыңдалған ңабат алу үшін әр түрлі 
салңындатқыш ңондырғылармен жабдыңталады. Салқын- 
дату су немесе ауа ағынымен жүргізіледі.

Шыңдауды тек механикаландырылған жолмен гана 
жүргізеді. Оттық шыңдалатын бетте жүріп отыратын 
суппортқа бекітіледі.
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Бетті жалынмен шыңдаудың үздіксіз тәсілін жүргізу 
төртібі төменде келтіріледі. Болатты мартенситке, троос- 
титке жөне сорбитке шынықтырады. Бүл күрылымдар 
салқындату жүйесінің орналасуы мен салңындату жыл- 
дамдығын таңдап алу сөйкестігі арқылы жасалады.

Бетті жалынмен шыңдауды шойын мен болатңа да 
қолдануға болады (6.9-кесте).

6.9-кест е
Б е т т і ш ы ң д а у га  б о л а т  пен ш о й ы н н ы ц  ж а р а м д ы л ы г ы  

к ри т ер и й л ер і

Шыңдала- Элементтер құрамы болатын көрсеткіші, %

Жалпы Б айла
нысты

Кремний Никель Хром,
молибден,

ванадий
Көміртекті

болат 0 ,35 -0 ,70 - - - -

Сұршойын 3,3 0,4-тен 2-ден - -

Қ о с п а л ы _

кем емес кем емес
1-2 0,75-тен

шоиын көп емес

Томен ңоспалы болаттарды шыңдауға болады, бірак; 
ңауіпсіздікті саңтайтын шараларды колдану керек.

Ж оғары көміртекті болаттарды (көміртегі 0,7 % көп) 
шыньщтыру, онда жарыңшалар пайда болу қаупін ту- 
дырады. Сондьщтан оларды арнаулы орталарда гана шы
ньщтыру керек.

Газ жалынымен қыздырып металды тцзету. Бүл 
тәсілдің ерекшелігі газ жалынымен майысқан жерді орта- 
лықтандырылған жылумен қыздырып, жылдам салкында- 
туда болып табылады. Соның нәтижесінде майысқан жерде 
оны қайтадан орнына келтіретіндей немесе майысуды азай- 
татындай күш пайда болады. Көлемді майысуларды түзету 
үшін кыздырумен коса, механикалық қүралдар қысқыш- 
тар, көтергіштер, ат ауыздар жөне т.с.с қолданылады.

Қыздыруды майыскан беттің дөңес жағынан бастай- 
ды. Б өлш екті салкындатуды табиғи ж ағдайда ауада 
жүргізеді. Ш ыңдалмайтын болаттарды сумен салқын- 
датуға да болады.
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Б е т т ік  ш ы н ы ц т ы р у д ы ц  н эт и ж ел ер і
6.10-кесте

Шынықты- Шьшық- Жа Судың Жальш Ауа Ауаның Ескерту
рылғыш тырудың лын меншікті мен ауа а±ыньі менішкп

қабаттың жылдам- куаты. ІТІЬТ+ЫНЫ, агыны" менсу Ш Ы ІЪ І '

қүрылымы дығы, л/сағ ара нъің ара аралығы- Н Ь І, 1  с м

мм/міш кашық- 
тыгы, мм

капіық- 
тыгы, мм

н ь щ

кашық- 
тығы, мм

е н ш е

м3/сағ

Мартенсит- 7 0 - 1 5 0 _ _ _
ке шынық- 5 0 0 0 , 4

тыру

...

Шынығу 
тереңдігі 
2 ,4 - 4 ,0 м м .  

Қ а т - 
тылығы

Түзетуді қолмен жүргізеді және оның дәлдігі жүмыс- 
шының іскерлігіне байланысты.

Ацетиленмен немесе оны алмастыратын газдармен 
жүмыс істейтін ГЗЗ тәрізді әмбебап оттыңтар қыздыруға 
пайдаланы лады.

Оттықты беттік шындау үшін салңындатңыш қондырғы 
қажетінсіз де пайдалануға болады.

Түзету техникасы мынадай болады: алдымен қызды- 
рылатын жерді анықтап, оның ауданын белгілейді. Бүл 
аймаң металл қалыңдығының 0,5-2,0 белігі, ал бөліктер 
үш ін  оның диам етрін ің  0 ,2 -0 ,5  бөлігіндей болады. 
Белгіленген аймақты майысудың мөлшеріне байланыс
ты 250-650 °С-қа дейін қыздырады. Түзелетін металдың 
қүрылымы өзгеріп кетпейтіндей температурада ғана 
ңыздырады. Газ жалынымен қыздырып түзетудің әр 
түрлі мысалдары 6.11-кестеде келтірілген.

Газ жалынымен металл тазалау. Бүл тәсіл тазалана- 
тын металл бетін жылдам ңыздыруға негізделген. Сонда 
металл калдықтары ажырап, тотықтар қүрғайды, бояу- 
лар күйіп кетеді. Ал олардың қалдықтары металл щетка- 
мен лезде тазаланады. Жабысқан металл қалдыңтары мен 
басңа ластар негізгі металдың үлғаю коэффициенттерінің 
өр түрлілігіне байланысты.
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ЭскизіТүзелетін
элемент

1 Қкздыру
2 Қьіздьіру 
■ 3 ҚыздыруҮ 3 ы н д ы қ 

бойы майыскан  
металл табак- 
тары

ҚыздыруТабақтын ор-
т а с ы н д а г ы
ақау

Қыздыру
орнь:Бір аумағы ға- 

на майыоқан та
бак

Әр түрлі ка- 
! лыңдықтағы та- 
I бақтардан жасал- 
!ған жапқыштар 
I Мен ыдыстық 
і жазық түбі

Қьіздыру
сызыгы

Қыздыру орны
| Т а б а қ т а н  
|ойылып алын- 
Іған фланцтар

! Көлденең жа- 
| зықтықты май- 
| ысқан швеллер- 
| лер мен екі тавр- 
лы прокаттар

М а й ы с у д ы  
түзету

Тік жазық- 
тықта майысқан 
швелерлер мен 
екі таврлы про
каттар

Әр т црлі бөлиіектерді цыздырып т узет у

Табақты қыз- 
дырып, түзету

М еханикалык  
әсерден немесе 
бір аумақтык 
кызуынан пайда 
болған майысу, 
шүңқыр, дөңес- 
терді түзету____

Мүнда да

6.1 1 -кесте  
м ы с а л д а р ы

Орындалатын
жүмыстық

сипаттамасы

ЗКазық түптер 
мен әр түрлі 
дөнгелек немесе 
сопак дайы нда
малар ды түзету

Ф л а н е ц т і ң  
майысуын түзе- 
ту

М а й ы с у д ы 
түзету
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6.11-кестенің жалгасы
Түзелетін
элемент

Эскизі Орындалатын
жүмыстың

Екі таврлы 
пісіріліп дай- 
ындалған балка

5 2

Төменгі және 
ж о ғ а р ғ ы 
б е т т е р і н д е г і  
майысуды түзе- 
ту

Әр түрлі 
м ө л ш е р д е г і  
бүрыштамалар

Қыздырудан кейінгі майысу 
бағыты

орнщ

Бү р ышт а ма -  
лардағы түзету

Эксцентрикті 
престіқ шатуны Ө з е к ш е с і н

түзету

Иінді білік
!------ Е Э'■̂ ч̂.Қыздыру

орны Жақтауларын
түзету

Тазаланатын бетті ГАО ( 3.3-кесте ) тәрізді көп жалын
ды оттықтармен ңыздырады. Ол үшін қатаң тотықтан- 
дыратын жалын күрамын қолданып, металға газды ди- 
намикалық ңысым тудыру үшін оны үштықтан үзілуге 
жақын жылдамдықпен шыгарады.

Оттықтың бүл кездегі көлденең бүрышы 40-60°. Оның
жылжу жылдамдығы 0,5-1,0 м /мин. Қүрғак; ңопсыған
тотың ңабаты тезірек тазаланады, ал бояулар мен лактар
баяу тазарады . Ө йткені олар аж ы раған ш а күйеді,
күйеленеді. Оттықты өзіне қарай жылжытып тазалаған-
да олар ажырап ш ыққан металл қалдыңтарымен, тотың-
тармен және басңа заттармен ластанбайды да тазалаудан
жаңсы нәтиже алуға болады. Алдыңғы қабатты соңғы
қыздырылатын қабатпен кем дегенде 15-20 мм жауып
қыздыру үш ін оттықтың жүріс бағытын 30° бүрышпен 
жылжытады.
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Тазаланатын металл бетінің жағдайына, тотықтар мен 
бояуларды ң қалы ң ды гы н а байланы сты  тазалауды  
бірнеше рет жүргізеді. Әр жүріс аралығында қалдық- 
тардан тазартып, металды салңындатып отырады.

6.5. Ж абы н дарды  газо тер м и ял ы қ  тозаңдау

Соңғы кездері техника саласында металдарға жабын 
қаптау үшін газотермиялық тозаңдау әдісін қолдану кең 
өріс алып келеді.

Бүл тәсілге электр доғалы металдандыру, газ-жалын- 
ды, плазмалық, детонацияльщ  тозаңдау т.б. жатады. 
Бүл процестер арнайы ңасиеттерге ие қабат жасауды 
ңамтамасыз етеді.

Г азотерм и ялы қ тозаңдау  тәс іл і технологи ялы ң  
процестерінің қарапайымдылығымен, жабдықтарының 
жинақтылығымен ерекшеленеді. Олар тозаң сіңіретін 
материалдардың түріне, бөлшек бетінің өңделу түріне, 
тозаңдау реж иміне ж әне т.б. байланысты ж абылган 
қабатты ң  ф и зи к ал ы қ  механикалы к; ңасиеттер ін  
(беріктігі, жабысңыштығы, қаттылыгы, кеуектігі, то- 
зуға төзімділігі және т.б.) қажетті мөлшерде реттеп оты- 
руға мүмкіндік береді.

Газотермиялық тозаңдау арқылы жағылған жабын 
қабаты  тоты ғуға қарсы  беріктік , тозуға төзім діл ік , 
электр өткізбеушілік, үйкелісті жеңілдету сияқты қаси- 
еттерге ие болады. Бүл аталған қасиеттер кей жағдай- 
ларда газотермиялық тозаңдау тәсілдерінің бірнеше түрі 
арқылы алынуы мүмкін. Бөлшек түріне қарай бүйымға 
байланысты тиісті төсіл қабылданады.

Электр доғасымен металдандыру тәсілі басқаларына 
қарағанда энергияны аз шығындайды. Мысалы, 1 кг ме
талл тозаңдауға плазмалық аппараттар үш есе, ал газ 
жалыны бес есе артық энергия жүмсайды, бірақ электр 
доғалы  м еталдан ды ру  тек м еталл  сы м дары  мен 
өзекшелерді ғана тозаңдай алады. Ал үнтақты матери- 
алдар үш ін плазмалың немесе газ жалындық аппарат- 
тар ңажет болады.
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Жабынға беріктік ңасиет беру үшін бөлшек бетін ал
дын ала дайындау керек. Оны дайындаудың бірнеше 
төсілдері бар: қайрақты материал ағынымен өңдеу, ме- 
ханикальщ өңдеу, химиялық өңдеу, электрлік дайын
дау. Соңғы екеуі сирек қолданылады. Кең тарағаны қай- 
ракты материал ағынымен тазалық тәсілі (санитарлық- 
гигиеналың жағынан бүл төсіл рүқсат етілмейді). Меха
никалык өңдеу де жиі ңолданылады.

Б өлш ектерді ж оғары дағы дай тәсілмен дайы ндау 
тозаң сіңірілген материалдың негізгі металға жаңсы жа- 
бысуын ңамтамасыз етеді. Себебі ондағы қырлы беттер- 
де жабысу ауданы үлкен болады.

Қажетті санитарлың-гигиеналық жағдай жасау үшін 
газотермиялық тозаңдауды арнаулы желдеткіші бар ка- 
биналарда жүргізу керек, ал жүмысшыны жеке қорға- 
натын ңүралдармен ңамтамасыз етеді. 6.5-суретте де 
осы төсіл үш ін ж асалған кабинаны ң ж алпы көрінісі 
көреетілген, ал 6.6-суретте алаңның шамалаған жоспа- 
ры келтірілген.
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Әр түрлі тәсілмен (газ жылуымен және электр доға- 
сымен) бірдей материалдарға (мырыш пен алюминийді) 
тозаң сіңіру төмендегідей сипатталады.

Электр доғасы  арңы лы  тозаң сің іргенде ж абысу 
беріктігі, газ жалынына қарағанда едәуір жақсы бола
ды. Әсіресе алюминийді тозаңдағанда ең үлкен мәні 
180-280 кг/см 2 жетеді. Жабынның өз беріктігімен бірдей 
болады. Тотығуға қарсы беріктігі түрғысынан алғанда 
екі тәсіл де бірдей.

Газ жалынымен жабынды тозаңдау үшін сыммен не
месе үнтаңпен жүмыс істейтін аппараттар мен қондыр- 
ғылар түрлері қолданылады (6.12-кестеде).

6.12-кест е
Ж а б ы н д а р д ы  га з  ж а л ы н ы м е н  т о з а ң д а у г а  а р н а л г а н  

ж аб д ы ц т а р

Қондырғы
түрі

Қызметі Тозаңдау
тәсіл і

Тозандатыл- 
ган материал 

түрі

Пайдалана- 
тын газ

МГИ-4 Б о л а т п е н ,  
м ы р ы ш п е н , 
а л ю м и н и й м е н  
тозаңдайды

Газ ж а
лынымен

Сым А ц е т и л е н ,  
оттегі, ауа

МГИ-4П Мүнда да Мүнда да Мүнда да Пропан, бу
тан, оттегі, 
ауа

УГПЛ М ы р ы ш п е н ,  
тер м оп л астп ен  
және басңа балқу 
{=800 ОС бола
тын материал- 
дармен тозан,- 
дайды

Үнтаң А ц е т и л е н ,
ауа

УГПТ Хром, бор, 
никельді ңоспа- 
лармен қиын 
балқитын жа- 
бын жасайды

А ц е т и л е н , 
оттегі

Сыммен жабдықталған аппараттар алюминийден, мы- 
рыштан, болаттан, т.б. металдардан жабу бетін жасау 
үш ін пайдаланылады. Ол үшін диаметрі 2-4 мм сым ңол- 
данылады. Мүндай жабындар мынадай мақсатта жаса-
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лады: металл қүрылғыларын әр түрлі ортада тотықтану- 
дан сақтау үшін, өңделетін бөлшектің қызмет мерзімін 
үзарту үш ін, тозған бөлш ектерді алғаш қы  ңалпына 
келтіру және қүймалардың ақауларын түзету үшін және 
арнаулы қасиет беру үшін, оның бетіне тозуға төзімді, 
үйкелісі аз, жылуға төзімді жабындар жасайды.

Газ жалынды аппарат қолмен жүмыс жасауға лайық- 
талған. Сол сияқты оларды механикаландыруға да бола
ды. Аппараттар екі түрлі: МГИ-4А ( 6.7-сурет) оттегілі- 
ацетилен ңоспасымен жүмыс істеуге, МГИ-4П -  техни- 
калық пропан мен оттегі қоспасы үшін арналган.

6.7-сурет. М Г И -4  газбен  м ет а л д а н д ы р гы ш :
1 -  а у а  қц б ы р ы ; 2  -  бц рам д ы қт ы  р е д у к т о р ;  3 -  б іт егіш  кран;  

4  - ш а ш а т ы н  ц іит ы қ
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Аппараттардьщ техникалың сипаттамасы 6.13-кесте- 
де көрсетілген.

6.13-кест е
М Г И -4  а п п арат ы н ы н , т е х н и к а л ъ щ  көрсетпкіштері

Сипаттамасы Аппараттар түрі

1 МГИ-4 А МГИ-4П

Өнімділігі (диаметрі, 4 мм мырыш 
сымымен шаңдатңанда), кг/сағ.

23-ке дейін 23-ке дейін

Тозаңдататын сым диаметрі, мм 
Сым берілу жылдамдығы, м/мин.

2-4
1-12

2-4
1-12

Жораргы шығын, м3/сағ.: 
Сығылған ауа 
Оттегі 
Ацетилен 
Пропан

60
2,5
1,3

60
5,5

1Д
Жұмысшы, қысым, кг/см 2 

ауа 
оттегі 
ацетилен 
пропан 

Массасы, кг

4-5  
2 ,5 -4 ,5  
0 ,6 -0 ,1

2,2

4-5
2,5

0 ,6 -1 ,4  
2,2

МГИ-4 аппаратын жанғыш газбен қоректендіру баллон- 
дардан немесе таратңыш лампалардан жүргізіледі. Екі 
жағдайда да газ ңысымы 0,06 МПа болады. Қоректендіру 
үшін ПГУ-5 төрізді газ таратңыш ңолданылады. МГИ-4П 
аппаратымен пропан-бутанды қолданғанда ПГУ-5 ңон- 
дырғының орнына ЛЗС маркалы кері клапан қойылады. 
Оттегі мен ауа таратқыш магистральдан алынады.

А ппаратты ң ж ы лж ы м алы  пісіру орындарында да 
жүмыс істеуі мүмкін. Бүл кезде ауаны компрессормен 
береді. Сым қолданылатын аппараттармен қатар, үнтақ- 
ты материалдармен жабынды тозаңдау қондырғылары 
кең ңолданылады. Бүл қондырғылардың барлығы да 
үнтақты беріп түратын қоректендіргіш ыдыс пен тозаң- 
дайтын оттыңтан түрады. Олардың екі түрі бар: УГПЛ- 
жеңіл балңитын материалдар үшін, УГПТ -  киын балки- 
тын материалдар үшін.
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УГПЛ ңондырғысы ( 6.8-сурет)  қолмен немесе меха- 
никаландырылған жолмен мырыштың, термопластың 
т.б.материалдардың үнтағьімен тозаңдатып жабу үшін 
қолданы лады . Ол м еталл ңүры лғы лары н ж асайты н 
өндірісте, қүрылыста, химиялың жабдың жасау салала- 
рында металдарды тотықтанудан қорғауға және беттік 
ақауларды жондеуге пайдаланылады.

6.8-сурет. Ж абы ндарды тозаңдауеа арналган  У Г П Л  қондыргысы:
1 -  б а с қ а р у  қ а л қ а н ы ;  2  -  т о з а ң д а й т ы н  га з  ж алы н ды  а п п а 

р а т ;  3 -  ц н т а қп ен  қорект ен д ір г іш ; 4 -  р е д у к т о р

Тозаң сіңірілген үнтақты ацетилен-ауа жалынымен 
қыздырады, ал оны тозаңдау сығылған ауамен жасала- 
ды. Тозаңдайтын оттық ацетиленнің жоғары қысымын- 
да (0,3-1,0 кгс/см2) түрақты жүмыс істейді. Сондыңтан 
да баллон немесе ацетилен генераторын ңолданады.
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УГПТ қондыргысы ауыр балңитын үнтақтармен жа- 
бындарды тозаңдау қызметін атқарады. Бүл қондырғы 
арқылы өздігінен флюстелетін ауыр балқитын матери- 
алдармен немесе балқу 2050 °С аспайтын керамикамен 
тозаңдалған жабын алуға болады. Сол сияңты алюминий 
тотығымен, мыслен, алюминий қорытпасының үнтаң- 
тарымен де тозаң сіңіруге болады. УГПТ қондырғысы 
көбінесе трактор мен автомобиль двигательдерінің иінді 
біліктерінің, шатунның, итергіштердің, цилиндрлердің 
басы мен блогының тозған беттерін ңалпына келтіру 
үш ін пайдаланылады. Тозаңдайтын үнтаңты оттегі-аце- 
тилен жалынымен қыздырады, ал тозаңдау газ жалы- 
ны ны ң ди н ам и калы қ  ңы сы мы  арқы лы  іске  асады. 
Өйткені үнтактар оттегінің ауамен инжекторлы әсерле- 
суінен сорылып алынады.

УГПЛ, УГПТ кондырғыларының техникалық сипат- 
тамалары 6.14-кестеде көрсетілген.

6.14-кест е
Ү н т а ц т ы  м а т е р и а л д а р м е н  т о з а ң д а й т ы н  

ц о н д ы р г ы л а р д ы ц  т е х н и к а л ы ц  с и п а т т а м а с ы

Сипаттамасы Қондырғы түрі

УГПЛ УГПТ

Өнімділігі (үнтаң бойынша), кг/сағ:
—

Мырыш 7 _
ПФН-12 полимер 11
Керамика 2,2
ПГ-10П, ПГ-12Н тәрізді 12

Материалды пайдалану коэффици
ент!, %

Ауа 30Ацетилен 1 1,5
Оттегі 3

Жүмысшы қысым, кгс/м 3
Ауа 3-6Ацетилен 0,3-1 0,3-1
Оттегі 3

Қоректендіргіш көлемі, дм3 10 0,7
Массасы, кг 16 17,5
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VII ТАРАУ

ОТТЕКТІ КЕСУДЕ Қ О Л Д А Н Ы Л А ТЫ Н  
А П П А РА ТТ А Р МЕН М А Ш И Н А ЛА Р 

7.1. О ттекті кесуде қ о л д ан ы латы н  
кеск іш тер

Кескіштер оттекті кесудегі негізгі ңүрал болып табы- 
лады. Олар жанғыш газ немесе сүйықтық пен оттегін 
араластырады, жалын мен кесу сызығы бойында метал
ды қыздырады жөне кесу аймагына оттегінің ағынын
бағыттайда кеседі.

Кескіштер төмендегідей жіктеледі: бөлуге және бетті 
кесуге арналған; қолмен, машинамен және арнайы ке- 
суге арналған, ацетилен мен оны айырбастайтын газдарға 
арналған кескіштер. Қызмет принциптеріне ңарай кес- 
кіштер инжекторлы немесе инжекторсыз, ал күрылы- 
мына қарай алдын ала немесе іштей газ араластыратын, 
саңылаулы, көп жалынды деп бөлінеді. Өндірісте кол- 
мен кесетін инжекторлы әмбебап кескіштер кең қолда- 
нылады. Олар калыңдығы 3-300 мм болатын металдар
ды бөліп кесе алады. Ал машина кескіштер көбінесе ин
жекторсыз болады.

Әмбебап кескііитер. Бүл инжекторлы кескіштер. Олар- 
дың жүмыс принципі пісіру мен қыздыруға арналған от- 
тыңтардағыдай болады. Айырмашылығы, кескіштердің 
қосымша оттегі келетін каналы болады және іш кі немесе 
сыртқы алмастырылатын екі үштыгы бар.

Р2А-01 кескіші (орташа, куатты) оңпаннан, ниппелден, 
инжектордан, араластырғыш камерадан, оттегі және газ 
келетін түтіктен, басынан және алмастырылатын үштық- 
тардан қүралған. Бүл арқылы ңалыңдығы 3-200 мм бола-
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тьш төменгі көміртекті жөне төменгі қоспалы болаттарды 
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РЗП-01 кескіші (жоғары ңуатты) Р2А-01 сияңты кыз- 
мет атңарады, бірак айырбастағыіп газдармен жұмыс 
істейді, кесетін қалыңдығы 3-3000 мм аралығында.

РВ-1А-02 кескіші Г2-04 оттығының оқпанына жалга- 
сады . Олар қалы ң ды ғы  3-100 мм болаты н төменгі 
көміртекті және төменгі қоспалы болаттарды қолмен ке
суге арналған. Ацетиленмен жұмыс істейді. Сыртқы екі 
түрлі (№ІА, 2А) және іш кі бес түрлі (№ ОА, ІА, 2А, ЗА, 
4А) үштықтармен жабдыңталған.

РВ-2А-02 кескіші ГЗ-ОЗ оттығыньщ оқпанына жалғаса- 
ды және калындығы 3-200 м болаттарды кесе апады. Жоға- 
рыдағыға қосымша ішкі № 5А үштығымен жабдыңталады.

Осы ауыстырмалы кескіштердің техникалың көрсет- 
кіш тері 7.2-кестеде, ал ж алпы  көрін ісі 7.2-суретте  
көрсетілген.

7.2-сурет. РВ-1А-02 мен РВ-2А-02  а у ы с т ы р м а л ы  кескіш т ер:
1 -  кескіш  от т егі ж іберілетін т цт ік; 2  -  қорап; 3 -  кескіиі 

от т егін ің  вент и лін ің  торабы; 4 -  ар а л ы қ  т цт ік; 5 -  ниппель;  
6  -  к и г із іл ет ін  гайіса; 7 -  инжектор; 8  -  жангыш га з  тцтігі;  

9  -  кескіиі басы; 10 -  іш кі цштық; 11 -  сы рт қ ы  циітъщ
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Арнаулы кескіш тер қалыңдығы 300 мм-ден артьщ 
металдарды ңолмен бөліп кесуге немесе бөліп және 
беттік кесулерді жанатын сүйықтармен жүргізуге ар- 
налған.

РПК-2-72, РПА-2-72 кескіштері қүймалар мен қара 
прокаттардың бетіндегі ақауларды жою үшін ңолмен 
кесуге арналған. Олар ңораптан, іш к і және сыртқы 
үш ты қтардан, ж апқы ш тан, кескіш  оттегін жіберетін 
вентильден түрады. Кескіш үзындығы 1350 мм, масса
сы 2,5 кг. Кесуші оттегінің кең, жүмсаң ағынын тудыру 
үшін әмбебап кескіштерге қарағанда, үштықтың шығу 
каналының диаметрін ептеп үлғайтады.

РПК-2-72 кескіш і үш ін қысымы 0,02 МПа-дан кем 
емес кокстік  немесе табиғи газдарды , ал РПА -2-72 
кескіш  үш ін ңысымы 0,01 МПа-дан аз емес ацетилен 
колданады.

РЗР-2 кескіш і төменгі көміртекті және төменгі қос- 
палы болаттарды, калыңдығы 300-800 мм болатын ме
талл табақтарды, қүймаларды және дайындамаларды 
қолмен бөліп кесу үшін пайдаланылады. Бүл кескіштің 
жанғыш газбен ңыздыргыш оттегінің соплоішілік ара- 
ласуына негізделген. Қыздырғыш жалынның түрақты 
жануы үшін жанғыш газдың кескішке кіру қысымы 0,05 
МПа-дан кем болмауға тиіс. Ж анғыш газ үшін пропан- 
бутанды ңолданады , оны ң ең көп ш ы ғы ны  7 ,5 , ал 
оттегінікі 114,5 м3/сағ. Кесуші оттегінің ңысымын ба- 
ңылау үшін манометр қойылған. Кескіш массасы 5,5 кг. 
Кескішті газбен қамтамасыз етуді цех магистралы не
месе таратңыш рамптар атқарады.

РК-02 кескіші (керосинмен кескіш) скраптарды, ме
таллургия күймаларын, рельстерді және қалыңдығы 200 
мм-ге дейінгі металл табаңтарын ңолмен кесуге қолда- 
нылады. Кескіштің жалынмен қыздырылатын буландыр- 
ғышы бар. Ж андыру үшін керосин немесе бензин пай
даланылады. Ж анармайды беру үшін қол сорғы мен сақ- 
тандырғыш клапаны бар, ңысымы 0,3 МПа болатын ар
наулы шар ыдыс тәрізді ңолданылады ( 7.3-сурет).  Ыдыс 
сыйымдылығы -  8 л.
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7.3-сурет. Б1-02 сцйық жанармай ыдысы:
1 -  тірек; 2  -  төменгі жарты иіар; 3 -  жогаргы. жарты шар;
4 -  щ ю  тесігі;  5  -  қақпақ; 6 -  орт алық тесік; 7 -  қацпақ;

8  -  соргы; 9  -  вентиль; 10 -  топса; 11 -  шток; 12  -  манометр; 
13 -  қысым тцсіргіш клапан; 14  -  тцтқа; 15 -  жанармай беру 

торабы; 16 — тцтік; 17  -  поршень; 18  -  клапан;
19 -  ауа тіітігі; 20  -  тірек аяеы.

М аш иналы кескіш тер маш инаны  оттекті кескіш - 
терімен жабдықтауға арналған. Олар оттьщ басының 
пішіні, жапқыштардың саны және мөлшерлері арқылы 
ерекшеленеді. Қыздырғыш жалын үшін газ ңоспасын ж а
сау принципіне қарай машиналы кескіштер: тең ңысым-
ды, инжекторлы немесе соплоішілік араласатын болып 
үшке бөлінеді.

Инжекторлы кескіштердің газ араластыруы Р2А-01, 
РЗп-01 әмбебап ңолмен кескіш теріндегі сияқты . Тең 
қысымды кескіш терде инж ектор болмайды. Аралас- 
тырғышңа газдар бірдей кысыммен, артық басындағы 
орталың жөне ш еткі каналдар арңы лы  беріледі. Со-

плоіш ілік араласатын кескіш тердің айырмашылығы, 
мүнда оттегі мен жанғыш газ араластырғыш камерада 
емес, үш ты ңты ң ш ыға берісінде араласады. Мүндай 
кескіш тер инж екторлы  немесе тең ңысымды болуы 
мүмкін.

Тең қысымды және соплоішілік араласатын кескіштер, 
инжекторлы кескіш терге қарағанда, ж алы нны ң кері 
кетуіне немесе үзіліп қалуына сенімді жүмыс істейді. Олар 
жүмысты сапалы атңарады және қыздырғыш жалынның 
күрамын түраңты үстап түра алады.

М ашинамен кескіш тер әрі ацетиленмен, өрі оны 
айырбастағыш газдармен де жүмыс істей алады.

Кескіштпермен жцмыс іст еу ережелері. Ж алынды 
реттеу мен пайдаланудың, оны жағып сөндірудің өмбе- 
бап кескіш тердегі ереж елері пісіру оттықтарындағы  
сияқты (3.4-кесте). Бірак ауыстырмалы кескіштердің 
ңүрылысы ерекшелігіне байланысты оларды пайдалану 
ережелері де озгеше болады.

Ауыстырмалы кескіш тер оттық штуцерге киілетін 
гайка арңылы жалғанады. Содан кейін алдымен аралас- 
тырғыш камераның гайкасын, соңынан кесуші оттегі 
вентилі түтігіндегі гайканы тартып бекітеді. Мүндай 
ретпен гайкаларды  тартып бекіткенде инж екторды ң 
қисайып кетуі болмайды.

Шлангаларды жалғау мен олардың сорғыштығын тек
серу пісіру оттығындағы сияқты жүргізіледі. Сорғыш- 
тықтың болмау себептері төмендегідей болуы мүмкін: ин
жектор бекітілмеген, араластырғыш камераның гайкасы 
тартылмаған, инжекторға оттегін жеткізетін ңорапта жа- 
салған канал бітеліп калган. Оларды ңалпына келтіру үшін 
барлык каналдарды үрлеп-тазалап, гайка мен инжектор- 
ды бекітеді.

Сорғыштығын тексергеннен кейін, ацетиленді оттық 
оқпанына жалғап, түтандырып, қыздырғыш жалынды 
реттейді.

Кесудіц сапасы мен онімділігі көбінесе оттегі ағыны- 
ның піш іні мен оның ңыздырғыш  ж алы нға қатысты 
орналасуына тікелей байланысты болады ( 7.4-сурет).
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а) 5) в) г) д) с)

7.4-сурет. Кескіш жалынының пішіндері

Іш кі және сыртқы ұш ты қтар немесе алынбайтын 
үштьщтардың газ жүретін каналдарымен салыстырған- 
дағы оттегі ағынының концентрлі орналасуы кесу кезін- 
де біршама өнімділікке жеткізеді, ал сол сияқты қыз- 
дырғыш ж алы нны ң піш іні зор (7.4. а-сурет.). Оттегі 
ағынының ауытқуы, ңисаюы мүмкін. Сыртңы (7.4. в 
сурет.) үш тықтардың шыгар каналдарының тозуынан 
ж алы н піш іні “сы пы ртқы ” тәрізді болады. Бүл кесу 
ж ы лдам ды ғы н азай ты п , ж оғарғы  беттегі кесу енін 
кеңейтіп, оны балңытып жібереді.

Іш кі үш ты қты ң каналы  ластанса кескіш  оттегінің 
ағынын өзгертіп, соның салдарынан қисьщ кесік пайда 
болады ( 7.4. д-сурет), не болмаса кесіктің төменгі жағы 
өте кеңейіп кетеді (7.4. с-сурет).

Газбен кесуш і кеск іш тің  қүры лы сы н білуге тиіс, 
жөне үштыктардағы шыға беріс каналдарын, жалын мен 
кескіш оттегі ағынының пішінін реттей алуы керек.

Газбен кесудің өнімділігін арттыру үшін жүмысшы
7.5-суретте келтірілген ңарапайым икемшіктерді пай- 
далануға тиіс.

7.2. Оттекті кесу қондырғылары

УГПР оттекті-ф лю сті кесу қондырғы сы тотығуға 
тозімді болат пен шойынды қолмен кесуге арналған. Ол 
машина жасайтын зауыттардың металл қүрамдарын жа-
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а -  гһппи еТя У Ц кеибіР ескірген щ рылгылары:
фланецтерді кесуге арналган; б -  тесік тесуге арналган ■ 

в тупик кесуге арналган; г - топтап кесуге арналган ’

сайтын цехтарында бөлшектер мен дайындамаларды 
кесу үшін қолданылады.

УГПР қондырғысы (7.6-сурет) ОК-66 редукторымен
бірге арнаулы  арбаға бекітілген  флюспен қоректен-
дірілетін жөне флюс беретін торабы бар Р2А 01 әмбебап
қол кескіш інен түрады, флюс үшін темір П Ж  үнтағы 
қолданылады.

УГПР конды ргы сы ны ң техникалы қ сипаттамасы
Кесетін металдын, ең улкен  қалыңдығы, мм:

1 2 Х 1 8 Н 9 Т  бол аттік і 2 5 0
ш ойы ндік і 200

Ең үлкен шығын, м 3/сағ.:
оттегін ік і 40
ацетилендік і 1 ,3
ф лю стеуш і газд ік і 3 ,0

Флюс ш ығыны, к г /са ғ . 6 , 2 4  
Ф люспен қоректендіргіш  сыйымдылығы 12,5  
Ф люс тасы ғы ш қа тиелетін  үнтақ
массасы, кг 30-дан  квп емес
Қондырғы массасы, кг 2 0

УГПР кондырғысы өзі сияқты жүмыс істейтін УРХС-
5 және УРХС-6 қондырғыларының орнына шығарыла- 
ды.

УГПР қондырғысын ңалыңдығы 80 мм-ден артың бо
латтарды кескенде тиімді жүмыс істейтінін есте сақтау 
керек. Ал қалыңдығы одан кем болаттарды өнімділігі 
ж оғары рақ плазмалы-доғалы  кескіш термен ж үргізу  
тиімді.

УФР-5 қондырғысы темірбетонды үнтақты-оттегілік 
кесуге арналған. Қондырғы арнаулы арбаға бекітілген 
флюс ыдысынан, найза үстағыштан, кол немесе маш и
намен кескіш тен, 5-10 баллонды, оттегілік рамптан, 
3 баллонды ауалың рамптан түрады. Оттегілік-найзалы 
кесу кезінде оттегі жүретін түтікті бекіту үш ін найза 
үстағыш  қолданылады. Кескіш тер пропан-бутан мен 
о ттегін ің  қоспасы м ен ж үмы с істейді ж әне кеск іш  
оттегінің ағынына сырттай флюс беретін кондырғысы 
бар. Флюс ретінде темір (75-85 %) мен алюминий (25-15 %) 
үнтақтары пайдаланылады.

Флюстейтін газ -ауа. УФР-5 қондырғысы қалыңдығы 
90-300 мм болатын темірбетонды кесе алады және оған 
тереңдігі 1500 мм, диаметрі 50-70 болатын тесік жасай 
алады.
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7.6-сурет. УГПР флюстеп оттегімен. кескіш қондыргы: 
1 -  арбаиіа; 2 -  циклоиды қондыреы; 3 -  флюс ыдысы;

4 -  оттегі редукторы; 5 -  қол кескіші; 6 -  жеңше

7.3. Оттекті кесу машиналары

Машиналардьщ жіктелуі. Термиялың кесудің ең көп 
тараған түрі ол оттекті кесу болып табылады. Оттегін пай- 
даланып машинамен кесу еңбек өнімділігін арттырады, 
металды үнемдейді, кесу бетінің сапасын жақсартады, 
еңбек шығынын азайтады. Қолмен кесуге ңарағанда ма
шинамен кесу кезінде белгілеу болмайды, кесуге артың 
өлшеуді азайтады, кесілген ңырлар қосымша өңдеуді 
қажет етпейді, бір мезгілде бірнеше кескішпен бірнеше 
кесік жасауға болады.

Оттекті кесудің механикаландырылған түрі қалың- 
дығы 5-160 мм болатын төменгі жөне орташа көміртекті 
болаттарды металл оңдейтін мекемелерде дайындама 
үшін кесуге ңолданылады. Бір кескішпен ңалыңдыгы
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300 мм-ге дейінгі жазың металл табақтарды, ал ңалың- 
дығы 1000 мм-ге дейінгі прокаттарды кеседі.

Машиналың оттекті кесуді пайдаланып калыңдығы 
500 мм-ге дейінгі титанды да кесуге болады. Ал тотығуға 
төзімді болат пен шойынды кесуге механикаландырыл- 
ған тәсіл ңолданылмайды десе де болады. Бүл процесс 
ңалыңдығы 80 мм-ден артық металдарды кескенде ар
наулы УРХС кондыргысын немесе сол сияқты басңа қон- 
дыррыларды пайдалана отырып ңолмен орындалады. 
Себебі қалыңдығы аз металды плазмалы-догалы әдіспен 
кескен тиімдірек болады. Блюмстерді түтас отпен таза- 
лау жэне 600 °С жогары ңыздырылған үлкен қалыңдың- 
тағы ыстың болатты кесу арнаулы ңондырғыларда (МОЗ, 
УНРС және т.б.) жүргізіледі.

М аш иналық оттекті кесуді үйы мдасты ру кезінде 
төмендегідей негізгі жағдайларды ескеру керек:

Иректемей сапалы кесу үш ін тазалығы 99,2 %-дан 
кем емес оттегін пайдалану керек. Оттегі тазалығының 
0,5 %-ға азаюы, оның тазалығы 97,0-99,8 % аралығын- 
да болса, кесу жылдамдығын азайтады жөне соған сөй- 
кес оттегінің меншікті шығыны 5-12 %-ға артады;

Ж анғыш газ үшін ацетиленді пайдаланган жөн бола
ды. Әдетте оның тапшылығына байланысты басңа айыр- 
бастағыш газдарды ңолданады. Ж ангыш газ түрін таң- 
дап алу технологиялық байңауға ғана емес, жергілікті 
жағдайларға да байланысты жүргізіледі (газбен қамта- 
масыз ету мүмкіндігі, 'оның жүйесінің бар екендігі, ке- 
сушінің шеберлігі, жүмыс түрі және т.б.).

Термиялың кесу машиналарын жіктеу, оның ішінде от
теки кесу машиналарын жіктеу, МЕМСТ 5614-80 бойын
ша, металл өндеу саласындағы кесу жүмыстарына арналған 
түраңты жөне жылжымалы машиналарды да қамтиды.

Түраңты машиналар, қүрылымдық схемасы бойын
ша: портальды (П), портальды-консольды (Пк) және топ- 
салы (Ш) болып бөлінеді.

Контурлық басқару жүйесіне қарай: (ңайталағыш- 
тығы) санмен баскарылатын (сандың бағдарламалы) (ц),

179



суретпен ңайталайтын (ф), магнитті басқарылатын (м) 
және сызықтық басңарылатын (л) болып бөлінеді.

Кесу тәсіліне ңарай машиналарды: оттекті (К), плаз- 
малы-доғалы (Пл), жөне газ-лазерлік (Гл) кескіштер деп 
бөледі.

Осыларға сәйкес машина үлгілерін белгілейтін дыбыс- 
тық пен сандық индекстер қолданылады. Олар өндеудің 
ең үлкен мәнді енін, кесу жылдамдығын, технологиялық 
жабдыңтандырудың бар екендігін және рельс жолының 
үзындығын керсетеді. Мысалы, ІШ Ф 2,5-2-10 үлгідегі 
машинада П -  портальды, К -  оттекті кесуі, Ф -  суретпен 
қайталана басқарылады, 2,5 м өндеу ені, 2,0 м/мин ең 
үлкен кесу жылдамдығы. Машинанын екі суппорты (2) 
бар, оныңішінде үш кескішті блок орналасқан (1) және 8 м 
рельс жолы бар (0).

Оттекті кесетін портальды машинаны жыл ына 15-20 мың 
тонна металл өңдейтін ірі металл өңдегіш мекемелерде 
қолданған тиімді болады. Бүл машиналардың өндеу ені
2,5 м-ден 8 м-ге дейін жетеді жөне мынандай жүмыстар- 
ды атңара алады: бір кескішпен ңалыңдығы 300 мм-ге 
дейін төменгі көміртекті және төмен қоспалы болаттар
ды кеседі; металл қырларын X және У-тәрізді ж ік  ж а
сап өңдейді; м еталл табақтарды  бір кезде бірнеш е 
кескіштермен (2-12) кесуге болады.

Портальды машиналар үш түрлі контурлың басңаруы- 
мен ш ығарылады: сандық бағдарламалы; масштабты 
фотокөшірмелі және сызықтық басңарылатын.

Сандық бағдарламалы басқарылатын (ЧПУ) машина
лар өте дәл кеседі және өнімді жүмыс жасайды. Олар 
ағынды-механикаландырылған жүйеде металл табаңта- 
рын өңдеуге қолданылады. Бүл машиналардың қалың- 
дығы 20-40 мм болатын болат табаңтарды өңдеудегі жыл- 
дың мөлшері 30-35 мың т.

Сандық бағдарламалы басқарылатын машиналар ро
бот-машина деп саналады және әсіресе, автоматтанды- 
рылған дайындамасы өте ыңғайлы.

Егер жылдық металл өңдеу көлемі 15-20 мың тонна- 
дан аспайтын мекемелерде, ірі көлемді дайындамалар-
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ды жасауға мүмкіндік болмаса, онда масштабты фото 
көшірмелі машиналарды пайдалануға болады. Олар мас
штабы 1:10 немесе 1:5етіп салынған сызбалармен жүмыс 
істейді. Сол сияқты бүл машиналарды көлемі кіші кез- 
дерде де пайдалану тиімді. Ж азы к табакты жолақтарға 
пішіп бөлу үшін қайталағыш ңондырғыны пайдаланбай- 
аң, сызыңты басңарылатын оттекті портальды кескіш 
машиналарды пайдалануға болады. Оттегімен кесетін 
портальдық машиналардың техникалық сипаттамасы
7.3-кестеде көрсетілген.

Портальды машиналардың газ схемасының ерекшелігіне 
төмендегілер жатады:

Инжекторсыз кескіштер (бірдей қысымдығы немесе 
сопло іш інде араласты раты н) қолданы лады . Олар 
кескішке келген газ қысымы 0,08-01 МПа-дан томен емес 
кезінде түрақты жалынды қамтамасыз етеді. Сондыңтан- 
да портальды машиналарды ацетиленмен ңоректендіру 
тараткыш рампалардан немесе газбен үрлегіші бар түраң- 
ты ацетилен генераторымен іске асады.

Ж үмысшы газдарға (кесетін, қыздыратын оттегімен 
жанғыш  газдарға) редуктор тікелей басқару пультінде 
ко й ы лған д ы қтан  орталы қ  м аги стр ал ды к  қы сы м ы
1,6 МПа-дан аспайтын болса, газ таратңыш орындардың 
қажеті болмайды. Бүл жағдайда газ таратқыш орындар- 
дың орнына оттепнің вентилін орнатса да жеткілікті.

Газ айырбастағыштармен металл кесу үшін ацетилен- 
ге арналған маш иналы кескіш терді ш амалы өзгертіп 
қолдануға болады. Ол өзгерістерге араластырғыш пен 
үш ты қтағы  газ келетін каналдарды кеңейту жатады. 
Ондай өзгерту  ж олдары  дайы ндайты н зауы ты н ы ң 
нүсқаларында көрсетілген. Әр түрлі портальдық маши
наларды газбен қоректендіру үшін ңолданылатын ңүрал- 
дарды олардың техникалы ң сипаттамалары на карай 
қабылдайды.

Портальды-консольды машиналар жылына өңделетін 
металл көлемі 5-10 мыңнан аспайтын цехтарда қолда- 
нылады. Бүл машиналар металл өңдейтін мекемелердің 
дайындау цехтарында кеңінен қолдау тапты. Онымен
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ңалыңдығы 100 мм-ге дейінгі төменгі немесе орташа 
ңоспалы болаттар дан орташа мөлшерлі (2,0 х 1,0) пішінді 
дайындамалар мен дайын бөлшектерді кесуге болады. 
Сол сияқты машина металл табақтарын жолақтарға не
месе тік төрт бүрышты бүйымдарға кесуге ыңғайлы. 
Портальды-консольды машиналар масштабы 1:1 етіп сы- 
зылган сызбаларды ңайталайтын фото көшірмелі жаб- 
дықталған. Көшіргішті кез келген мекеме дайындап ала 
алады. Фото көшірмелі машинаға қызмет етуге жоғары 
мамандықтың қажеті жок- Машинамен бірдей мезгілде 
бірдей төрт бөлш екті кесуге болаты нды ңтан, оның 
өнімділігі жоғары болады. Машина ацетиленді де, оның 
айырбастағыш газдарын да пайдалана береді.

ПкК-2УФ-2 портальды-консольды машинаның тех- 
никалық сипаттамасы 7.4-кестеде көрсетілген.

7.4-кесте
ПкК-2-УФ-2 портальды-консольды машинаньщ  

техникалыц көрсеткіштері

С ип аттам асы М әндері

Қ ы зм еті Төменгі көм іртекті болат- 
тан п іш ін д і бөлш ектер мен 
дайы ндамаларды  кесу

К есетін  таб ақ ты ң  ең үл к ен 1 0 0 х 2 0 0 0 х 8000
мөлш ері, мм

К ескіш  саны, дана 4
К есетін  б өлш ектің  ең  үл к ен  ен і, 2000

мм
Сурет масштабы 1 : 1
Кесу ж ы лдам ды ғы , м м /м ин. 50-1600
Д әлдік  классы 2
М өлшерлері, мм 5400 х 2015 х 1500
Ж үріс бөлігінің массасы, кг 900
Ш ы ғараты н зауы т К и ровакан н ы ң  “А втоген- 

маш ” зауы ты

Бұл машиналар жанғыш газдың төменгі қысымында 
(0,005 МПа-ға дейін) жүмысы істейтін инжекторлы ма- 
шиналы кескіштермен жабдықталады. Бірақ кескіштер 
арасындағы түраңты қысымды үстап түру үшін маш и
наньщ басқару пультінде редуктор орнатылған. Газбен
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қоректендіру жүйесіндегі элементтер кысымының жо- 
ғалуын есепке алғанда ацетиленнің машинадагы қысы- 
мы 0 ,03 МПа болуы керек . Бір мезетте қалы ңды ғы  
100 мм-ге дейін металды төрт кескішпен қатар кескен- 
де оттегінің ең үлкен ш ығыны (52,0 м 3/сағ.) болады. 
Әдетте м үндай қ алы ң ды қтағы  болатты  бір ғана 
кескіш пен кесетіндіктен, оттегін 1,6 МПа қысыммен 
беру ж еткілікті болады.

Машинаны ацетиленмен қамтамасыз етуді төменгі 
немесе орташа қысымды түрақты ацетилен генераторы- 
мен жүргізуге болады. Бірақ оның қысымын 0,05 МПа- 
ға дейін көтеретін газ үрлегіші болуы керек. Газдарды 
таратқыш рампалардан да беруге болады. Ал айырбаста- 
ғыш газдарды қысымы 0,03 МПа-дан кем емес магистраль- 
дық газ жүйесінен береді.

Топсалы машиналар бір кескішпен жүмыс істегенде 
калы ңды ғы  150 мм-ге дейінгі төменгі немесе орташа 
көміртекті болаттардан, онша үлкен емес (1000 х 1000 
мм, 1500 х 700 мм) табақ түріндегі дайындамалар жасау 
қызметін атқарады. Бір мезілде үш кескішпен жүмыс 
істесе, онда кесу калыңдығы 100 мм-ге дейін төмендейді. 
Мүнымен қырларын жантайтпай, тік бағытта ғана бөліп 
кеседі. Бүл кезде оның дәлдігі артады, яғни ол ±0,0,5 мм 
болады. Сондыңтанда топсалы маш иналармен көбіне 
дайын бүйымдар жасалады. Машина масштабы 1:1 бо
лат магнитті көшіргішпен жүмыс істейді. Олар шағын 
жүмыс алаңы на орналасады, қызмет етуге өте ңара- 
пайым және пайдалану кезінде онша көп шығын қажет 
етпейді.

Топсалы машиналардың екі түрі шығарылады: АСШ 
“Огонек” көдімгі оттекті кесу үшін, АСш-В-оттегініңүлкен 
ңысымымен (0,018 МПа) жүмыс істейді. Ол үлкен қысым- 
мен жүмыс істегенде оттегі шығыны 1,8 есе азаяды.

Топсалы машиналардың техникалың сипаттамалары
7.5-кестедв көрсетілген.
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7.5-кесте
Топсалы маіииналардың тпехникалыц көрсетпкіштері

С ипаттам асы

I

М аш иналар
АСШ “Огонек” АСШ-В

Қ ы зм еті

і

П іш ін  ш ағын 
бөлш ектерді кесу

Мұнда да, тек \ 
оттегі қысы мы  | 

жоғары (1,8 М П а)!

К есудің  ең үл к ен  қал ы ң - 100
—---- -------- ч

1 0 0 x 1 0 0
Ідығы, мм

Кескіш  саны, дана 3 3

| Бөлш ек мөлш ерлері, мм 15 0 0 x 7 5 0 1500 х 750, !
1000 х 1000 1000 х 1000 !

Кесу жылдамдығы, мм/мин 100-1600 100-1600

Д әлдік класы 1 1

Мөлшерлері, мм 1 9 1 0 х 9 5 0 х 1800 1930 х 950 х 1800

Жүріс бөлігінің массасы, кг
................... 345 350

Ш ы ғараты н зауы т Кироваканның “Автогенмаш” зауыты і

Топсалы машиналардың портальды-консольды маши- 
налардан айы рмаш ы лы ғы , мүнда басқару пульты на 
бекітілген редуктор болмайды. Мүны кесуші оттегі кана- 
лының осі мен жетекші басындағы магнитті саусақтың 
дәл келуін қамтамасыз ететін арнаулы кескіштермен 
жабдыктайды. Соның салдарынан оның кесу дөлдігі ар- 
тады. Оның үстіне машинаның әмбебап касиеті артады, 
өйткені орташа қысымдагы кез-келген газбен жүмыс 
істей береді.

АСШ-В машинасына оттегі дербес баллоннан беріледі. 
Бүл баллонга оттегі кысымы жогары (1,8 МПа) болганда 
реттеп түратын ДК-40 төрізді жогары қысымды редук
тор койы лады . Редукторды  м аш инаға III кластағы  
(МЕМСТ 9356-75) түтікпен жалғастырады.

Оттегімен кесетін т асымалдангыш  машиналар. 
Қолмен кесуге Караганда, тасымалдангыш машинамен 
кесу оның беттік сапасын жақсартады, кесу процесін 
тездетеді және кесушіні ауыр кол жүмысынан босата-
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ды. Олардың салмагы аз, қүрылысы қарапайым жөне 
пайдалануга ыңгайлы.

Тасымалдангыш машиналар негізінен болат табақтар- 
дан тура сызыкты немесе дөңгелек пішінді, кырлары 
жатық болатын дайындамаларды жасайтын өндірістерде 
колданылады. Ал арнаулы машиналарга цехтарда неме
се жолдарда түтіктерді кесетін машиналар жатады.

Өндірістен сериялы етіп шығарылатын тасымалдан
гыш машиналардың техникалық көрсеткіштері 7.6 кес- 
теде келтірілген. “Гучарк” машинасы жалпы жүмысқа 
арналган, ал қалгандары арнаулы жүмыстар үшін. Мы- 
салы, “Спутник” машинасы түтікті оның осіне тік  ба- 
гытта гана кеседі, ал “Орбита” түтіктің осіне 7°-қа дейін 
бүрыш жасап кесе алады ( 7.7-сурет ). Бекінетін және 
жылжытатын иілгіш жүйесі кесудің басы мен аягының 
дәл келетіндігін қамтамасыз етеді.

7.6-кесте
Топсалы м аш иналардьщ  т ехникалыц көрсеткіштері

'
С ипаттам асы М аш иналар

“Гучарк” Спутник-3 Орбита-2

Қ ы зм еті К ы р л а р ы н Б о л ат  түт ік - Т ү т ік тер і да-
У -тәр ізд і өң- т е р д і ң л а л ы қ  ж ағ-
деп , бағы тта- б ү й ір ж а ғ ы н ід  а й л а р д а
ғы ш  бойымен кеседі кеседі
кеседі

Кесу қалы ңды ғы , 100 75 75
мм

К есетін  бөлш ек- Ж олақ ені Ф 190-1620 Ф 530-1420
тід  мөлш ері, мм 330, фланец

Ф300-3000
Кесу ж ы лдам - 100-4000 150-750 200-500

ды ғы , м м /м ин
М өлш ерлері, мм 420 х 700 х 250 4 2 0 x 4 7 0 x 3 1 5 6 7 0 x 4 5 0 x 2 7 0

ж үріс бөлігінін
Массасы, кг 17,7 20,8 21

Ш ығаратын зауыт “А втогенм аш ”, К ировакан
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7.7-сурет. “Орбита-2” машинасы

Оттегімен кесетін тасымалданғыш машиналар ацети- 
ленмен немесе оны айырбастағыш газдармен де жүмыс 
істейді.

Барлы к тасымалданғыш  маш иналар инж екторлы  
кескіштермен жабдыңталған. Олар ацетилен қысымы 
0,01 МПа, газ айырбастағыш қысымы 0,03 МПа кезінде 
түраңты жалынмен жүмыс істейді. Оларды газбен қорек- 
тендіруге ж ы лж ы м алы  газ таратқы ш  қолданы луы  
мүмкін.
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VIII ТАРАУ

ОТТЕКТІ КЕСУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

8.1. Оттекті кесу процесінің негізі

Процестің мэні. Оттекті кесу процесі оттегі ағынын- 
да металдың күйіп, одан пайда болған тотьщтарды үрлеп 
ш ығарып тастауға негізделген. Кесу негізгі металды 
күю температурасына (тотыңтанудың жиі жүре баста- 
ған кезі) дейін қыздырғаннан кейін басталады.

М еталды ңыздыру үш ін әдеттегі ацетилен немесе 
оның айырбастағыш  газдары мен оттегінің сығылып 
ж анған ж алы ны н пайдаланады. Күйген тотыңтарды 
к еск іш тің  ортаңғы  кан алы н ан  ш ы ғаты н оттегін ің  
ағынымен тазалайды. Кесуші оттегін, металл күю тем
пературасына жеткеннен кейін ғана жібереді (төменгі 
көміртекті болаттар үшін ол £°=1300 0 С).

Кесу процесі орындалуы үшін төмендегідей жағдай- 
лар орындалуы керек: кесілетін металдың балқу темпе- 
ратурасы қүю температурасынан жоғары болуы керек; 
күйген тотықтардың балқу температурасы кесетін метал - 
дың балңу температурасынан төмен болуы тиіс; металды 
күйдіріп тотыңтандыру кезіндегі жылу мөлшері кесуді 
үздіксіз жүргізуді қамтамасыз ететіндей болуы керек; 
кесілетін металдың жылу өткізгіштігі өте жоғары бол- 
мауы тиіс; күйген тотықтар балқығанда тез ағып кетуі 
керек; металл ңүрамында кесуге кедергі келтіретін қос- 
палар аз болуы керек.

М ет алл  кесілгіштігі. М еталдың оттегімен кесуге 
жарамдылығы жоғарыда қойылған талаптарды канша- 
лы қты  ңанағаттанды ра алаты нды ғы на байланысты. 
8.1-кестеде көміртекті болаттың кесілу көрсеткіштері 
келтірілген.
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Қүрылымдьщ болаттардың кесілгіш тігі оның қүра- 
мындағы көміртегінің эквивалентіне байланысты бола
ды (8.2-кесте).

Сэ=С+0,16М п+0,3(8і-Ш о)+0,4С2+0,2У+0,04(№ +Си) 
М үндағы белгілеулердің  алды ндағы  сандар, сол 

элементтердің массасы бойынша металл ңүрамындағы 
қатысын % -бен көрсетеді.

8.1-кесте
К өм ірт ект і болатт ьщ  кесілгіштік сипат т амасы

М еталл К есілгіш тік  сипаттамасы

Төменгі көм іртекті К өм іртегі 0 ,3  % дей ін  болса ж ақсы  
кесіледі

Орташа көм іртекті бо Көміртегі 0,3-тен 0 ,7 % -ға кебейсе кесу
лат процесі күрделенеді.

Ж оғары  к ө м ір тек т і К өм іртегі 0 ,3-тен  1% -ға  дейін болса,
болат кесу қиы ндайды , ж әне кесетін м етал д ы ! 

алдын ала 300-700 ОС кыздыру каж ет бо- І  
лады. Көміртегі 1 ден 1,2 % болса, флюс 1 
қолданбай кесу мүмкін емес.

8.2-кесте
Ң ц ры лы м ды ц  болат т ыц кесілгіш т ік сипат т амасы

Қүрамы, %
I
1 Көміртегі Оньщ

экви ва
лент!

Б ол атты ң
к ес іл г іш тігі

Б ол ат

| 0,3-ге 0,6-ға К ез келген  ж ағд ай д а 15Г, 20Г, 10Г2, 15М,
1дейіні деиін кесіле береді 15АМ ж .б.

0,5-ке 
| дейін

0,6-0,8 Ж азғы  қы зды ры л- 
м ай -ақ , қ ы ста  150 °С- 
ға  дейін қы зды ры лы п 
кесіледі

30Г, 40Г, 30Г2, 15Х, 
20Х , 15ХФ, Ю хФ , 
15Х г, 20М, 12Х НЗА , 
20Х нЗА  ж.б.

0,8-ге
дейін

0,8-1,1 Ш ы ңдауды ң сы зат- 
тары  пайда болатын- 
ды қтан  кесу киы н. 
Сондыңтан алды н-ала 
300-400 °С қыздыры п, 
кесілгенн ен  кейін  
баяу суытады

25ХГС-50ХГС, ЗЗХС- 
40ХС, 20X3, 35ХЮА, 
37ХНЗА, 35Х2МА, 
25НВА, 38ХМЮА, 
40ХГМ, 45НМФА, 
50ХГА, 50ХФА, 
50ХГФА, 5ХНМ, 
12Х2НЗМА, ПІХ15, 
ШХ15СГ және т.б.
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Кесетін металды алдын ала қыздыру жарыңшаларды 
түсірмеу үш ін ж үргізіледі және оны газ пештерінде, 
қыздырғыш қүдықтарда немесе көп жалынды оттықтар- 
мен іске асырады.

Ж оғары қоспалы болаттарды жөндеп кесу процесі 
қиынға соғады. Өйткені ол кезде жоғары температурада 
балқитын тотықтар түзіледі де, оларды кесу аймағынан 
тазалау мүмкін емес. Сондықтанда мүндай болаттарды 
кесуді оттекті-ф лю спен  немесе плазм алы -доғалы  
тәсілмен (төменде айтылады) кесу қажет болады.

Сол сиякты түсті металдарды оттегімен кесуде қиын- 
дық туғызады. Ол кезде де олардың түзілген тотығы балқу 
температурасы ж оғары  болғандықтан тазаланбайды  
және олардың ж ы лу өткізгіш тігінің өте жоғарылығы 
кесуге кедергі келтіреді. Мыс пен оның қорытпаларын 
оттекті флюсті тәсілмен кеседі, ал алюминий мен оның 
корытпаларын тек плазмалы-доғалы тәсілмен кеседі.

Кесу тцрлері. Оттегімен кесуді термиялық кесу процес- 
тері тобына жатқызуға болады. Бүл топқа оттекті кесуден 
басқа, оттекті-флюсті кесуді жөне жаңадан дамып келе жат- 
ңан газ-доғалы кесудің бірнеше түрі: плазмалы-доғалы, ауа- 
доғалы жөне газ-лазерлі кесуді жатңызуға болады.

Газ ж алы ны м ен металдарды өңдеу процестерінің 
ішіндегі ең көп таралған түрі оттекті кесу болып табы- 
лады. Бүл процесс металл табақтарын, нішінді прокат- 
ты, түтіктерді кесетін металл оңдейтін өнеркөсіптерде 
және металлургия салаларында қолданылады.

Оттекті кесудің екі түрі болады: бөліп кесу және беттік 
кесу.

Беліп  кесу кезінде қалы ңды қ бойында түтас кесік 
пайда болады, ал беттік кесу кезінде металл бетінде 
әртүрлі шүңңырлар жасалады.

Бөліп кесу кезінде керек болатын қырларын жантай- 
тып немесе тік кеседі, ал беттік кесуде дайындаманың 
түтас бетін бір жүрісте кеседі немесе өрбір жерін ғана 
кеседі.

Оттегімен кесудің пісіруге ңарағанда артыңшылығы, 
онымен тік бағыттағы немесе төбедегі бүйымдарды кесу
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онша қиындық тудырмайды, яғни кесуді кеңістіктің кез 
келген нүктесінде жүргізе беруге болады.

К есу т әрт іб ін ің  көрсет кіш т ері.  Төртіп көрсет- 
кіштерінің негізгілеріне жалын ңуаты, кескіш оттегінің 
қысымы және кесу жылдамдығы жатады. Кесу процесі- 
нің өнімділігі мен сапасы кесетін металл ңалыңдығы мен 
кескіштің қүрылымына байланысты.

Ж алын қуаты кесетін металл ңалыңдығына, қүралы- 
на және болаттың түріне (прокат, ңүйма) байланысты. 
Қолмен кесу кезінде, машинамен кесу кезіндегімен са- 
лыстырғанда, кескіш тасымалының тепе-теңдігі сақтал- 
мауына байланысты жалын қуатын 1,2-2,0 есе арттыруға 
тура келеді. Әдетте кесілетін ңүйманың беті ңүммен, 
күйікпен жабылып түратындықтан, оны кесерде жалын 
қуатын тіпті 3-4 есе арттырады.

Қалындығы 300 мм-ге дейінгі болатты пісіруде қүрамы 
қалыпты жалынды, ал қалындығы 400 мм-ден жоғары бол- 
ранда жалынның ағынын көбейтіп, кесудің төменгі саты- 
сын ж ақсы  қы зды ру үш ін ацетилені арты ңтау 
(ком іртектенбейтін) ж алы н қүрам ы н пайдаланған 
тиімдірек.

Кескіш оттегінің қысымы кесетін металл қалыңды- 
ғына, кесетін соплоның пішініне және оттегінің таза- 
лығына тәуелді. Әрбір сопло мен металл ңалыңдығы 
үшін қысым мөлшерінің тиімді шамасы болады. Қысым 
одан асып кетсе, онда кесу жылдамдығы азаяды, кесу 
бетін ің  сапасы наш арлайды . Осыған сәйкес кескіш  
оттегінің 1 м кесу үзындығына жүмсалатын меншікті 
шығыны артады. Осы көрсетілген себептерге байланыс
ты кескіш  жабдыңтарды пайдаланудағы нүсқаларды 
мүлтіксіз орындап, басшыльщңа алу қажет.

Кесу жылдамдығы кесілетін металдың барлық қалың- 
дығындағы тотықтанудың жылдамдығына сәйкес келуі 
керек. Ж ы лдамды қты ң дүрыс қабылданғандығын 
төмендегі белгілеріне карап бағалауға болады. Жылдамдьщ 
аз болса, онда кесілетін металдың жоғарғы қыры еріп, он- 
дағы қож (тотықтар) кесіктің төменгі жағынан кесу бағы- 
тына қарай үшқын ағынын жасап шығады (8.1. а-сурет).
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8.1-сурет. К есу кезіндегі цшңын мен қождың ( ш л а к т ы ң ) 
цштыгының турлері: а -  кесу жылдамдыгы төмен; б -  кесу

жылдамдыгы қалыпты; в -  кесу жылдамдыгы жогары

Ж ылдамдық жоғары болса, онда кесіктің төменгі жа- 
гында кесу бағытына қарсы  үш қы нны ң әлсіз ағыны 
үшып шығады және кесу сызығы едәуір ңалып отыра- 
ды (8.1. в-сурет).

Жылдамдың ңалыпты болғанда үшқын мен қож ағын- 
дары кесіктің төменгі жағынан оттегі ағынына парал
лель бағытта баяу үшып шығады (8.1. б-сурет).

8.2. Оттекті кесудің техникасы

Кесетін бетті дайындау. Кесер алдында металл беті 
ңалдықтардан, тотыңтардан, бояудан жоне ластардан 
мүңият тазалануы керек. Қолмен кесу кезінде кесетін 
орынды ж іңіш ке жолаң жасап (30-50 мм) кескіш  ж а
лынымен тазаласа да болады. Соңынан металл щетка- 
мен ысңылайды. Металды түраңты машиналармен ме- 
х ан и к ал ан д ы р ы л ған  тәс ілм ен  кесер кезде табақ  
түзейтін машиналармен түзетіп, барльщ бетті химия- 
лы к немесе механикалы к тәсілмен (күм лактырғыш - 
тармен) тазалайды.

Табақтарды көлденең жағдайда тіректерге орнатады. 
Табак астындағы бос кеңістіктің биіктігі кесетін металл 
қалыңдығының жартысына 100 мм қосқанға тең болуы 
керек.

Кесу кезіндегі кескіштің орналасу жагдайы мен жыл- 
жуы. Кесер алдында қыздыратын жалынды кесетін ме-
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талл қырына бағыттайды да, оны балқығанға дейін қыз- 
дырады. Содан кейін кескіш оттегін жібереді де кеседі.

Кескіштің орналасу жағдайы кесетін металл қалың- 
ды ғы на байланы сты  болады. Қ алы ңды ғы  50 мм-ге 
дейінгі болат табаңты кескенде алғашында кескішті тік 
бағытта ңояды, ал одан ңалың металы оның қырына 5° 
жасап (8.2-сурет ) орналастырады. Содан кейін оны жыл- 
ж у бағы ты на ңарам а-ңарсы  20-30° ж ан тайтады . 
Кескіш тің мүндай жағдайы металдың барлың қалың- 
дығы толық қызып, кесу өнімділігін арттыруға жағдай 
тудырады. Ол осыларға ңосымша мүндай орналасу дол- 
мен немесе машинамен тура кескенде де колданылады. 
Тек пішінді бөлшектерді кескен кезде кескіш  металл 
бетіне тік бағытта үсталуы тиіс.

Д өңгелек қим алы  дайы ндам алар  кескендегі 
кескіштің орналасу жағдайы 8.3-суретте көрсетілген. 
Кесуді кескіш  ж алы ны ны ң көп бүрышымен бастап, 
бірте-бірте азай та береді. Оның ортасы на келгенде 
кескіш тік бағытта болуы керек.

Кесудің басталуын оңайлату үшін және металды қыз- 
дыруды тездету үпхін оның алғашқы кырын шапқымен 
шапқан жөн.

Тесік тесу. Болат табакка тесік жасаудың өзіндік 
ерекшеліктері бар. Металл қалыңдығы үлкен болмаса 
(20 мм-ге дейін) және кесуді қолмен тесетін болса, онда

8.2-сурет. Болат  табақтарды  
кесу кезіндегі кескіиі жагдайы: 

а -  кесер алдында; б -  кесу 
кезінде

8.3-сурет. Дөңгелек  
бцйымдарды кесу 
кезіндегі кескіш  

жагдайы
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тесікті кескіш пен аткарады. Металды алдымен балку 
температурасына дейін ңыздырып алғаннан кейін, қыз- 
дырғыш жалынды өшіріп тастайды да баяу оттегінің вен- 
тилін ашады. Содан кейін қайтадан ңыздырғыш ж алын
ды беріп, қы зған металмен түтандырады. Тесікті осы 
айтылған жолмен тесу кезінде жалынның үзіліп ңалуы 
мен кері тебілуі болмайды.

Қалыңдығы 20 дан 55 мм-ге дейінгі металға тесік тес- 
кенде, қождың тез ағып кетуі үшін оны жантайтып неме
се тік бағытта орналастырады. Қалыңдығы 50 мм-ден 
артық металға тесік жасарда оны алдын ала бүрғымен тесіп 
алады. Ал машинамен тесерде ондай тесік жасамайды, ол 
ездігінен қалындығы 100 мм-ге жететін металдарды тесе 
береді. Ол үшін тесетін жерді балңығанға дейін қызды- 
рып алғаннан кейін кескіш оттегінің қысымын баяу арт- 
тыра береді де, онымен катар кескіш (машинаны) жыл- 
дамдығын 150-600 мм мин аралығында үстап жылжыта- 
ды. Осындай төсілдің арқасында (8 .4-сурвт )  кескіш  
үшына еріген металл шашырауы болмайды да, жалынның 
үзіл іп  қалуы  мен кері тебетін ж ағдай туындамайды. 
Тесікті табақтың шетіне немесе ортасына да жасауға бола
ды. Үштық кескіні мен металл аралығындағы қашықтык- 
ты кесу кезінде түрақты үстау керек. Қолмен кескенде бүл 
жағдайды кескіш басына, бекітілген арнаулы арбашамен

да

8.4-сурет. Табақта кесіп тесік жасау: 
1 -  бастауы; 2  -  аяқт алуы
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жасайды, ал машинамен кескенде өңделетін металл табақ- 
ты көлденең жағдайда орналастырады, қалңитын карет- 
касы бар суппорттарды қолданады.

Металл ңалындығы 100 мм-ге дейін болғанда үштық 
кесігі мен металл ара қаш ықтығы жалын ядросыньщ 
үзындыгынан 2 мм артық болуға тисі. Егер металл ңалың- 
дығы осыдан көп болып, әрі ацетиленді айырбастайтын 
газдармен ж үм ы с істейтін  болса, онда көрсетілген 
қаш ы ңты қты  30-40 % -ға арттырады. Себебі ол кезде 
үштыңтар ңызып кетпейді.

8.3. Қолмен оттегілік бөліп кесу

Қолмен оттегін пайдаланып бөліп кесу тәсілі металл 
табақтарын, профильді прокаттарды, қүймаларды, скрап- 
тарды кесетін халық шаруашылыгының барлық салала- 
рында пайдаланылады. Бүл жағдайда жанғыш газ үшін 
ацетиленді немесе оның айырбастағыштарын ңолданады. 
Соңғы ж ағдайда кесер алдындағы металды қыздыру 
уақыты көбейеді. Сондықтан да бар болса ацетиленді пай- 
даланған жөн болады. Ал скраптарды кесу үшін сүйың 
жанармайларды (керосин, бензин және олардың қоспа- 
сы) ңолданады.

Металл табақтарын кесу. Қалыңдығы 3 -300 мм-ге 
дейінгі металл табақтарын қолмен оттегін пайдаланып 
бөліп кесу үшін Р2А-01, РЗП-01 әмбебап қол кескіштерін 
қолданады , ал 800 мм-ге дейінгі ңалы ңды қта РЗР-2 
тәр ізд і арнаулы  кескіш терді ңолданады. Ү зындығы 
50 мм-ге дейінгі болаттарды кесу көп кездеседі. Қолмен 
кесудің тәртібі 8.3-кестеде көрсетілген. Кесер алдында 
кесуш і м аман табаңты  т іректерге  орналасты рады , 
кесетін жерді тазалайды, кескіш үш тықтарын 8.3-кес- 
теде көрсетілгендей, кесетін м еталл ңалы ңды ғы на 
қарай таңдап алады. Ж алын қуатын және газ қысымын 
кескіш оттегін ашып қойып реттейді.

Егер ацетилен колданылатын болса онда қыздыру 
уақыты 3-10 сек. болады және оны табақтың кырынан бас- 
тайды. Егер қажет кезде кесуді табақтың ортасынан да
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8-3-кесте
Бояат табацтарды цолмен от т ект і кесу режищ

Кесу Үштық № Қысымы, МПа Кесу жыл-
қалың- 

дығы, мм сыртқы ішкі оттегі ж а н а 
тын газ

дамды^ы,
мм/мин

8-10 1 1 0,3 400-500
10-20 1 2 0,4 0 ,0 0 1 -

ден
300-400

25-50 1 3 0,6 кем 250-300
50-100 1 4 0,8 емес 200-250
100-200 2 5 1,0 130-250
200-300 2 5 1,2 80-130

бастайды, бірақ бүл кезде қыздыру уақы ты  3-4 есе көбейіп 
кетеді. Қолмен кесудің дәлдігі мен сапасы дүрыс режим 
таңдау мен кесушінің біліктілігіне байланысты. Кесу 
дәлдігін арттыру үшін кесуді белгі бойынш а, ал тура 
кесуді бағыттағыш  бойынша ж ү р гізед і. Кесу сапасы 
кескіш оттегін дәл мерзімінде ашуға, кескіш тің біркелкі 
жылжуына және оның металл бетінен ара ңашыңтыі-ына 
байланысты. Бүл факторлар ж үмысш ының тәжірибесіне 
тәуелді. Дегенмен де еңбекті жеңілдету үш ін төмеңдегі 
қүралдарды пайдаланған жөн: циркуль, кескіштер ара- 
сындағы түраңты аралықты үстап түрушы арбаша, бағыт- 
тағыш сызғыштар мен бүрыштамалар ж ән е т.с.с.

Сол сияқты ерекше технологиялық тәсілдер болады. 
Мысалы:

Ағызбай кесу металдың төменгі бөлігіне аңқан метал- 
дан қалдьщ қалдырмай таза кесу үшін колданылады, Ол 
үшін ңолданылатын әмбебап қүралға тазалығы 99,5 %-дан 
кем емес оттегі мен шығу аузы кеңейтілген кескіш отгегі 
сопласы жатады (қалыңдығы 12 мм-ден көп  емес).

Топтап кесу қалыңдьщтары 1,5-2 мм болатын Жүқа 
қаңылтырлардан кескенде сапалы кесік алуға мүмкійяік 
береді. Бүл кезде қаңылтырлар бір топқажиналып, струк- 
циналармен бекітіледі (8.5-сурет). Мүндағы әрбір табақ- 
тың ең үлкен ңалыңдығы 8-10 мм, ал ж алпы  қалындыіы 
10 мм-ге дейін (8.5. а-сурет). Кесу реж им ін жиналған 
топтың қалыңдығына байланысты қояды . Бірак кесу
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я) о)
8.5-сурет. Табақтарды топтап кесу: 

а -  оттегінің ңалыпты қысымымен; б — оттегінің төменгі
ңысымымен

ж ы лдам ды гы  сондай қалы ң ды ң тагы  бір табақты  
кескендегіден аздау болуға тиіс.

Топтап кесуді табақтар бір-біріне тыгыз беттеспесе де, 
аралы гы ндагы  саңы лаулар 3-4 мм-ге дейін болса да 
жүргізе беруге болады. Бүл жағдайда топтың бір жағын 
гана бекітіп (8.5-сурет) үштықтың тамаң алды каналын 
0,3-0,4 мм-ге кеңейтеді де кесуді төменгі қысымда (0,3- 
0,5 МПа) жүргізеді. Кесу процесін бастау оңай болу үшін, 
табақтарды ң бас жағы н бір-бірінен 8.6-суреттегідей  
ыгыстырып топтастырады. Мүндай топтап кесуді маши- 
намен де жүргізуге болады.

Қүймалар мен кесектерді кесуді пропан-бутан және 
оттегінің ңоспасымен жүмыс істейтін РЗР-2 тәрізді ңол 
кескішімен жүргізеді. Бүл кескіш қалындығы 300-800 мм 
болатын қүймалар мен кесектерді кесе алады. Мүндай 
қалы ң ды ң тары  дайы ндам аларды  сапалы  кесуде 
кескіштің орналасу жагдайы мен оның ж ылжу жылдам- 
дыгының маңы зы бар. Кесер алдында кескіш ті кесу 
бетіне тік немесе 5° жасап, жүріс багытына қарсы жан- 
тайтып үстайды. Кесетін ж ерді қы зды ры п алганнан 
кейін, кескіш  оттегін жібереді де барлың қалыңдың 
түтас кесілгендігіне көз жеткізіп, содан кейін кескішті 
алыстатады. Кесу соңында кесу жылдамдыгын азайта
ды және кескішті көбірек, 10-15 °С-қа дейін жантайта- 
ды. Сол кезде кесіктің соңы толық кесіледі.

Тцтіктерді кесу. Ол үшін қолмен оттекті кесуді пай
даланады. Ол түтік бүйірлерін кесу, аңауы бар бөліктерді 
кесу, әр түрлі өлшенген үзындық бойынша бөліп кесу
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8.6-сурет. Кесу процесін 8.7-сурет. Тцтіктерді кесу
оңайлату ушін металл табақ- циіін доңгалақты стендт  

тарын жинау сызбасы: 1 -  кескіш;
2  -  тутік; 3 -  жылжытқыш  

доңгалақтар

және т.б. үшін қолданылады. Кезу кезінде жанғыш газ 
ретінде ацетиленді немесе оны айырбастағыш газдарды 
қолданады. Түтіктерді кеңістікте қалай орналасса да кесе 
беруге болады. Диаметрлері кіш і түтіктерді айналдыр- 
май-ақ кеседі, ал диаметрі үлкен түтіктерді айналдыр- 
май кесу үш ін бағы ттағы ш тар қолданы лады . Оның 
бойымен кескіштер жылжып отырады. Түтіктерді айнал- 
дырып ңойып кесу үшін арнаулы кареткаға бекітілген 
доңғалақтар пайдаланылады (8.7-сурет ). Қабырға ңалың- 
дығы 6-12 мм болатын түтіктерді кескенде кескін тік ба- 
ғытталса кесу жылдамдыгы жогары болмайды. Кесу жыл- 
дамдығын артты ру үш ін кескіш  осінің  түтік  бетіне 
жүргізілген жанамамен жасайтын бүрышы 15-25° болуы 
керек (8.8-сурет). Мүндай кесу кезінде оттегінің метал- 
мен жанасу аймағы үлғаяды және кесу кезінде пайда 
болган қождар, ол жердегі металды қыздырып, тотығуға 
дайындап түрады. Бірақ кесуді бастар алдындагы метал
ды қыздыру уақыты үзарып, 60-70 °С жетеді. Осы қыз- 
дыру уақытын азайтып, кесудің басталуын тездету үшін 
реакция орнына іле-шала болат сым немесе темір үнта- 
ғын ж еткізеді. К ескіш ті осы лайш а ж антайты п кесу 
кезінде қабырга қалыңдығы 12 мм-ге дейінгі диаметрі 
300-1020 мм түтіктерді кесу жылдамдыгы 1,5-2,5 м/мин 
болады және ол кескішті тік үстаганмен салыстырганда
2-3 есе коп болады.
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8.8-сурет. Тутікті тездетіп кесу 
кезіндегі кескіштің 
орналасу сызбасы

Т ү т ік т і кесуд і әмбебап немесе ауы сты рм алы  
кескіштермен жүргізеді. Кесу режимін кесетін металл 
қалы ң ды ғы н а байланы сты , кеск іш тік  паспортты ң 
нүсқамасы бойынша қабылдайды.

П іш ін д і прокат т ы  кесу. Кесу ж үм ы сы ны ң реті 
кесетін металдың пішініне байланысты. Бүрыштамалар- 
ды кесуді оның ж азы қ ж ағы ны ң ңырынан бастайды 
(8.9- сурет ).  Екі таврлы белдемелерді де жазың жағын 
кесіп алып, содан кейін қырын кеседі. Кескіштің орна
ласу жағдайы мен жүмыс реті 8.10-суретте көрсетілген.

8.9-сурет. Бурыштаманы кесу реті: 
а бір журісте кесу; 1 бірініиі жазықтыгын кесудегі кескііи 

орналасуы; 2 -  екініиі жазықтықты кесудегі кескіш орналасуы; 
б -  бцрыштаманы бцрыиіынан кесу; 1 -  бцрышты кесудегі,

2 -  біріниіі жазықтиқты, 3 -  екінші жазықтықты кесудегі 
кескіш жагдайлары

/ \
8.10-сурет. Екі таврлы 

белдемелерді кесу сызбасы: 
1,2 -  төменгі және жогаргы 

жазықтықтарды, 3 -  қырын 
кесудегі кескіш жагдайлары
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Машинамен оттегілік бөліп кесуді калыңдығы 300 мм-ге 
дейінгі, төменгі және орташа көміртектенген, төменгі 
және орташа қоспалы болат табақтарынан бүйым пішу
үшін ңолданады.

Машинамен кесу үшін ацетилен немесе оның айыр-
бастағыш газдары колданылады.

Осы болаттарды әмбебап маш иналармен оттегілік 
кесудің технологиялық процестері өте қарапайым, бірақ 
кесудің режимі мен тәсілдерін мүқият сақтауды талап 
етеді.

Кесу режимі. Кесулердің ішінде қалыңдығы 100 мм-ге 
дейінгі металды кесу кең қолданылады. Бүл кезде олар- 
дың ңырлары көбінесе жантаймайды, ал жантайту өте
сирек қолданылады.

Қырларды жантайтпай кесу. Бүл кесудің режимі 
8.4- кестеде  көрсетілген. Оларды жуықтаған деп түсіну 
қажет. Өйткені олар кесу дәлдігі мен сапасына байла
нысты болады.

8.4-кесте
Төменгі көміртектпі болаттарды машинамен оттекті 

кесудің жуыцтаган режимі

8.4. Машинамен оттекті бөліп кесу

Қ ыздыратын жалын 
үшін газ шыгыны, м ‘/саг

Кесу
ж ы лдам

ды ғы ,
м /м и н

Кесетін 
оттегінің 

қысы- 
мы, МПа

Кесу
қал ы ң
ды ғы ,

мм оттегі

0 ,04-05  
045 -0 ,6  
0 ,45 -0 ,6  
0 ,45 -0 ,6  
0 ,5 -0 ,6  
0 ,6- 0,8 
0 ,6- 0,8

ацетилен

0 ,25-0 ,3  
0 ,3 -0 ,4  
0 ,3 -0 ,4  
0 ,3 -0 ,4  

0 ,35 -0 ,4  
0 ,4 -0 ,5  
0 ,4 -0 ,5

Балқытуға  
дей інгі  

қыздыру  
у а қ ы т ы ,с

10-12
12-13
14-15
15-16
16-18  
18-20  
20-25

Машинамен бөліп кесудегі технологиялың тәсілдер қай- 
талау жүйесіне, пайдаланылатын машиналардың автомат- 
тандырылған дәрежесіне, қүрылымдық ерекшеліктеріне 
тәуелді. Тағы сол сияқты  кесетін металдың маркасы, 
қалындығы, оның бетінің жағдайы да бүл кезде үлкен эсер 
етеді.
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Машинамен кесу кезіндегі жүмыстардың орындалу 
реті 8.5 кестеде көрсетілген.

8.5-кесте
Болат табацтарды машинамен бөліп кесудің 

жцмыс реті
Жүмыс түрі Ескерту

Машинаны жүмысқа дайындау

1. Газжүйесін дайындау
2. Жанатын, қалқитын, көшіретін, 

кесетін жане т.б. жүйелердің жүмысын 
тексеріп, байқалған ақауларды жөнге 
келтіріп, машинаны бос жүргізіп көреді.

3. Кесетін ңалыңдыққа байланысты 
кескіштерге керекті үштықт.-плы бекітеді.

4. Кесетін қалыңдыңқа ба&ланысты 
басқару пультінен кесу режимдерін (газ 
ңысымын, кесу жылдамдырын және 
т.б.) реттейді.

5. Кескіштердің бір-бірінен қашың- 
тыгын жөне кесетін металл бетінен 
биіктігін орналастырады.

Табақтарды дайындау

1. Кесер алдында табақты түзетіп, 
бетін тазалайды.

2. Табақты үстел бетіне жатқызып, 
деңгей тексергішпен, пісіп көріп және 
болат сызғышпен тексереді.

Вальцалар арқылы 
түзетеді.

Химиялың немесе ме
ханикалык тазалау.

Кесуді бастау
1. Кескіштерді түтандырып, оларды 

кесетін орындарға жеткізеді. Егер 
кесетін қырлар тегіс болмаса, онда әрбір 
кесетін жерге келген кезде машинаны 
тоқтатып, кескіш оттегін жібереді.

2. Металды балңу температурасына 
дейін қыздырады.

3. Кесетін оттегін жібереді.
4. Кесуді 8.4 күнде көрсетілген жыл- 

дамдықпен кесуді бастайды.

Машина түріне байла
нысты технологиялық 
багдарлама бойынша ав- 
томатты түрде немесе 
қолмен істеледі.

Тесік темірді контурдың 
сыртында жүргізеді. То- 
лык босап кеткен метал- 
дың кесу жылдамдыгын 
10-20 %-ке азайтады.

Кесу пронесі
1. Кесетін бөлшектің пішіні бойын

ша кесу жылдамдығын төмендетіп 
отырады.

Машина түріне қарай ав- 
томатты түрде немесе 
қолмен.
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8.5 кестенің жалгасы

Жүмыс түрі Ескерту

Түзу сызықтар пішінді сызыққа 
кешерде 10-15 %-ға үзындыгы 30-70 мм 
кисық пішіндерді кескенде және 
бүрыштың төбесінен 10 мм қашықтык- 
та бүрышты айналып өтерде 1,5-2,0 есе.

2. Бір пішіннен екінші пішінге өтерде 
жылдамдықты 2500 мм/мин-ке дейін 
азайтып, кескіш оттегін өшіреді.

3. Үзындығы 30-70 мм болатын қисык 
сызыктарды кесіп бітіререде жылдам- 
дықты қажет болса 1,5-2 есе азайтады.

Жүмысты тоі<тату

1. Соңгы пішінді кесіп болганнан 
кейін кескіш оттегін және ацетиленді 
жабады; барлык кескіштерді бір 
мезгілде көтеріп, машинаны тоңтатады; 
қыздыратын оттегін 1-2 сек. кейін 
өшіреді; кескіштерді алғашқы орында- 
рына ңайтарады.

2. Бөлшектер мен дайындамалардың 
барлық пішінінің кесіліп болгандыгын 
тексереді де керек болса қайтадан то- 
лык кеседі.

3. Барлық газдардың жапқышын жа- 
уып, машинаны электр жүйесінен ажы- 
ратады.

4. Машинаны тежеп қояды.
1 ___ _______________ —

Қ ы рларды  ж антайтып кесу. М ашинамен оттекті 
кесу арқы лы  кесілген кы рларды  пісіруге дайындау 
ыңғайлырақ. Бүл процесс кесікті тиісті геометрияльщ 
мөлшерлермен жасау мен кесілген беттің жоғары сапа- 
сын ал уды қамтамасыз етеді. Бүл кездегі кесікті жан- 
тайту жүмысыныц өнімділігі сүргілеп немесе фрецер- 
леп жүргізгеннен 3-5 есе көп болады.

Қырларды пісіруге дайындау әр түрлі тәсілмен маши- 
наның бір жүрісінде орындалуы мүмкін: бір жағын жан- 
тайтқанда екі кескішпен, екі жағын да жантайтңанда 
үш кескішпен орындалады (8.11-сурет).
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ЬСесілетін ңырларды бір жаңты жантайтып, пісіруге 
дайындау кезінде жантайтудың екі түрі болуы мүмкін 
( 8.11-сурет ).

8.11-сурет. Қырларды  бір немесе екі жақты жантайтып кесу 
кезіндегі кескіш жагдайлары:

1 -  бірінші кескіш жаедайы; 2 -  екінші кескіш; 3 -  г/шінші 
кескіш; А  және В -  кескіш ара қаш ықт ықт ары

1)1 және 2 кескішті бір-бірінен А қашықтығына ор
наластырады. Ол кезде 1-кескіш тік бағытта, ал кескіш 
(жантайта кесетін кескіш), В қашықтығыыда жантайып 
орналасады (8.11. а-сурет ).

2). 1 және 2 кескіш осы бірінші жагдайдағыдай орна
ласады, 1-кескіш  В-қашьщтығымен алға орналасады 
және ара ңаш ьщ тыңтары едәуір кемиді (кері жүріс) 
(8.11. б-сурет).

А қашықтығы металл ңалыңдығына байланысты, ал 
В-қашыңтығы металл қалыңдығына, жантаю бүрышы- 
на жөне доғалдандыру шамасына (кесу енін есепке ала 
отырып) тәуелді.

Кесудің бірінші түрі металл табағының қалыңдығы 
40 мм-ден артың болса, ал екінш і түрін 40 мм-ден кем 
болғанда қолданады.

Бір жаңты жантайтып пісіруге қырды дайындап кесу 
кезіндегі кесу режимі 8.6-кестеде көрсетілген.
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Бір жацты жантайтып кесудің режимі
8.6-кесте

Кесу 
ңалы ң- 

дығы, мм

Кескіштердің 
ара қаш ық- 

тығы , мм

Газ ңысы мы , МПа Кесу ж ы л
дам ды гы , 

м /м и нкескіш
оттегі

ацетилен

10 30 0,45 0 ,002-0 ,05 485
20 25 0,45 0,002-0 ,05 395
30 20 0,45 0,002-0 ,05 330
40 15 0,55 0,002-0 ,05 290
60 10 0,60 0 ,002-0 ,05 230
80 8 0,75 0,002-0 ,05 190
100 6 0,10 0,002-0 ,05 165

Металл ңалыңдығына байланысты кесу кеңдігінің 
шамасы:

М еталл
қалыңдығы, мм 5-15 15-30 30-60  60 -100  100-150
К есу к ең дігі, мм 2 -2 ,5  2 ,5 -3 ,0  3 ,0 -3 ,5  3 ,5 -4 ,5  4 ,5 -5 ,0

Кесу ңорын екі жақты жантайтып, пісіруге дайындау 
үшін үш кескіш қолданылады. Оларды түрақты машина- 
лардың үш кескішті суппорттарына бекітеді (8.11. в-сурет ).

Бірінш і кескіш  тік кеседі, екінш і кескіш  төменгі 
ңырды, ал үш інш і кескіш  жоғарғы ңырды ж антайта 
кеседі. К есілетін м еталл ңалы ңды ғы на байланысты 
екінші кескіштің орналасу бүрышы өзгеріп отырады: 60 мм- 
ге дейін болса ол кесуге тік жазықтықта, ал одан көп болса 
алга ңарай 12-15° жасап орналасады. Бүл кездегі кесу 
режимі 8.7-кестеде көрсетілген.

Кесу дэлдігі мен сапасы. Машинамен кесу кезіндегі 
кесу дәлдігі мен сапасы пайдаланылатын машиналар- 
дың түрлеріне,кесу режиміне, бөлшектерге қойылатын 
талаптарға жөне олардың атқаратын ңызметтеріне бай
ланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Оттекті кесудің екі түрі болады, біріншісі, әрі қарай 
м еханикалы қ өңдеуге үш ы райты н дайы ндамаларды 
кесу, екінш ісі, ондай өңдеулер жүргізілмейтін дайын 
бөлшектерді кесу.
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8.7 кесте
Екі цырды жантайтып пісіруге дайындау кезіндегі кесу 

режимі

Кесу 
қалы ң - 

ды ғы, мм

Кесу
оттегін ін
Кысымы,

МПа

■--------------------- ---—

Кескіш  ара қаш ық- 
тығы, мм (8.11-сурет).

Кесу жыл- 
дамды ғы ,

А В мүмкін

20
30
40
60
80
100

0,45
0,45
0,55
0,60
0,75
0,1

10-12
12-8
2 -0

0
о

25
22
20
18
16
16

370
310
270
215
190
155

Кесу дәлдігі дайындамалар мен бөлшектердің соған 
қ аралған  м өлш ерім ен ан ы қталады . Одан ауы тқу  
кескіштердің берілген жолдан жылжып кетуінен неме
се м еталл қы зған д ы қтан  м айы сы п кету інен  болуы 
м үм кін . Сол си яқты  кесу дөлдігін е кесу кезіндегі 
кескіш жалынның кеңейіп және оның бағытталу бүры- 
ш ы ны ң өзгеріп  кету і де эсер етеді. Кесу дәлдігін ің  
шектік ауытқуы МЕМСТ 14792-80 бойынша 5-150 мм 
қалы ң ды ғы  аралы ғы нда үш  түрл і кл асқа  бөлінеді: 
1 класс үш ін ±1-е-±3 мм, 2-класс үшін ±2+±4,5 мм, ал 
үшінші класс үшін ±3,5+±5,5 мм (8.8-кесте).

8.8-кесте
Оттекті кесудіц дәлдігі (ГОСТ 14792-80)

Дәлдік
кла-
сы

Бөлш ек м өлш еріне байланы сты  
ш екті ауы тқулары , мм 

500-ге | 500-1500 1500-2500 25С
дейін і

Кесу 
Калың- 

ды ғы, мм
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Кесу бетінің сапасы екі түрлі көрсеткіштің қосынды- 
сымен анықталады: кесу бетінің тік бағыттан ауытқуы 
жөне кесу бетінің бедері.

Осы екі көрсеткіш бойынша да кесу сапасының үш 
түрлі класы белгіленеді. Мысалы, қалыңдығы 5-100 мм 
кезіндегі кесу бетінің тік бағыттан ауытқуы 0,2-2,5 мм 
болады.

Кесу бетінің бедері ондағы іздердің тереңдігімен аньщ- 
талады. Бүл кездегі із тереңдігі 0,05-1,0 мм болады.

Кесетін кескіш үштығының қүрылымына байланысты 
жасалған іздің тереңдігі кескіш оттегінің ңысымына, кесу 
жылдамдығына және жану газының түріне байланысты.

Кесу бетінде пайда болатын іздердің тереңдігі сүйық 
жанар майларды ңолданғанда болады. Ацетиленді пай- 
даланганнан гөрі табиғи газды пайдаланғанда кесу беті 
тегістеу болады. Жоғарғы ңырының балқып кетуі бол
майды. Оның доғалануы 2 мм-ден аспайды. Осыларға 
ңыздыратын жалынның қуаты мен пайдаланылатын бір 
гана газ түрі эсер етеді.

О ттегімен кесу к езін д егі м айы су ( 8 .1 2 -с у р е т ). 
Оттегімен кесу кезінде металдардың майысуы олардың 
біркелкі ңыздырылмағандығынан немесе салқындама- 
ғандығынан болады. М үндаймайысулар кесу дөлдігі мен 
бөлшек пішінін өзгертіп жібереді (8.12-сурет).

<•)
8.12-сурет. Бөлшектерді кесу кезінде пайда болатын майы су

лар мен оларды жою жолдары: а -  табақтың кесілген бөлігі 
майысқан; б -  ирек сызықпен кесуді бастау; в -  кескеннен  

кейін сыналау; г -  табақтарды жолаққа кесу реті
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Майысулардың мәселелері өлі толық зерттелмеген. 
Біраң тәжірибелерге сүйене отырып оларды азайту мен 
болдырмаудың жолдары туралы үсыныстар жасалған 
(  8.9-кесте ).

8.9-кесте
Кесу кезінде жылу әсерінен майысуды  

болдырмау жолдары

М айысу
түрі

Ж алп ы

К есер ал-  
д  ы н д а г ы
м ет а л л  ж ағ-  
д а й ы

Б ү й ы м - 
Д а р д ы 
б е к іт у  ж о л 
д ар ы

Кесу реті

Қ а л д ы қ 
мөлш ері

К е с іл е т ін  
б ө л ш е к 
ауданы

М айысуды болдырмау немесе азайту 
ж олдары

Б ө л ш ек тегі т е с ік т і бөлш ектің  
п іш інін  кеспей түрып тесіп алу 

М еталды кесінмен бірге сумен сал- 
қы ндаты п  алу

К есер алды нд а к ү й д ір у  немесе 
қайтара суаруды қолдану

Қалдың кернеулердің  әсерінен м е
тал л  бүралып кетпейтіндей  етіп та- 
б ақтарды  б ек іту . К ескіш  өткеннен  
к ей ін  бөлш ектерді сы намен бекітеді 
(8.12. в-сурет; 1-4)

К есуді м еталды ң  үзы н  ж ағы н ан  
б астап , қ ы сқ а  ж ағы н ан  аяқтай д ы  
немесе м ех ан и к ал ы қ  өңдеу үш ін  
қал ды ры л аты н  ж ағы н ан .

К ескен  кезде  қ ал д ы р ы л ған  ара- 
л ы қ т ы  толы қ  то қ таған н ан  кей ін  
кеседі.

К есуді тү зу  ж ағы н ан  ем ес, ирек 
ж ағы нан  бастайды (8.12. б сурет)

К іш кен е бөлш ектер  мен кесу 
д өл д іг і онш а емес бөлш ектерд і, ір і 
бөлшектерді кескеннен кейін кеседі.

Қ ал д ы қ ң а  қал аты н  м еталл бөлігі 
т ү й ы қ  к үй ін д е  қ ал ы п , соқы нан  
м ай ы сы п  к етп ей тін дей  етіп 
бөлш ектерді ойып алған ж өн.

К есу к ер н еу і қ ал д ы қ  м еталда 
қ алуы  үш ін кеск іш  картаны ң  ауда
ны  бөлш ектің  ауданы мен пара-пар 
болуы керек

Ескерту

К е с і л е т і н  
болат түріне 
байланы сты  

К есерден бү 
рын ж ы лум ен  
өң делген  ме- 
талдар үш ін

С т р у б ц и н а - 
лар  немесе 
қ ы с а т ы н 
қ ү р а л д а р м е н  
бекітеді

К а р т а м е н  
к ес іл ет ін  бол
са

206

8.9-кестенің жалгасы.

М айысу
түрі

М айысуды болдырмау немесе азайту 
ж олдары

Ескерту

Қ ы зды ру- 
ды ң б іркел- 
к іл іг і

К е с у 
ж ы л д а м 
дыгы

М еталл таб ақ тард ан  ж олаң  ж а 
сап кесуд і бір ған а к еск іш п ен  
ж ү р гізген д е  м айы су к ер і бағы тта 
эсер ететіндей етіп кесу керек (8.12. 
г сурет.). Т абақтарды  бірнеш е жо- 
л а қ қ а  кескен д е немесе бірнеш е 
бөлш екті к есуд і бір м езгілде 
бірнеш е кеск іш п ен  оры ндаса, онда, 
металл б ір к ел к і қы зы п , майы судан 
сақталады .

К еск іш тер  б ек іт іл ет ін  суппорот- 
тарды ң  қ ал қ ы м ал ы  к ар етк ал ар ы  
болуы керек . Сонда кеск іш  үш ты қ- 
тары  мен к есет ін  м еталл  бетін ін  
аралы ғы  тү р ақ ты  болы п, м еталл  
б іркелк і ңызады.

Қ ы рл ард ы ң  қ ы зуы  мен м айы суы  
аз болаты ндай  еқ  ж оғарғы  ж ы дам - 
дықпен кеседі

Кесу сапасы  
мен д әл д іг ін  
есепке ал а  
оты ры п

Кесу өнімділігін арттыру. Машинамен кесу кезіндегі 
кескіш тердің  б іркелкі ж ы лж уы на байланы сты  кесу 
дәлдігі мен кесу бетінің жоғары сапасын алуға болады. 
Бүл кейбір кездерде пісірілетін бөлшектерді механика
лык өңдеу жүргізбей-ақ пісіре беруге мүмкіндік береді.

Оттегімен кесу кезіндегі маңызды мәселенің бірі ол 
кесу өнімділігін арттыру болып табылады. Ол мынадай 
жолдармен іске асуы мүмкін: кесу жылдамдығын арт
тыру арқы лы , ңосымша уаңыттарды азайту және бір 
мезгілде жүмыс істейтін кескіштер санын көбейту арқы- 
лы. Осыған байланысты өнімділікті арттыратын бағыт- 
тарға мыналар жатады: процестің механикаландыру 
жөне автоматтандыру дөрежесі, кесу технологиясын 
жетілдіру, көп кескішті машиналарды пайдалану. Осы- 
ның с о ң р ы с ы  бір мезетте бірнеше бөлшек дайындайды 
немесе бірнеше тура кесуді орындайды.

Барлық кесу процесі механикаландырылсаөнімділікті 
едәуір көтеруге болады, яғни металды кесуге беруден бас
тап, дайын бөлшектер мен қалдықтарды жинауға дейінгі
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ж ұмы старды ң м еханикаланды ры луы . Бұл кезде бір 
жүмысшы бірнеше машинаны басқаруына болады. Оған 
сандың бағдарламалармен жабдықталған машиналарды 
пайдалану керек.

Қазіргі кезде бөліп кесудің ең жоғары жылдамдығы 
(0,9-1,0 м /м ин.) теориялық жылдамдықтан (4 м/мин) 
едөуір төмен. Оттегімен кесудің жылдамдығын артты
ру таза оттегін (99,5 %) қолдану арңылы кесетін метал- 
дың тотықтану мөлшерін азайту жолымен іске асады, 
тағы  сол си яқты  арнаулы  технологи ялы қ төсілдер 
(кескіш оттегінің металға шабуыл бұрышын азайту) мен 
бірнеше кескіш ағындары бар кескіштерді қолдану жо- 
лымен іске асады.

8.5. Бөліп кесудің арнаулы түрлерінің  
технологиясы

Қалыңдығы үлкен болаттарды кесу көбінесе метал
лургия өндірісі мен ауыр машина жасау зауыттарында 
ңолданылады.

Қалыңдығы 300 мм-ден артың болаттарды кесуге 
кысымы томен (0,5-0,4 МПа) оттегі пайдаланылады.

Төменгі қысымдағы оттегі ағынының жылдамдығы 
аз болғандыңтан, оның кесу бетімен түйісуі де үзаңка 
созылады және жылу молшері азаяды. Оттегі ағыны- 
ның диаметрі үлкен болуына сөйкес ол металды коп то- 
тықтандырып, оның жоғарғы қабатында пайда болған 
кождар қалған қабатын ңьіздыруға көмектеседі және 
әздері оңай тазаланады.

Болш екті кесер алдында оның астындағы кеңістік 
қалыңдығын шамамен 60 % немесе кем дегенде 300 мм 
болатындай етіп тіректерге кояды.

Кескіш үштықтарын кьізып кетуден немесе олардың 
шығу каналдарын ластаудан сақтау үшін кесетін металл 
беті мен кескіш ара қашықтығын 30-дан 50 мм-ге дейін 
арттыру керек.

Кесер алдында металдың төменгі ңабатын жақсылап 
қыздыру керек. Ол үшін кескіш үштығы кем дегенде өз
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диаметрінің 1/3 бөлігіндегі қаш ыңтықта келетін металл 
бетінде болады.

Кесу процесін түрақты ңылу үшін кескішті жылыту- 
ды кесуші оттегін жібере салғаннан кейін бірден босату 
керек. Кесу кезінде үш тық кесу бағытына қарсы 2-3° 
жантаю керек. Ал кесудің соңына жақындаған сайын 
металдың томенгі жағы жақсы кесілуі үшін үш тықты 
кері бағытта жантайтады ( 8.13-сурет).

2~У

8.13 сурет. Қ алы ң металды кесудегі цштық жагдайы: 
а -  кесер алдында, б -  кесу аяқт алганда

Қалыңдығы 300-700 мм болатын болаттарды қолмен 
кескенде ацетиленді айырбастағыш газдармен жүмыс 
істей тін  Р ЗР -2  кеск іш тер ін  колданады . Кесуді 
коміртектендіретін жалынмен немесе оның үзындығын 
көбейту жолымен жүргізеді. Мүндай қалың болатты кесу 
режимі 8.10 кестеде келтірілген.

Машинамен кесу ПМР-1000 қондырғысын пайдаланып 
жүргізіледі. Бүл кезде қалындығы 300-1000 мм плиталар- 
ды, қүймаларды және т.б. томенгі қысымдағы оттегі 
(0,1-0,25 МПа) арқылы жылдамдығын 40-тан 100 мм/мин 
шамасында үстап кесуге болады.

Флюсті-оттпекті кесу. Хромды, хромды-никельді 
және т.б. жоғары қоспалы болаттар, шойындар мен түсті 
металдар кәдімгі оттегімен кесу шартына көнбейді. Сон- 
ды қтан  да оларды  к а з ір г і кезде п лазм алы -доғалы  
тәсілмен кеседі. Бүл тәсілмен жоғары коспалы болаттар-
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Қ а л ы ң  болат т ы  кесу режимі
8.10-кест е

Кесу 
қалы ң - 

дығы, мм

Үштық пен 
металл бетінің  

ара ңаш ы қ- 
ты ғы , мм

Сопло
диаметрі,

мм

Кескіш
оттегі

қы оы м ы ,
МПа

Оттегі
ш ы ғы ны ,

м3/сағ.

300 30 6,0 0 ,2 -0 ,3 50-65
400 30 6,0 0 ,3 -0 ,4 65-80
500 40 7,0 0 ,3 -0 ,35 80-100
600 40 7,0 0 ,36-0 ,45 100-120
700 50 8,0 0 ,3 -0 ,4 120-150

ды, оның ішінде тотыңпайтын болаттарды да, ңалың- 
д ы р ы  60-70 мм-ге жеткенге шекті қолмен кесе алады, ал 
ңалы ңды ғы  100 мм-ге дей ін гілер ін  тек м аш иналы  
төсілмен кеседі.

Қ алы ңды ғы  үлкен  металдарды кесу үш ін флюсті 
оттекті тәсілді қолданады. Мүндай төсілмен кескен кез
де металға кесетін оттегін жіберумен қатар үнтаңты 
флюс қосып отырады. Соның салдарынан кесу аймағы- 
на пайда болған қиын балңитын тотьщтарды еріту үттті н 
флюстер үлкен ңызу температурасын жасайды. Сөйтіп, 
тотықтар балңып ағып кететін сүйықңа айналады да, 
кесу аймағынан оңай агып шығады.

Егер плазмалы-догалы төсілмен кесетін ңондыргы 
жоқ болса, онда ңалыңдықтары 70 мм-ге дейінгі жоғары 
ңоспалы болаттар мен ш ойындарды да флю стелген 
оттекті тәсілмен кесуге болады. Мүндай тәсіл бетон мен 
темірбетонды да кесуге ңолданылады.

Ф лю стер, ш ойы ндар мен мы старды  ф лю стелген 
оттекті кесу тәсілім ен кескен кезде қолданы латы н 
флюстердің негізгі қүрамы түйіршіктерінің мөлшерлері
0,07-0,16 мм болатын П Ж -маркалы  темір үнтағынан 
түрады. Ал тотыңпайтын болаттарды бүл тәсілмен кесу 
үш ін бүл үнтаңңа АПВ маркалы  алюминий үнтагын 
10-12 % мөлшерінде ңосады. Кейбір кездерде ңүрамы 
алюминийлі-магнийлі (60-80 %) жөне ферросилицийлі 
(20-40 %) үнтаңтардан түратын флюстерді пайдаланады.

Шойындарды кесу кезінде қолданылатын флюстер кесу 
аймагында температураны көбейтіп, балңыған металдағы
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көміртегін азайтады. Олар темірдің, алюминийдің, үнтақ- 
тары мен феррофосфаттан және кварцты қүмнан қүрала- 
ды. Ал түсті металдарды кесу үшін де сондай ңүрамдағы 
флюстер ңолданылады ( 8.11-кесте).

8.11-кесте
Шойын мен т уст і мет алды  от т ект і тәсілмен кесу  

цшін флюстың ццрам ы, %

Кесетін
м еталл

Темір үнтағы А лю миний
үнтағы

Феррофос
фат

К варцты
қум

Ш ойын 65-75 - 35-25 -

65-75 10-5 - 25-20
Мыс 70-80 30-20 - -

Ж ез бен 70-80 10-5 - 20-15
қола 65-75 20-15 15-10 -

Аппаратуралар. Флюсті-оттекті төсілмен кесу үшін 
флюспен ңоректендіргіштен, кескіш тен (қолмен неме
се машинамен кескіштер) және оған флюс беріп тура- 
тын ңосалқыдан қүралған арнаулы қондырғы ңолданы- 
лады.

Осылардың ішіндегі ең көп тараған түрі төмендегі екі 
сызба бойынша жүмыс істейді: флюсті сырттай беретін 
(УРХС-5, УРХС-6, УГГР) және флюсті өте үлкен қысым- 
мен беретін (УФП-2) қондырғылар.

Бірінші схемада флюс арнаулы флюс бере алатын ңосал- 
қысы бар кәдімгі сериялы шығарылатын кескіштерге 
беріліп түрады. Бүл кезде қосалңы тесігінен шыңңан 
оттегі мен қыздырғыш  жалын кесу аймағына газ бен 
флюс араласңан қоспаны сорып алып жеткізеді.

Екінш і схема бір жолды болады. Бүл кезде флюсті 
қоректендіргіш  ыдыстағы флюс кесетін оттегімен ин- 
жекторланады да сорылып алынады. Резиналы түтік ар- 
қылы кескіш ке жетіп, оның үштығының ортаңғы кана
лы арңылы кесу аймағына беріледі.

Бірінші схемамен жүмыс істейтін аппараттар (УРХС, 
УГПР) қалдықтары 250 мм-ге дейінгі металдарды, ал 
екінші сызбамен жүмыс істейтін аппаратуралар (УФР-2)
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металдар емес (бетон, темірбетон) материалдарды кесуге 
қолданы лады . О лардың кай-қайсы сы  болса да 
кескіштермен жабдықталады. УРХС пен УГПР қондыр- 
ғылары сериялы шығарылатын әмбебап кескіштермен 
жабдыңталады, ал УФР қондырғысы РФР-тәрізді арнау
лы кескіштермен жабдықталады. Бүл кескіштердің бас- 
қалардан айырмашылығы, оттегі каналы кеңейтілген. 
Металл қалыңдығы 300-ден 1000 мм-ге дейін болса, онда 
төменгі оттегі қысымымен (0,1-0,25 МПа) жүмыс істейтін 
ПМР-1000 қондырғысын қолдануға болады.

П роцест ердің  т ехн ол оги я л ы қ  ерекш ел ікт ер і .  
Флюсті-оттекті тәсілмен кесудің техникасы кәдімгі от
теки  кесу сияқты болады. Кесу негізінен ацетиленді не
месе оны айырбастағыш газдарды пайдаланып қолмен 
жүргізіледі.

Флюсті-оттекті тәсілдің кәдімгі оттекті кесу техноло- 
гиясымен салыстырғандағы ерекшеліктері мынандай:

-  флюстерді балқытуға дейін кыздыру үшін қызды- 
ратын жалын қуатын 15-20 % -ға арттырады;

-  үштықтардың үштары ластанып қалмас үшін олар- 
дың кесетін металл бетінен ара қашықтығын арттыра
ды;

-  процесс үзілмей түракты жүруі үшін берілетін флюс 
мөлшеріне сәйкестендіріліп кесу жылдамдығын тағайын- 
дайды. Флюс мөлшерінің дүрыстығын кесілетін металл 
қырының жоғары жағындағы балқыған темір дөңесі ар- 
кылы көзбен бақылайды.

УГПР қондырғысымен қалыңдығы 200 мм-ге дейінгі 
жоғары қоспалы болаттарды кесу кезіндегі кесудің жу- 
ыңтаған режимі 8.12-кестеде келтірілген.

Бетон мен тем ірбетонды  кесу ек і тәсілм ен  
ж үргізіледі: оттекті-найзалы және үнтақты -найзалы  
кесу. Бүл екеуі де флюстті-оттекті кесудің бір түрі бо
лып табылады.

Оттекті-найзалы кесуді бетонды немесе темірбетонды 
тегістеу үшін қолданады. Бүл тәсіл кезінде оттегі болат 
түтік аркылы үрленіп беріледі. Ол түтіктің (найзаның) 
үш ы балқу  тем пературасы на дейін  қы зды ры лы п ,
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УРХС, УГПР ңондыргыларымен. жогары цоспалы  
болатты кесу режимі

8.12-кест е

Кесу
қалы қ-
ды ғы,

мм

К есу
ж ы л д а м 

ды гы ,
м м /с а ғ

Кескіііггегі 
оттегі 
ңысы- 

мы, МПа

Флюс 
газды қ 
кы сы - 

мы, МПа

Газ ш ығыны

оттегі
м3/сағ

А цети 
лен,

м3/сағ

Ф лю с,
к г /с а ғ

10 760 0,6-0,7 0,01-0,05 0,3 25 0,25
20 575 0,6-0,7 0,01-0,05 0,5 40 0,35
30 490 0,6-0,7 0,01-0,05 0,8 50 0,45
40 435 0,6-0,7 0,01-0,05 1,0 60 0,50
60 370 0,7-0,7 0,01-0,05 1,5 75 0,60
80 330 0,8-0,9 0,01-0,05 2,0 90 0,70
100 300 0,9-1,0 0,01-0,05 2,35 100 0,75
200 230 0,9-1,0 0,01-0,05 2,5 120 0,80

тесетін  м атериалды ң  бетіне сы ғы лы п түрады . Сол 
түтіктің үшы тотығуына байланысты оттегі ағынымен 
косылып, темірдің балңыған сүйық тотығын түзеді. Ол 
бетонмен әсерлесіп, кесу аймағынан оңай үрленіп шы- 
ғатын сүйың қож қүрады. Найзаны бірте-бірте бетонға 
қосып отырғандықтан ол қождар катып қалмай төмен 
карай жылжи береді де, ңажетті тесік жасап бетон ңаба- 
тынан өтіп шығады. Түтіктің тотығуы кезінде бөлініп 
шығатын жылуды арттыру үшін жөне ол тотьщты сүйық 
қалпы нда үстап түру  үш ін  найза ретінде м ы надай 
түтіктерді қолданады: диаметрі 20-35 мм қалы ң қабыр- 
ғалы түтас тартылған түтік; диаметрі 10,2-21,3 мм жүңа 
қабырғалы газ түтіктерінің іш ін 60-65 % болат сымдар- 
мен толтырады; немесе осы түтіктің сыртын диаметрі
3-4 мм болат сыммен орап пайдаланады.

Түтіктің іш іне толтырған немесе сыртына оралған 
болат сы мдар ф лю сті-оттекті тәсілм ен  кескендей  
флюстің қызметін атқарады.

Түтікті алдын ала қыздыруды әдетте газ оттығымен 
немесе көм ір  электроды м ен ж ү р гізед і. К ейде пеш 
ішінде де қыздырады. Мүндай оттекті-найзалы төсілмен 
диаметрі 30-дан 1200 мм-ге дейінгі, тереңдігі 4000 мм- 
ге дейін тесік тесуге болады.
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Бетонның 1 дм3 көлемін алу үшін 3 ,5 -5  кг болат түтік 
пен 2-3 м3 оттегі ш ығындалады. Н айзаны оттегімен 
ңоректендіру үшін әдетте 5-10 баллондьщ таратңыш рам- 
палар арңылы қысымын 0,6-1,5 МПа етіп, оттегін пай- 
даланады. Бүл процестің жүмыс сызбасы 8.14-суретте 
ьсөрсетілген.

з
Ауилы-флюсті 

Оттегі 4

л . '/////////■

жшш мжжшм
І І і

8.14-сурет. Оттекті-найзамен тесік тесу:
1 -  бетон; 2 -  найза; 3 -  қорганыш экран; 4 -  найза цстагыиі

Оттекті-найзалы кесуді тек бетон мен темірбетонда 
тесік жасау үшін ғана пайдаланбайды, сондай-аң болатқа 
да тесік жасайды. Сол сияқты оны скраптарды кесуге, 
болат кұймаларды өңдеуге және ңалың плиталарды ке
сер алдында тесік жасау үшін де металлургия саласы мен 
ауыр машина жасау саласында кеңінен қолданады.

Үнтаңты-найзалы кесудің алдыңғы оттекті-найзалы 
кесуден айырмашылығы, болат сымдардың орнына, кесу 
аймағына оттегімен бірге берілетін темір үнтағы қолда- 
нылады. Ол үшін арнаулы УФР-5 тәрізді кондырғы пай- 
даланылады.

Үнтақты-найзалы тәсілмен тек тесіп ңана ңоймайды, 
онымен қалы ңды ғы  100-200 мм болатын бетондарда 
көлемді кесік жасауға болады. Үлкен көлемді кесу үшін 
екі тәсілді де ңолдануға болады: алдымен оттекті-найза- 
лы тәсілмен тесік теседі де, соңынан оны үнтаңты-най- 
залы  тәсілм ен  ү л к ей т іп  кесед і. М үндай тәсілд ің  
өнімділігі жоғары болады.

Үнтақты-найзалы тәсіл үшін флюстің қүрамын 85 % 
темір үнтағынан, 15 % алюминий үнтағынан қүрайды. 
Найза үшін диаметрі 1/4-1/2 дюм, үзындығы 3-6 мм бо-
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лат түтікті қолданады. УФР қондырғысымен үнтақты- 
найзалы кесудің режимі 8.13-кестеде келтірілген.

8.13-кесте
Темірбет онда тесік т есудің  режимі

Тесік мөлшері мм О ттегі 
қы сы - 

мы, 
МП а

О ттегі
ш ы ғы -

ны,
м3/сағ .

1 м те- 
реңдік 
тесікке 

болат түтік 
ш ы ғы ны , 

мм

Флюс
Ш Ы Р Ы 

Н Ы,
к г /с а ғ .

Тесу
ж ы л-
дам-

ды ғы ,
м м /м и н

Диамет
ра

Терең-
дігі

50-55 500-ге 0,6-0,7 60-80 4 30 120-160
дейін

55-60 500- 0,8-1,0 80-100 4-5 30 80-120
1000

60-70 1000- 1,0-1,2 100-120 5-6 30 40-80
1500

8.6. Б етті оттекті кесу

Оттегімен беттік кесудің, бөліп кесуден айырмашы- 
лығы, бүл кезде металдың түтас өн бойына емес, бетінде 
ғана ойық жасалады. Ол ойыңтың мөлшері мен пішіні 
үш тықтағы оттегі жалынына байланысты. Тағы сол си- 
яң ты  кесу реж и м і мен бетпен салы сты рғандағы  
кескіштің жантаю бүрышы да эсер етеді. Бөліп кесу мен 
беттік кесулердің мәндері бірдей деуге болады. Б ірақ 
беттік кесу кезінде оттегі ағыны бетке өткір бүрышпен 
бағытталып, тез жылжиды (8.15-сурет). Бүл кезде ме
талды тек қыздырғыш жалын ғана кыздырып ңоймай- 
ды, онымен қоса балқыған ңождар кесу бағытымен ағып

1

8.15-сурет. Бет т і оттекті кесу: 
1 -  цштық; 2 -  цож; 3 -  ойық
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отырады да металдың төменгі қабаттарын қыздыруға 
көмектеседі. Соның салдарынан беттік кесу кезінде, 
бөліп кесумен салыстырғанда, темірдің тотығуынан пай
да болған ж ы лу тиімді қолданы лады . Сондьіқтан да 
беттік кесу кезінде ж ы лдам ды қ 2-4 м /м и н .-қа  дейін 
жетеді және соған сәйкес жүмыс өнімділігі де артады. 
Қол кескішімен сағатына 40 кг дейін металл ңүюға бо
лады, ал пневматикалық шапқышпен бар болғаны сага- 
тына 2-3 кг ғана металл ойылады.

Беттік кесу металлургия өндірісінде кеңінен қолданы- 
лады . М еталлургия өндірісінде металл беттеріндегі 
ақауларды жөндеуге, бетті түтас тазартуға пайдаланады. 
Пісіру жүмыстарында беттік кесу жіктердің ақауларын 
жою мен жөндеу жүмыстары үшін таптырмайтын тәсіл.

Қолмен кесу РПК жене РПА кескіштерімен атқары- 
лады. Ал машинамен кесуде МОЗ отпен тазалағыштары 
қолданылады. Машина металдың тереңдігі 0,5-3,5 мм 
кабаттарын кесе алады. Бетті түтас тазалап кесудің бо
лат сорттарына байланысты өнімділігі 600-1000 кг/сағ. 
м еталл  ою ға дей ін  ж етед і. А л кесу  ж ы лдам ды ғы  
40 -50  м /м и н .-ң а  дейін барады.

Қолмен кесу бастапңы аймаңты балқу температура- 
сы на дейін қы зды рудан басталады . Кесетін оттегін 
жіберген кезде металл күюінің ошағы пайда болады да 
кескіш ті б іркелкі ж ы лж ы тңандьщ тан түрақты  кесу 
процесі жүреді. Қыздыру кезінде оттықты тазаланатын 
бетке 70-80° бүрыш жасап орналастырады. Ал кесетін 
оттегін жібергеннен кейін оны 15-45° бүрышқа дейін 
жантайтады.

Кесу жағдайында ойыңтың тереңдігі мен ені кесу 
жылдамдығына байланысты тез жылжыған сайын азая 
береді. Ойық тереңдігі үш ты қты ң  ж антаю  бүрыш ы 
өскен сайын, кескіш  оттегінің ңысымы артқан сайын 
жөне кесу жылдамдығын азайтңан сайын арта береді. 
Ойық ені кескіш оттегі ағынының диаметріне байланыс
ты өзгереді. Тазаланатын бетте металдың бітеп ңалатын 
бөл іктер і болмас үш ін , ой ы қты ң  ені кем дегенде 
тереңдігінен 5-7 есе артың болуы керек.

216

Қажет болған жагдайда, үлкен беттердегі ақаудағы 
жөндеу үшін кесуді “шырша” тәрізді етіп жүргізеді. Ол 
кезде кескішке тербелмелі қозғалыс береді. Үштық пен 
металл бетінің ара ңаш ы қты ғы  түрақты  болуға тиіс. 
Оттегімен беттік кесудің режимі 8.14 кестеде келтірілген.

Б етті оттекті кесу ж оғары  қоспалы  болатты ң да 
беттерін тазалауға қолданылады. Бүл жағдайда флюсті- 
оттекті кесу тәсілі пайдаланылады. Ол үшін РПА тәрізді 
кескіштер мен УГПР тәрізді қондырғылар керек.

8.14-кесте
РПА т әрізді кескішпен төменгі көміртекті болаттарды  

беттік кесудіц режимдері

К өрсеткіш тері Ү ш ты қ нөмірі

1 2 3

К ескіш  оттегін ің  кы сы м ы , 
МПа

Кесу ж ы лдам ды гы , м /м и н . 
Оттегі ш ы ғы ны , м 3/сағ . 
Ацетилен ш ығыны, м3/сағ . 
Ойық мөлш ерлері, мм 

ені
тереңдігі

0,3-0,6

1,5-8,0 
18-40 

0,9-1,0

15-30
2-12

0,3-0,8

1,5-10,0 
20-55 

0,4-1,0

18-35
2-16

0,35-1,0

1,5-10,0 
30-75 

0,9-1,0

30-50
2-20

Флюсті-оттекті кесу қүймалар сияқты бүйымдарды 
беттік тазалау кезінде пневматикальщ шапқыштармен 
салыстырғанда еңбек өнімділігін 8-10 есе, ал сүргілегіш 
станоктарға ңарағанда 4-5есеарттырады. Тотықпайтын 
болаттың 1 т дайындамасын тазалауға 9-10 м3 оттегі, 2 кг 
флюс шығын болады.

217



IX ТАРАУ

ГАЗ ДОҒАСЫ М ЕН М ЕТА ЛЛ КЕСУ

Соңғы жылдары оттекті металл кесумен ңатар плаз- 
малы жэне ауа доғасымен металл кесу кең тарап келе 
жатыр. Бүл процестің негізіне металл ңыздыру үшін 
электр доғасын пайдалану жатады. Электр доғасы газ 
агынының энергиясымен бірлесе отырып, кесетін жер- 
де пайда болған балқыған металл мен оның тотықтарын 
алып шығады.

Әдебиетте бүл төсілдерді газ доғалы, газ-электрлі 
тәсілдер  деп атайды . Ол төсілдер оттекті өңдеу 
тәсілдерінің бір түріне жатады. Өйткені мүнда да сон
дай нөтижеге жетеді.

9.1. П лазм ам ен  кесу

Процестің мәні кесетін металды ңыздыру үшін ты- 
ғыз электр доғасын газбен үрлеп кесу болып табылады. 
Үрлеу кезінде газ ңатты қызады да иондалады, яғни оң 
жөне теріс зарядталған бөліктерге бөлінеді де, темпера- 
турасы өте жоғары, 1500°С-ңа дейін жететін өте тығыз 
энергиялы плазма пайда болады. Тығыз дога кесетін 
металды тез балңытады да, оны плазманың ағыны сыртқа 
итеріп шыгады.

Плазма пайда болатын процесс екі түрлі сызбада бо
луы мүмкін (9.1-сурет ):

— тура эсер ететін, электр тізбегіне қосылған, электрод 
пен бөлшек аралыгында пайда болатын плазмалы доға;

-  тура өсер етпейтін, бөлшек электр тізбегіне ңосыл- 
маган, электр тізбегіне косылған екі электродтың ара
лыгында пайда болатын плазма.
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9.1-сурет. П лазм алы қ кесу процесінің сызбасы: 
а -  плазм алы догамен; 1 -  дога; 2  -  жцмысшы газ; 3 -  плазма

агыны; 4 -  металл; 5 — волъфрамды электрод; 6 -  сопло;  
б -п лазм а  агынымен; 1 -  дога; 2 -  сопло; 3 -  катод;

4 -  вольфрамды электрод; 5 -  плазматрон; 6 -  плазма агыны

Бірінш і сызбаның өнімділігі жогары, сондьщтан да 
оны, екінш і сызбага Караганда ж иі пайдаланады, ал 
екінші сызбаны көбінесе плазмальщ беттік жабуга қол- 
данады.

Плазмамен бөліп кесу үшін түраңты ток пайдаланыла
ды, ал беттік кесуге плазмалы кесу сирек пайдаланылады.

П роцест ің  қо л да н ы л у  аймагы .  П лазм альщ  кесу 
оттегімен кесуге Караганда өнімді. Б ірақ  оның кесу 
жылдамдыгы, кесетін металл қалыңдыгы 50-60 мм-ден 
артқан кезде кемиді. Мүны ңолдану аймагы 9.2-суретте 
көрсетілген. Сонда көрініп түрғандай, плазмалык кесуді 
ңүрылымдық және тотықпайтын болаттарды, қалыңдығы 
50-60 мм-ден аспайтын шойындарды кесуге қолданады. 
Одан артың қалыңдыңты оттекті кесумен атқарган жөн. 
Бірак түсті металдарды, әсіресе алюминийді, тек плазма
лы тәсілмен кесу керек.

Қалыңдығы 30-40 мм-ге дейін төменгі көміртекті бо- 
латтардан, ірі бөлшектер дайындағанда машиналы кесуді 
пайдаланған тиімді болады. Оларды пайдалануды таңдап 
алу кесу сапасына қойылатын талаптарға сай жүргізіледі. 
Ол талаптар МЕМСТ 14792-80 бойынша анықталады.
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М еталл
калынды ғы

Қ ұры лы м ды қ
болат

Ш ойын

Тотығуға 
төзім ді болат 

А лю миний

Мыс

Т итан

П лазм ал ы қ  '/■//% О ттекті- О ттекті кесу
кесу у / ф л ю с т і  кесу ХиША

9.2-сурет. П лазм алы  жэне басқа тэсілдердің қолданылу
аймагы

П лазм а  тцзетін. газдар. П лазмамен кесу үш ін эр 
түрлі плазма түзетін газдар пайдаланылады: активті 
(оттегі, ауа) жөне пассивті (аргон, азот, сутегі жэне т.б.).

Бүл газдардың ж ы лулы қ және химияльщ  касиет- 
терім ен коса, пайда болған доғаны ң геом етриялы к 
мөлшерлері мен энергиялық параметрлеріне, кесу сапа
сы мен жылдамдығына тікелей эсер етеді. Газ түрін таң- 
дап алу кесілетін металл қалыңдығына, кесу шарттары- 
на байланысты болады. Бүл кезде электр догасының 
көрсеткіш терін есепке ала отырып, пайдаланылатын 
газдың техникалық экономикалық көрсеткіштеріне на- 
зар аудару керек. 9.1-кестеде осылайша газ таңдап алу 
келтірілген.

Активті газдарды (оттегі қатысатын газдар) кара метал
ды кескенде, ал пассивті газдарды түсті металдар мен олар- 
дың қорытпаларын кескенде пайдаланған тиімді болады.

Ж абдықтар. Автогендік маш ина жасау зауыттары 
плазмамен кесуге арналған машиналардың 9 түрі, оның 
ішінде 7-түрақты, 2-жылжымалы машиналар шығара- 
ды. Қолмен жэне машинамен плазмалы кесудің жарты- 
лай автоматты маш иналарының 3 түрін және қолмен 
кесуге арналған машиналардың 2 түрін шығарады.
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Түрақты машиналар да үш түрлі қүрылымдық сызба- 
да шығарылады: порталды (5-түрі), порталды-консоль- 
ды (1-түрі), топсалы (1-түрі). Ж ылжымалы машиналар- 
дың 1 немесе 2 плазматрондары болады.

Порталды машиналардың плазмалы кесетін түрлері 
оттегімен кесетін осындай машиналармен бірдей. Тек 
ай ы рм аш ы лы қтары  кесетін  қүралдары  мен газ 
жүйелерінде ғана. Өйткені плазмалы кесу ауаны пайда- 
ланып жүмыс істейді. Бүл машиналар өңдейтін металдың 
ені 2,5-8 м-ге дейін болады, ал бір мезгілде іске ңосыла- 
тын кескіштер саны 1-ден 4-ке дейін.

О лардың техн и калы қ корсеткіш тері 9.2-кестеде  
келтірілген.

Плазмалы кесетін портальды машиналардың газбен 
ңоректендіру ж үйесі ңысымы 0 ,4 -0 ,6  МПа болатын 
зауыттардың сығылған ауа жүйесімен жалгастырыла- 
ды. Б ір плазматронның ең көп ауа шығыны 8 м3/сағ 
ңүрайды. Ауаны жабатын жапңыштан кейін тиісті ауа 
шығыны мен қысымына есептелген май үстағыш ңон- 
дырғы орнату үсынылады.

Сутегі бар плазма қүрайтын газдарды қолданғанда 
ЗСУ-1 ңүрғаң затворы бар ПГУ-5 тәрізді газ таратңыш 
рампасы ңолданылуға тиіс. Бүл қүрғақ затвордың орны- 
на кері клапанды пайдалануға рүқсат етілмейді.

Плазмальщ кесу үшін қолданылатын портальды-кон- 
сольды жэне топсалы машиналардың басңа машиналар- 
дан айырмашылығы, олардың плазмалы қүрылғылар 
мен ңарапайым газ жүйесімен жабдыкталатындығы . 
Бүл машиналар ауаны плазма жасаушы газ ретінде қол- 
данылады және ңалыңдығы 15-25 мм төменгі көміртекті 
және қалыңдығы 40 мм тотықпайтын болаттардан, тағы 
сол сияқты қалыңдығы 60-70 мм алюминийден бөлшек- 
тер мен дайы ндам алар кесу үш ін пайдаланы лады .
9 ,3 -к е с т е д е  осы м аш ин аларды ң  техн и калы ң  
көрсеткіштері келтірілген.

Плазмалы кесетін жартылай автоматты жөне ж ылж ы
малы машиналар қалыңдығы 40 мм-ге дейінгі төменгі 
көміртекті немесе тотықпайтын болат табағынан тура
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9.3-кесте
П л азм ал ы  кесетін порт альды-консольды жэне топсалы  

м аш иналарды ц т ехникапыц көрсеткіштері

С ип аттам асы Машиналар

П кП л-2-6Ф -2 Ш П л-4м-1

Қ ы зм еті Теменгі көм іртекті ж әне ж оғары
ңоспалы  болаттар мен түсті метал-
дардан пішінді бөлшектер кесу

К есілетін  б әл ш ектің  ең үл- 2000x2000 1500-750
кен м елш ері мен кесу қалын,- 1000-1080
ды ғы, мм

Б олат 50 80
А лю миний 60 70
Мыс - 50
Басқару ж үйесі М асш табсы з су- М агн итті қай-

ретпен қайталау тал ағы ш
Кесу жылдамдығы, мм/мин. 100-6000 100-4000
Б ір  мезетте іске ңосылатын 2 1

плазматрон саны , дана
Ауа ш ы ғы ны , м3/сағ . 5,68 8,0
А уа ңысы мы, МПа 0,4-0,6 0,4-0,6
Д әлдік класы 2 1
Габариттік мөлш ерлері, мм 5650x104000x2000 950x1910x1800
Массасы, кг 3200 332

пішінді немесе қисық пішінді бөлшектерді кесуге арнал- 
ган. Сондай-ақ, оттегімен кесілмейтін алюминий мен 
оның қорытпаларын да кесуге болады.

Автогенді машина жасайтын зауыттар жылжымалы 
машиналардың төрт түрін шығарады. Олардың техни- 
калық керсеткіштері 9.4-кестеде көрсетілген. Барлың 
маш иналар плазма түзетін газ үш ін сығылған ауаны 
қолданады, ал ПРП-2 ж артылай автоматы (9.3-сурет) 
активті не болмаса пассивті газдарды ңолданады. РПР-2 
сутегін азотпен немесе аргонмен қосып пайдаланады. 
Сутегі қосылған газдарды колданғанда алюминий кесу 
кезінде қалыңдығы 120 мм-ге дейін, жоғары қоспалы 
болатты кескенде 100 мм-ге дейін артады.

Плазма түзетін газ үшін сутегі газын қолданғанда, 
егер оның қысымы 0,07 МПа-дан аспайтын болса, онда 
ПГУ-5 немесе ПГА-3,2 тәріздес газ таратқыш кондырғы
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П л а зм а л ы  кесетін жылж ымалы маш иналар мен жар
т ы лай  а вт ом ат т арды ц  т ехникалы ц корсеткіштері

9.4-кесте

Ж арты л ай  автом аттар Ж ы л ж ы м ал ы
м аш иналар

К өрсеткіш тері ПВП-1 ПВЛ-В ПРП-2 “М ик
рон”
2-02

“Орби
та”

ПлНУ2

Кесу қалын,- 60 25 120 40 16-40
ды ғы , мм (ал ю м и 
ний бойы нш а)

Кесу ж ы лдам - 0,04-4 0,04-4 0,04 0,05-4 0,18-1,0
ды гы , м /м и н

П л а з м а т р о н 1 1 \ 1 1 1
саны , дана

Қ алы пты  ток кү- 300 160 400 200 200
ш і, А.

Кернеуі, В 200 300 225 300 180
П л а з м а т р о н д ы сумен ауамен сумен сумен ауамен

суы ту
Газ ш ы ғы ны , 

м3/сағ:
ауа 2-5 2-5 3,0 6,0 50
аргон 3 - 3 - -
азот 6 - 6 - —
сутегі 1 1 - -

Газ қы сы м ы , 0,01- 0,3-ке 0,01- 0,4-0,6 0,6-ға
МПа 0,03 дейін 0,03 20 дейін

Массасы, кг 1785 994 1818 1824

пайдаланылуы тиіс. Цехтағы газ жүйесіне егер сутегінің 
қысымы 0,15 МПа-дан артың болса, онда оның аққыш- 
тығы мен жарылысқа икемді екендігін ескере отырып, 
оны ішке кіргізуге болмайды. ПРП-2 жартылай автомат 
үшін сутегілік рампаны немесе арнаулы редукторы бар 
баллондарды ңолдану керек. Б үларды ң орнына ЛЗС 
тәрізді кері клапанды ңолдануға тыйым салынады.

ПРП-2 жартылай автоматымен кескен кезде пассивті 
газдарды қолдану үш ін тиісті редукторлары бар баллон
дарды немесе газ жүйесін пайдалану керек. Бүл кезде 
ңоректендіру үшін таратқыш рампалар немесе ауа тарат- 
ңыш қондырғылар колданылуы тиіс.
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9.3-сурет. П лазм алы  кесетін П РП -2 жартылай автоматы:  
1 -  басқару пульты; 2 -  қорек көзі, 3 -  арбаша; 4 -  машиналы  

плазматрон.; 5 — пульт; 6 — қалды қ плазматрон

Басңа жылжымалы машиналарды газбен ңамтамасыз 
ету үшін қысымы 0,6 МПа-дан аспайтын зауыттың ауа 
магистралына жалғайды. Бүл кезде газ пайдаланылатын 
жерге вентиль мен май тазартңыш (ПВП-В мен “Мик- 
рон-2-02” машиналары үшін) қойылу керек. Ж ы лж ы 
малы “М икрон-2-02” маш инасыны ң ж алпы  көрін ісі
9.4-суретте көрсетілген.

9.4-сурет. П лазм алы қ кесетін М икрон 2-02 жылжымалы  
машина: 1 -  кабель -  тцтік қосары; 2 -  циркуль;
3 -  жылжымалы машина; 4 ,6  -  басцару пульты;

5 -  плазматрон;  7 -  ңоректендіру көзі
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Плазмалы кесуге арналган барльщ жартылай автомат- 
тар мен жылжымалы машиналардың (ПВП-В-дан басқа) 
плазматрондары сумен салқындатылады. Сондыңтан да 
олар ж ы лы  ж айларда ңолданылуы керек. Ал ПВП-В 
жартылай автоматтьщ плазматроны ауамен салңында- 
тылған, оны 10 °С суьщтан +40 °С жылы жерлерде кол- 
дана беруге болады.

Қолмен плазмалы кесу үшін қолданылатын аппара- 
туралардың екі түрлі жиынтығы шығарылады. Бірінші 
жиынтың КДП-1 кескіштері (плазматрон) сумен салқын- 
датылады. Олар қалыңдығы 80 мм алюминийді, қалың- 
дығы 60 мм тотықңа төзімді және жоғары қоспалы бо
латтарды және қалыңдығы 30 мм мыстарды кесуге ңол- 
данылады. Пайдаланылатын ең үлкен ток күш і 400 А., 
ал кернеуі 180 В. Электр догасының ең үлкен қуаты 50 кВт. 
РДП-1 плазматроны плазма түзуші газдар үшін азотты, 
аргонды немесе олардың сутегімен ңоспасын пайдала
нады. Плазматрондары сумен салңындатылатын болған- 
дыңтан, ондай қондырғылар жылы жерлерде гана жүмыс 
істей алады.

КДП-2 екінш і ж иы нты ғы  бірінш іге үқсас. Б ірақ  
мүндағы электр доғасының ңуаты аздау (30 кВт) және 
ауамен салңындатылады. Сондықтанда кез келген кез
де жүмыс істей алады. Ңалыңдыңтары 50, 40, 20 мм бо
латын алюминийді, болатты, мысты кеседі. Ең үлкен ток 
күші 250 А, ал кернеуі 180 В. Салқындататын ауа шы- 
ғыны 30 м3/саг. РДП-2 плазматроны аргонмен, азотпен 
немесе олардың сутегімен ңоспасында жүмыс істейді. 
Бүл жиынтықтардың әрңайсысының салмағы 7,5 кг. Бүл 
аппараттардың пульті болмайды. Олар пайдалануга ың- 
гайлы және кескіш плазматрондардан, кабель-шланга- 
лы жиынтьщтан, коллектордан және кескіш доганы қоз- 
дыратын түтандырғыштан қүралады. КДП-1 мен КДП-2 
жиынтыңтарын пісіруге ңолданылатын түзеткіштер мен 
ңайта өзгерткіштермен ж абдыңтау каж ет. Бүл кезде 
плазмалы кесу үшін кернеуі 180 В ток қолданылатын- 
дығын есте үстау керек. Егер кернеуі 90 В болатын бір 
рана түзеткіші болса, онда онымен ңалыңдығы 15-20 мм
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ғана болатты, кесу сапасы мен өнімділігі томендеген ре- 
жимде кесуге болады.

Плазмалы кесу і/іиін пайдаланылатын цондыргылар. 
Е.О.Патон атындағы электрмен пісіру институты ауалы- 
плазмалы кесу қондырғысының екі түрін шығарады.

УВПР “Киев” ңондырғысы қалыңдыгы 60 мм бола
тын (алюминий бойынша) металл кесуге арналган. Ол 
қоректендіру блогынан, басқару шкафынан жэне дога- 
ны тұрақтандыратын дірілдегіш жүйесі бар ВПР-9 плаз- 
матроннан қүралған. Плазма түзетін газ -  ауа. Бүл кон- 
дыргы портальды жөне портальды-консальды машина
ларды жабдықтауға арналған.

АВП-3 ңондырғысы қалындығы онша үлкен емес (10 мм 
алюминий бойынша) металдарды кесуге арналган. Оньщ 
қүрылысы қоректендіргіш блогынан, баск ару ш кафы
нан жөне ВПРМ-1 плазматроннан түрады.

Минэлектропром мекемелері қалыңдыгы 160 мм-ге 
дейін (алюминий бойынша) металдарды кесу үшін УПР- 
601 ж ене О П Р -6 -2  м қонды рғы лары н  ш ы ғарады . 
Қоректендіру блогыныңкуаты 180 кВт. Қондырғы қүры- 
лысына, бүдан басқа, басқару шкафы, аргон немесе азот 
пен сутегінің қоспасымен жүмыс істейтін плазматрон 
кіреді. Плазматронды өзі жүретін арбаға немесе порталь
ды машинаға бекітеді.

Плазматрондар. Плазмалы кесетін кондырғылардың 
негізгі қүрамы плазматрон болып табылады. Плазмат
рондар: түрлері мен қүрылыстары бойынша бірнешеге 
бөлінеді. Кең тараганьі түраңты токпен жүмыс істейтін 
түрі. Онда балқы майты н электрод-катодты шыбығы 
ж эне доғалы газ түрақтанды ргы ш  қондырғы сы бар. 
Плазматронның ең маңызды тарабына катод жатады. Ол 
сопл оны пішіндеп, доғаны түрақтандырады. Әдетте, ка
тод электроды үшін вольфрам қолданылады, ал өте аз та- 
ралған сумен түрақтандырылатын плазматрондарда шы- 
ғындалып отыратын графитті электродтар пайдаланы
лады. Пішінделген сопло плазматронның жылуға ең көп 
душ ар болатын элементі. Катод диаметрімен, сопло 
диаметрі және оның канал үзындығының арасындағы
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арнаулы қатынастарды сактау керек. Катод диаметрі 
доға тогының мөлшерімен анықталады. Ауалы-доғамен 
кесу кезінде катод материалы үшін вольфрам колданы- 
лады.

Қолданылатын жүмысшы газдарының санына байла
нысты бір газды және көп газды доғаны түрақтандыргыш 
жүйесі болып бөлінеді. Газ бөліп беру кезіндегі газды 
түрақтандыру бір орталықтандырылған жөне қүйында- 
тылған болып келеді (9.5-сурет). Қүйындатып түрақ- 
тандыру бір газды плазматронда, мысалы ауалы-плаз- 
малы кесуде қолданылады.

9.5-сурет. Кескіиі доганы тцрақтандыру сызбасы: 
а -  бір орталықтандырылган; б -  щ йьіндат ы лган;

1 -  қоргагыш га з ; 2 -  жцмысшы газ

Плазмалы кесу технологиясы. Кесу режимі мен плаз
ма түзетін газдар күрамы кесетін металл маркасына, кесу 
сапасына қойылатын талаптарға жөне колданылатын 
жабдықтар түріне ңарай анықталады.

Қолмен кесу белгі немесе бағыттағыш бойынша, ал 
машинамен кесу үлгі, көшіретін сурет және багдарлама 
бойынша ж үргізілед і. К есудід басталғаны  доғаның 
қозып, металл қалыңдығын түтас коздырып, балкыған 
металды кесу аймағынан ш ығаруымен аньщ талады. 
Кесу кезінде плазматрон мен кесетін металл бетінің ара
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қашықтығын түрақты үстау керек. Әдетте бүл ңашың- 
тың 3-15 мм болады. Плазматрон табақтан түскен кезде 
доға үзіліп, кесу автоматты түрде аяқталады.

Кесу жылдамдығы (9.5-9.11-кестелердегідей) техно- 
логиялык режимдерге байланысты, яғни кесетін мате
риал түріне, оның қалыңдығына және ток күшіне бай
ланысты аныңталады.

Қалыпты жылдамдыңтан аз жылдамдыңпен кескен 
кезде кесектің төменгі жағы кеңіп кетеді, үлкен болса 
тарылып қалады. Кесіктің жоғарғы және төменгі ңыр- 
ларының ара кашықтығының ең аз алшақтығы жылдам- 
дыңты дүрыс реттегенде болады.

Кесу кезіндегі режимді қабылдағанда ток күші мен 
ауа шығынының артуы электрод пен плазматрон сопло- 
сының ресурстарын азайтатындығын есепке алу шарт. 
Неғүрлым берілген өнімділікті ңамтамасыз ететін аз ток 
күшімен жүмыс істеуге тырысу қажет.

П лазмалы-доғалы тәсілмен тесік тесу өте күрделі 
жүмыс болып табылады. Себебі бүл кезде екі доға пайда 
болып, плазматронды істен шығаруы мүмкін. Сондық- 
тан да тесік тесерде плазматронды едәуір жоғары (20-25 мм) 
көтеріп қойып, металл түтас тесіліп біткен кезде ғана 
жүмысшы жағдайына түсіру керек. Металл ңалыңда- 
ған  сайын тесік  тесу күрделене береді. Сондықтан 
мүндай кезде бөлшек пен плазматронның аралығына, 
диаметрі 10-12 мм болатын тесігі бар ңорғағыш экран 
қойылады.

Табақтарды кесуді шетінен бастаған кезде алдымен 
оның барлық қалыңдығына ойық жасап алады.

Төменгі көміргпекпгі болаттарды плазмалық кесу. Ол 
үшін көбінесе ауалы-доғалы тәсілді қолданады. Бүл тәсіл 
қалыңдығы 40 мм-ге дейінгі болаттарды қолмен кескен
де немесе қалыңдығы 50-60 мм болаттарды машинамен 
кескенде пайдаланылады.

М ашинамен кесуде өңдеу ені 3,5 м болатын УПР 
тәрізді портальдық машиналар үшін пайдаланылатын 
плазмалы қондырғыны және өңдеу ені 3,5 м-ден кем бол- 
ғанда “Киев” (УВПР) тәрізді қондырғыны пайдаланатын
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портальды-консольдық немесе топсалы машиналарды 
қолданады.

Қалыңдығы 20 мм-ден асатын төменгі көміртекті бо
латтарды кесу үшін азотты немесе азоттың сутегімен қос- 
пасын жағады. Қалыңдығы бүдан аз металды кескенде 
кесу сапасы нашарлайды. Мүндай кесудің жуыктаған 
режимі 9.5 және 9.6-кестелерде келтірілген.

9.5-кесте
АП Р-404* п лазм алы  ап парат ы м ен кесу режимі

Доға- 
нық ток

Металл қалы ңды ғы , мм кезіндегі кесу 
ж ы лдам ды ғы , м /м и н

күш і, А
10 20 30 40 50 60

200 1,9 0,9 _ _ _
300 3,1 1,6 0,9 0,5 - -

400 3,7 2,4 1,5 0,7 0,5 0,4

* Қ алы ң ды ғы  30 мм-ге дей ін гі болат кесудегі сопло диам етрі 
3 ,0  мм, қалы ңды ғы  30 мм-ден көп болса -  диаметр 4,0 мм, ауа шы- 
ғыны 6 м3/сағ.

9.6-кесте
“К и ев”* п лазм алы  аппарат ы ны ң кесу режимі

Д оғаны қ ток 
күш і, А

300

М еталл қалы ңды ғы , мм кезіндегі кесу 
ж ы лдам ды ғы , м /м и н

6-15 

5 ,0 -2 ,5

15-25 

2 ,5 -1 ,5

25 -40  

1 ,5 -0 ,8

40 -60  

0 ,8 -0 ,3

* Сопло диаметрі 3 ,0  мм, ауа шығыны 2 ,4 -3 ,6  м3/сағ .

Жогары цоспалы болатты кесу. Қоспалы болаттың 
қалыңдығы 100 мм-ден кем болса плазмалы кесу тәсілін 
қолданған тиімді. Ал одан ңалы ң болаттарды кесуге 
оттекті-флюсті кесу төсілін ңолданған жөн.

Тотығуға төзімді болаттарды машинамен кесу кезінде 
ауалы-плазмалы кесу тәсілі кең ңолданылады. Қалың- 
дығы 50-60 мм болатты кесу үшін сығылған ауа қолда- 
нылады. Осы қалыңдыңтарды ңолмен кесу үш ін таза
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азот, ал одан қалың болаттарды машинамен кесу үшін 
азоттың сутегімен немесе оттегімен қосындысы пайда
ланылады. Азоттьщ 20-25 % қосындысы бар оттегінің 
қоспасын пайдаланып, бүлдірмей тез кесуге болады. Бүл 
жағдайда агрессивті ортада немесе жогары температу
рада жүмыс істегенде аргонды-сутегілі қоспаны пайда- 
лану үсынылады.

9.7 кестеде жогары қоспалы болатты ауалы-плазма- 
лы  төсілмен кесу режимі келтірілген, ал 9.8 кестеде  
азот пен аргонды сутекті қоспаны пайдаланғандағы ре
жим келтірілген.

9 .7-кесте
Т о т ы щ а  төзімді болат т арды* ауал ы -п лазм алы

тәсілмен кесу режимі

Кесу 
қ ал ы қ - 

ды гы , мм

Сопло
диаметрі,

мм

Ток 
күш і, А

Ауа
ш ы ғы ны ,

м3/сағ

Кернеу,
В

Кесу
ж ы л д ам 

ды гы ,
м /м и н

5-15 2 250-300 2 ,4 -3 ,0 140-160 5 ,5 -2 ,6
16-30 3 250-300 2 ,4 -3 ,0 160-180 2 ,2 -1 ,0
31-50 3 250-300 2 ,4 -3 ,0 170-190 1 ,0 -0 ,3  1

* Көрсеткіштер “Киев” қондырғысы үшін

9.8-кесте
А зот  пен аргонды-сут ект і цоспаны пайдаланып  
т о т ы щ а  төзімді болаттарды. машинамен кесу 

корсеткіштер*

Кесу
қалы ң -
ды ғы ,

мм

Сопло
дааметрі,

мм

Ток
күш і,

А

Газ шыгыны, м3/саг. Кернеу,
В

Кесу
ж ы л д а м 

ды гы ,
м /м и н

ар
гон

азот сутегі

10 3 500 - 1 _ 150 4,7
20 5 500 - 1 - - 75 2,5
30 1,4 100 0,7 1,6 0,5 165 0,25
40 5 350 - 0,9 - 120 0,30
50 4,5 490 0,9 - 80 0,20

* Көрсеткіш тер А ПР-404 қондырғысы үшін
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Алюминий қ оры т п ал ары н  кесу.  П лазм алы  кесу 
қалыңдығы 200 мм-ге дейінгі алюминий қорытпаларын 
өңдеуге колданылады. Қалындығы 5-20 мм болатын алю
миний қорытпаларын азотты немесе ауаны пайдаланып 
кеседі. Кесу сапасы мен жүмыс өнімділігіне онша қатал 
талап қойылмайтын болса, онда азот орнына ауаны кол- 
данады. Бүл кезде кесетін қалыңдық үш есе артады.

Қалыңдығы 20-100 мм алюминий қорытпасын кесу
ге қүрамында 65-68 % азот пен 32-35 % сутегісі бар қос- 
паны қолданады. Бүл жагдайда кесу беті сутегімен қаны- 
ғады.

Қалыңдығы 100 мм-ден асатын алюминий қорытпа- 
ларын кесу үшін сутегісі көп (35-50 %) аргонды-сутекті 
қоспаны пайдалану тиімді және доғаны қосымша ауамен 
түрақтандыратын плазматронды пайдалану керек.

Кесу сапасы жогары бөлшектерді алу үшін аргонды- 
сутекті қоспаларды пайдаланып, сопло диаметрі небөрі 
1,4 мм болатын плазматронмен дэл кесуге болады.

Қолмен кесу кезінде доганың түрақты болуы үшін ар- 
гонды-сутекті қоспадагы сутегінің мөлшері 20% -дан 
аспауга тиіс.

9.9-кестеде алюминий қорытпаларын ауалы-плазма- 
лы тәсілмен, ал 9.10-кестеде осы металды азотпен неме
се азотты-аргонды-сутекті қоспалармен машиналы кесу 
режимі келтірілген.

9.9-кесте
А лю м иний ц оры т паларын ауал ы -п лазм алы  тэсілмен  

кесу режимі*

Д оганы н 
ток 

күш і, А

і
М еталл кальщ ды гы  (мм) кезіндегі кесу ж ы лдам ды гы , ! 

м /м и н

10 20 30 40 50 60 70

200 3,0 1,6 0,8 _ _ _ _
300 5,3 2,9 1,8 1,3 0,8 0,6 -
400 11,1 4,0 2,5 1,6 0,9 0,7 0,6

* К өрсеткіш тер А ПР-404 қондырғысы  үшін
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9.10-кесте
Азот пен, азот т ы-аргонды-сут ект і цоспамен алюминий  

цоры т паларын плазм алы ц  тәсілді қолданып маиіиналар-  
мен кесу режимі

Кесу
қал ы ң -
Д Ы Ғ Ы ,

мм

Сопло
диаметрі,

мм

Ток 
күш і, А

Кернеу,
В

Газ шығыны м3/саг Кесу
ж ы лдам -

Д Ы Ғ Ы ,
м /сағ .

ар
гон

азот сутегі

10 2 200 170-180 5 _ 350
15 3 250 140-160 - - 0,5 60
30 5 250 180-200 0,7 1,5 1,0 36
50 5 450 160-180 - 1,5 1,0 27
80 5 450 160-180 - 1,7 1,5 25

М ыс пен оның цорытпаларын кесу. Олардың жылу 
сыйымдылығы мен ж ы лу өткізгіш тігін ің  жоғарылы- 
гын есепке ала отырып, кесуді сутегімен байытылган 
(9.11-кесте) сутегі ңоспасымен жүргізген тиімді бол- 
маң. Сол сияқты азот пен ауаны да пайдалануға бола
ды. Ауалы-плазмалы тәсілді олардың орташа қалыңды- 
ғын (40-100 мм), ал азотты аз қалыңдыңты (5-15 мм) 
кесуде пайдаланады.

9.11-кесте
М ы с пен оның цоры т паларын п л азм алы  кесу режимі

Кесу
қалың-
Д Ы Ғ Ы ,

мм

Сопло 
диамет
ра  мм

Ток
күш і,

А

Кер
неу, В

Газ ш ығыны, м3/сағ. Кесу
ж ы л дам -

Д Ы Ғ Ы ,
м /саг .

ар
гон

азот сутегі ауа

Мыс

5 3 300 75 - 2,2 - _ 90
15 4 300 90 - 1,9 - - 40
25 4 350 90 1,0 - 1,5 - 15
40 7 700 120 0,4 - 4,0 10 35
100 7 700 145 0,4 - 4,0 10 10

Ж ез
6 3 260 70 - 4,2 - - 105

30 4 350 85 - 3,6 - - 15
90 5 500 140 - 2,0 1,0 - 12
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Ж ездің ңалыңдығы 90 мм-ден көп болса, азотпен не
месе азотты-сутекті ңоспамен кеседі. Мысңа қарағанда 
жезді кесу жылдамдығы 20-25 % көп болады.

Мыс табақтардың кесу беттерін 0,8-1,5 мм тереңдікке 
тазалайды. Ал жез үшін мүндай тазалау ерекше кажет 
болганда ган а  ж ү р гізед і немесе ауалы -п лазм алы  
тәсілмен кескеннен кейін тазалайды.

9.2. А уалы -доғалы  кесу

Бүл тәсілдің мәні металды электр доғасымен балкы
тып алып, оны ауамен үрлеп шығаруда болып табыла- 
ды. Ауалы-доғалы тәсіл өте тиімді төсіл, өйткені күрделі 
ңондырғыны ңажет етпейді. Мүнда кесу терең болмай
ды, ал ені тапсырысңа байланысты (9.6 сурет).  Кейде 
бүл тәсілді беттік жону немесе шабу деп атайды.

9.6-сурет. Ауалы-догалы кескіш процестің сызбасы:
1 -  элект род; 2 -  ауа агыньі; 3 -  дога; 4 -  кескіиі;

( оң жақта  -  тар, сол жақта -  кең ой ы қт ар)

Қолданатьін аймагы. Ауалы-доғалы тәсіл негізінен 
қолмен беттік өңдеу үш ін қолданы лады . Бүл кезде 
беттерді жонады, ойың ояды, ақауларды алып тастайды, 
күйм аларды  бөледі жөне т.б . Бүл тәс ілд і көбінесе 
көміртекті немесе қоспалы болаттарды кесуде пайдала
нады. Ал шойын мен түсті металдарды өңдеу ңиындау 
тиеді. Ңалыңдығы онша көп емес (12 мм-ге дейін) болат
тарды, кесуге онша жогары талап қойылмайтын болса, 
бөліп кесуге де пайдаланады. Бүл кездегі кесу ені, от- 
текті кесуден 2-3 есе артып кетеді.
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Ауалы-доғалы кесуді, көбінесе дайындау өндірісінде 
немесе ңүю цехтарында пайдаланады.

Аппаратуралар мен материалдар. Ауалы-доғалы кесу 
аппараттарының жиы нтығы кескіш тен, ток көзінен, 
сығылған ауадан және тиісті кабельдер мен түтіктерден 
түрады.

Электрод үшін көмірді, графитті немесе графиттел- 
ген өзекшелерді алады. Олардың диаметрі 6-20 мм бола
ды. Ал жазың пішінді электродтардың көлденең қима- 
сы 400 м м 2 дей ін  болады . О ларды ң үзы н д ы қтар ы  
250-350 мм. Реті келсе мысталған электродтарды ңол- 
дану керек. Олар көдімгі графитті электродтарға кара- 
ганда аз тотығады.

Ауалы-доғалы төсілмен кесетін кескіш тің электрод 
ңыстыратын ңүрылғысы мен кесу аймағындағы доғаға 
ауа жіберетін жүйесі болады. Ауа ток кескішке ңосарлан- 
ған түтік пен кабельден келеді.

Кескіштер клапанды-қосңышты күрылғымен жабдық- 
талған. Олардың екі түрі пхығарылады: РВДм-315 және 
РВДл-1200 “Раздан”. Бірінші кескіш монтаждық жағдай- 
дағы жүмысқа есептелген, ал екіншісі ңүю ондірісіне ар- 
налған. Кескіштің қүрылысын, массасын, өнімділігін 
анықтайтын көрсеткіш — ол ток күші. Бірінші кескіш 
үш ін ол 315 А, ал екіншісі үшін 1200 А. 9.12-кестеде 
кескіштердің техникалық көрсеткіштері келтірілген.

9.12-кестпе
А у а л ы -д о га л ы  цолмен кескіш тердіц т ехникалы ц  

көрсеткіш т ері

Кескіш Қ ы зм еті Ток
күш і,

А

Балңы-
татын
металл
масса

сы,
кг/сағ.

Ауа
ш ығы-

ны,
м3/сағ.

Э лек
трод
ди а

метр!,
мм

К ескіш  
м асса
сы, кг

РВДм-315 М онтаж - 
дау жүмы- 
стары

315 9,5 20 6-10 0,8

РВ Дл-1200
“Р аздан”

Қ у й м а -  
ларды  өң-
деу

1200 20,0 30-40 15-25 1,6
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Ауалы-доғалы кесу үшін түраңты немесе айнымалы 
ток ңолданылады. Түраңты ток көзінің қызметін пісіру 
агрегатындағы түзеткіштер атқарады. Айнымалы ток- 
пен жүмыс істеу үшін бос жүріс кезінде төменгі кернеуі 
бар трансформаторлар немесе қуатты ток көзі қолданы- 
лады. Мүндай кесу үшін ток күші 1000 А жетеді.

Ауаны қысымы 0,4-0,6 МПа болатын магистралдан 
немесе өнімділігі 30 м3/сағ.-тан кем емес компрессор- 
лардан алады. Ауа таза болуы үшін міндетті түрде май
дан тазартңыштар қойылуы керек.

Кесудің техникасы мен технологиясы. Кесер алдын
да металл щеткасымен кесетін металл бетін тазартады, 
кесетін ойықтың ені мен тереңдігіне сай (9.13-кесте)  
электродты ң диаметрін тағайы ндайды . Ток козін ің  
кернеуін қосңаннан кейін, кесетін бетке электродты 
30-45° С-ңа ж антайта үстап, кесетін жердегі металл 
бетіне тигізеді де электр доғасын тудырады. Онымен 
қатар ауаны да бере бастайды. Осы кезде балңыған ме
талл ауа ағынының көмегімен ағып кетеді де, ойық пай
да болады. Электродты ось бойымен жылжыта отырып 
керекті тереңдікке дейін ояды. Содан кейін электродты 
белгіленген сызық бойымен жылжытады. Мүндай жыл- 
жыту кезінде ойың тереңдігі біркелкі болатынын қада- 
ғалайды. Егер ені үлкен ойың жасалатын болса, онда 
электродты жоғарыда айтылған қозғау түрлеріне коса 
оны көлденең бағытта да ілгерілі-кейінді козғалысңа 
келтіреді.

Қ олм ен бөліп кесу кезінде де осындай тәсілм ен  
жүргізеді, бірақ кескіштің жантаю бүрышы 60-90° бо
лады. Егер металл қалыңдыгы 20 мм-ден кем болғанда, 
онда электрод түтас батып түрады да, жылжытқанда бар- 
лык қалыңдыққа кесік жасайды. Ал калыңдык 20 мм- 
ден коп болса, онда электродты өз осінен жоғары-төмен 
қозғап отырады. Электродты қозғаудың мөлшері 100 мм- 
ден аспауы тиіс.

9.7-суретте кесудің техникасы мен жабдықталуы 
көрсетілген. Ал 9.13-кестеде ауалы-доғалы төсілмен беттік 
кесудің, 9.14-кестеде бөліп кесудің режимдері келтірілген.
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9.13-кесте
А уалы -догалы  тәсілмен (тцрацты. ток, кері полюсті)  

төменгі көм ірт ект і және жогары қоспалы болатт ы  
беттік кесу режимі

Ойық 
ені, мм

Ойық
тереңдігі,

мм

Электрод
диаметрі,

мм

То к 
күш і, А

Кесу ж ылдам ды ғы , 
м м /м и н

Төменгі
көміртекті

Ж оғары
қоспалы
ІХІ8Н9Т

8 14 6 290 300 390
9 8 6 240 500 640
10 16 8 350 300 390
11 12 8 420 500 640
12 18 10 500 300 390
13 9 10 410 500 640

9.14-кесте
Төменгі көм ірт ект і болат т ы ауалы -догалы  тәсілмен

бөліп кесу режимі

Кесу 
қалы ң - 

ды ғы, мм

Ток күш і, 
А

Ауа кысы- 
мы, МПа

Электрод
диаметрі,

мм

Кесу ені, 
мм

5 200-240 0,6 4 6
25 370-390 0,5 8 10
25 500-580 0,6 12 1

9.7-сурет. Ауалы-догалы кесудің аппаратуралары:  
1 — ауалы-догалы кескіш; 2 — сыгылган. ауа  көзі;

3 -  тцрақты ток көзі
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X ТАРАУ

ГА ЗБЕН  П ІС ІРУ  Ж Ә Н Е КЕСУ К ЕЗІН Д Е ГІ 
Қ А У ІП С ІЗД ІК  Т Е Х Н И К А СЫ Н Ы Ң  Н ЕГІЗД ЕРІ

Газ жалынымен өңдеу жүмыстарына, ондағы жаб- 
дықтарды күтіп-баптауға және техникалың ацетилен 
өндіруге 18 ж асқа толған, медицинальщ  тексеруден 
өткен, еңбек қауіпсіздігі туралы хабардар және ол тура- 
лы білімі тексерілген адам жіберіледі.

П ісіру, кесу, дәнекерлеу ж үм ы сы на кірісуш ілер 
қауіпсіздік жөне ертке қарсы қауіпсіздік техникасы 
туралы, оның ішінде бүл процесс кезінде пайда бола
тын зиянды факторлары, саңтану шаралары, ңорғану- 
дың жеке ңүралдары мен жеке бас гигиенасы туралы 
нүсқаулар алуы тиіс. Ж үргізілген нүсқаулар арнаулы 
журналға тіркелуі керек.

Нүсңау жүргізуді қайталау, қауіпсіздік техникасы 
мен өндірістің санитарлық нормалары туралы білімін 
тексеру, кем дегенде тоқсан сайын бір рет жүргізіледі. 
Ол туралы  ж урн алда ж әне ж үм ы сш ы ны ң ж еке 
кітапшасында белгі болады. Ж аңадан жүмысңа қабыл- 
данатын адамдар да жоғарыдағыдай нүсқауларды алуы 
тиіс.

Газбен пісіру және кесу жүмыстарындағы ж үкті не
месе жас балалы әйелдер, мүндай жүмыстан басқа жүмысқа 
ауыстырылуы керек.

Қауіпсіздік техникасының ережесі бойынша әр ме- 
кемеде газбен жүмыс істейтін барлық жабдықтар мен 
ацетилен өндіретін ңүралдарға арнаулы нүсңаулар жа- 
салып, оны мекеменіц бас инженері бекітуі керек.

Газ жалынымен металл өндейтін аппаратураларды 
жөндеу мен сынау жүмыстарын сол жүмыстарга арнайы
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дайы ндалған , әк ім ш іл ік  тағай ы н даган  адам  ғана 
жүргізе алады.

Газ жалынымен жцмыс істеудің қауіпсіздік техни
касы. Газ жалынымен жүмыс істеу (пісіру, кесу, дэне
керлеу т.б.) жылжымалы генераторлардан кем дегенде
10 м қашықтықта, баллондар мен жанармайлардан 5 м, 
газ м агистралдары  мен газ таратңы ш тардан  1,5 м 
қаш ы қты ңта болуы керек. Егер ж алы н мен үш қы н 
қоректендіру көздеріне ңарай бағытталатын болса, онда 
оларды металл қалқандар қою арқылы қорғайды.

Жүмыс алдында қолданылатын аппаратуралардың, 
жылжымалы ацетилен генераторының аңаусыз екендігін, 
баллондар мен түтіктердің тығыз бекітілгендігін, редук
торлар мен күрғақ затворлардағы пломбаның бүзылмаған- 
дығын тексереді. Газ тарататын қондырғылармен жүмыс 
істегенде қорғағы ш  ңүры лғы ларды ң дүрыс жүмыс 
істейтіндігіне көз жеткізіп, сулы ңорғағыш кондырғының 
су деңгейін тексереді. ІІіеірушінің жүмыс орнына жақын 
жерде таза су қүйылған ыдыс болуы керек. Онымен қызып 
кеткен оттьщтарды суытады. Егер оттык ңатты қызатын 
болса, онда жүмысты тоқтатады. Жүмыс аяқталғаннан 
кейін баллондар мен шкафтағы вентильдерді жабады, ре- 
дуктордағы реттегіш бүранданы шығарады, оттықтағы 
вентильді ашып тастайды, жүмыс орнын тазалап, ңон- 
дырғыларды арнаулы жерге саңтауға қояды.

Төмендегідей жағдайларға:
-  өз қолымен жасаған аппаратураларды пайдалануға;
-  жалғанған жерлерден газ жіберіп жатқанда пісіру 

жүмыстарын жүргізуге;
-  арнаулы киімдер мен жеке қорғау қүралдары жоң 

болса, майланған киімдерді, сүрткіштерді, ңүралдарды 
пайдалануға;

-  оттегімен киімдерді шаңнан тазартуға;
-  өртке карсы қолданылатын жабдыңтар болмаса;
-  ж ы лж ы м алы  ацетилен генераторына, кальций 

карбидіне және жанармайға жақын жерде шылым шегуге;
-  оттьщ пен басқа аппаратураларды жүмыс орнында 

жөндеуге рүқсат етілмейді
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Мошпаждау кезіндегі газбен пісіру жэне кесу жцмыс- 
т арын жцргізу. Бүл ж үм ы старды  осы ж үмы старды  
жүргізу үшін жасалған арнаулы жоба бойынша атқара- 
ды. Ол жобада газ жалынымен жүмыс істейтін жабдық- 
тарды, аппаратураларды, газ толтырылған баллондарды 
қауіпсіздік шараларына ңарай отырып оларды тасымал- 
дау мен жүмыс орнына жеткізу ңаралады. Жүмыс орны 
арнайы қоршалып, кауіпсіздік белгісімен көрсетіледі.

Ж үмысңа кірісер алдында пісіруіиілер мен кесуші- 
лер үнемі медициналық тексеруден өтіп түруы тиіс.

Егер пісіру ж үм ы стары  5 м би іктіктен  ж оғары да 
ж ү р г із іл ет ін  болса, онда газбен п іс іруш і (кесуш і) 
міндетті түрде күймейтін материалдан жасалған сактан- 
дырғыш белдігімен, табаны тайғанамайтын аяң киіммен 
жөне сақтағы ш  бас киіммен ңамтамасыз етілуі тиіс. 
Монтаждау жүмыстарына пайдаланылатын қүрал-сай- 
мандарды сақтайтын және тасымалдайтын сөмке бола
ды. Қ үры лғы ларды ң кескеннен кейін ңүлап кететін 
бөліктері алдын ала бекітілуі керек. Орманда немесе 
көпір асты лары нда жүмыс істегенде қүры лғы ларға 
үшқын түсіп кетпеуіне жағдай жасайды.

Ж оғарыда жүмыс істеуді қатты жел соққанда, найза- 
ғай немесе тайғанақ кездерде тоңтату керек.

Төмендегідей жағдайларға:
-  ж алы нны ң кері үруы немесе аппаратуралардың, 

ңүралдарды ң, қоргайтын қүры лгы ларды ң аңаулары  
байқалса, баллондардың бекітулері босап кетсе жүмыс- 
ты жүргізе беруге;

-  жүмыс кезінде оттьщты иықта, аяңта, қолтыңта не
месе белдікке орап, ңыстырып үстауға;

-  оттың жанып түрған күйінде сатыларымен, ағаш 
бойымен, қабаттан-ңабатқа жүруге;

-  оттегі баллонымен бірге қасында майланған заттар- 
ды үстауға;

-  ж ы лж ы м алы  ацетилен  генераторы ны ң қасы на 
оттьщ жанған күйде келуге жөне жүмыс орнында каль
ций карбидін ашық ыдыста қоюға;

-  жүмысқа ңосып қойған генераторды тасуға;
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-  баллондарды биіктен лақтыруға;
-  генератор қалды ғы н  қүры лы с алаң ы на төгуге 

рүқсат етілмейді.
Газбен пісіру жцмыстарын ыдыс ішінде, ццдықтар- 

да, тоннельдерде жцргізу. Бүл жүмысты орындау үшін 
арнаулы тапсырма беріледі. Ол тапсырмаға мекемеде сон
дай қауіиті жүмыстарды жүргізу үшін бүйрық бере ала- 
тын әкімш іліктің қолы болуы керек. Ж абық ыдыстар- 
дағы жүмыстарға әйелдер жіберілмейді. Жүмыс бастал- 
мастан бүрын ж абы к кең іст іктерд і ш ебердің ңарап 
шығуы керек. Мүндай жабың ыдыс ішінде жүмыс істеуге 
рүқсатты , оның іш ін  ластап , бүрынғы саңталған  
өнімдерден тазалап, оның ішіндегі ауа қүрамын аныңта- 
ғаннан кейін ғана береді. Барлық тесіктер, қаңпаңтар 
және жапқыштар ашық болуға тиіс.

Жабың ыдыстарда, ңүдыңтарда жөне басңа тар, жабық 
кеңістіктерде жүмыс істеу үшін, оларды желдеткіштермен 
және ңопарылысқа ңауіпсіз кернеумен (12В) жүмыс 
істейтін арнаулы жылжымалы шамдармен қамтамасыз 
етеді.

Жүмысты кем дегенде екі адам атқаруы керек. Оның 
біреуі ыдыс сыртында түрып, пісірушіні қадағалап түра- 
ды. О лардың екеу і де заңы м  алган дарға б ір інш і 
дәрігерлік көмек көрсете алатын адамдар болуы тиіс. 
Ж үмыс ж үргізетін  орындарда өрттен саңтандыруды 
тексеретін мекемелер белгілеген өрт қаупінен саңтай- 
тын қүралдар болады.

Жүмыс кезінде пісіруші газ бен оттегінің сыртқа шы- 
ғып жатпаганын қадағалайды. Егер шығып жатқан газ 
иісі сезілсе, бірден жүмысты тоқтатып, сыртңа тез шы- 
ғып, ол туралы шеберге хабарлайды.

Ж алынның кері үрып жатқаны байқалса да осы жо- 
ғарыдай қимыл жасайды. Содан кейін затворларды, ре- 
дукторларды түтіктерді тексереді. Сумен қорғагыш зат- 
ворлардағы су деңгейін қадағалайды.

Ыдыс ішіндегі пісіру жүмыстарын брезенттен неме
се асбестен тігілген киіммен гана ж үргізеді. Ж абың 
ж ердегі ж үмыс істейтін п ісіруш ін ің  сақтандырғыш
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белдігі мен арңаны, жеке қорғайтын қүралдары болуы 
керек жөне таза ауамен қамтамасыз ететін жағдай жаса- 
луы қажет.

Мынадай жағдайларға:
-  ауа ңүрамында оттегі аз болса (кем дегенде 19 %) 

жабық ыдыс ішінде жүмыс істеуге;
-  көлемі кіш і және жабың ыдыс ішіндегі уландыра- 

тын немесе ж ары лы сң а ы ңғайлы  газдарды ң ж оқ 
екендігіне көз жеткізбейінше, онда кіруге;

-  сыртта түрып бақылайтын адам жоқ кезінде жабың 
ыдыс ішінде жүмысты жалғастыруға;

-  іші қысымды газбен немесе жарылғыш газбен ыдыс- 
тарды кесуге болмаса пісіру жүмыстарын жүргізуге;

-  газбен қоректен д ірет ін  қонды рғы ларды  ыдыс 
ішінде үстауга;

-  сүйық жанармаймен жүмыс істейтін аппаратура- 
ларды ңолдануға;

-  жүмысты еріксіз тоқтатқанда немесе жүмысш ы 
ыдыс іш інен ш ығып кеткен  кезде оттьщ ты ж анган  
күйінде ңалдыруга рүқсат етілмейді.

Сцйық ж анарм айды  қол дан ы п  газ  ж алы ны мен  
жцмыс жцргізу. Бүл ж үм ы стар  үш ін  керосинм ен 
кескішті және жанармай ңүйылған ыдысты пайдаланады. 
Осындай жүмыс атқару үшін жабық жердегі жүмыс орны
1 кг жанармай (керосин) жануына кем дегенде 2500 м3 таза 
ауа кіргізетін желдеткішпен жабдыңталуы керек. Бүған 
қосымш а өрттен саң тайты н  қ үрал  (екі СУ-5 өрт 
сөндіргіші мен ңүм толтырылган ыдыс) да болуы ңажет. 
Ж үмыс бастамас бүрын барлық жалғауларды мүқият 
тартып, бекітеді, ал жүмыс кезінде де оларды қайталап 
тексеріп, қажет болса тағы да қатайтып тартады. Сүйық 
жанармайды ыдысқатек сүзгі арқылы сүзіп күяды. Сүзгі 
үшін матаны, мыс сүзгілерді пайдаланады. Төгіліп кал
ган сүйьщ жанармайды тез арада күммен ысқылайды.

Түтанып кеткен жанармайды өрт сөндіргіштермен, 
қүммен өшіреді немесе тығыз матамен, брезентпен т.с.с. 
жауып сөндіреді. Ж алынды сөндіруді, реттеуді аппара-
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тураны шығарған зауыттың нүсқаулары бойынша орын- 
дайды . Ж үм ы с аяң тал ған н ан  кей ін  керосинм ен 
кескіш ті, ж анармай ыдысын жөне жүмыс киімдерін 
арнаулы орындарда сақтайды.

Мынадай жағдайларға:
-  жабың ыдыс немесе қүдың ішінде жүмыс істеуге;
-  кескіш пен оттық кері клапанмен жабдықталмаса, 

оларды пайдалануға;
-  нүсқауларда көрсетілген басңа жанармайларды қол- 

дануға; жалынның кері соңңысы немесе түрақсыздығы 
байқалғанда жүмыс істеуге;

-  ыдыстың 3 /4  бөлігінен артың жанармаймен толты- 
руға;

-  оттықтарды сөндірмей түрып, ыдыс ішіндегі ауаны 
шығаруға;

-  ыдыс ішіндегі ауаны толық шығармай түрып, оның 
қаңпағын ашуға,

-  оттегінің қысымын ыдыстағы жанармай ңысымы- 
нан азайтуға;

-  II класңа сәйкес емес жөне үзындығы 10 м кем 
түтіктермен жүмыс істеуге;

-  түтанып кеткен бензинді, керосинді және олардың 
қосгіаларын сумен сөндіруге рүңсат етілмейді.

Саңтандырғыш  қонды рғы лармен жүмыс істеудің 
қауіпсіздік техникасы. Бір затворға бір ғана оттың неме
се кескіш жалғануы тиіс. Кейбір газ алынатын орындарға 
сулы немесе қорғаушы қүрғаң затворлар қойылады.

Сулы ңорғаушы затворлар далада немесе жылытыл- 
майтын үй ж айларда (температурасы 0 °С-тен төмен) 
қойылатын болса, онда оның ішіне су емес, төменгі тем
пературада қататын сүйықтар қүйылады (мысалы 60 % 
этиленгликоль мен судың немесе 30 % хлорлы кальций 
мен судьің ерітінділері).

Ж үмы с аяң талған н ан  кей ін  қүйы лған  сүйьщ тар 
тогіліп, затвор іш і жуылуы тиіс.

Әрбір сулы ңорғаушы затвордың: аптасына бір рет 
бітеулігі тексеріледі; тоқсанда (3 ай) бір рет затворды 
бөлшектеп, тазалап, жуып жинайды да кері клапанның
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сенімді бітейтіндігін сынайды. Әрбір кері соққы болған- 
нан кейін затворды бөлшектеп, бүзып, кері клапанның 
жүмысын тексереді.

Сумен қорғаушы затвордың ішіндегі су бақылағыш 
деңгейден томен болмауы керек. Оның деңгейін газ 
беруді тоңтаты п койы п, күніне кем дегенде үш рет 
тексереді.

Ж үмыс орнындағы затворлар газ таратқыш орындар
да, ал орталық затворлар шкаф ішіне қойылуы керек.

Қүрғақ затворларды пайдаланғакда, кажет болса олар- 
дың бірнешеуін қатар (параллель) (үштен коп емес) ор- 
наласты руға болады, бірақ бүл кездегі олардың газ 
жіберу мүмкіндігі ңажетті шығыннан кем дегенде 20 % 
артық болуы керек.

Қүрғаң затворларды әрбір тоқсанда бір рет тексеріп 
түрады. Ол кезде олардың газ ағынына кедергілерін 
және клапанның жүмыс ңабілеттілігін тексереді. Саң- 
тандырғыш затвор әрбір ңосылған сайын оған жалғанғыш 
аппаратура арңылы газды бос шығарып үрлеу керек.

Саңтандырғыш  қондырғы лар істен ш ы қса немесе 
оларды ң ж үм ы сш ы  көрсетк іш тер і паспорттағы  
корсеткіштерінен едөуір алшақтап кетсе, онда ол қон- 
дырғы ш ығарылып, мүмкін болса (завод нүсңауы бо
йынша ңаралса)жондеу керек.

Ацетиленге арналған затворларды, оны айырбастай
тын газдар үшін де қолдануға болады.

Мынадай жағдайларға:
-  жанған газдарды жүйеден алғанда газ таратңыш 

орынсыз жүмыс істеуге;
-  ацетиленді айырбастайтын газдарға арналған зат

ворларды ацетиленге ңолдануға;
-  қүрғак затворларды болшектеп-бүзуға және жөндеу- 

ге (егер шығаратын зауыт нұсқаулары бойынша ңарал- 
маса) рүңсат етілмейді.

Ж ібергіш рампаларды бөлек бөлмелерге орналасты- 
рады, немесе арнаулы алаңдарда немесе металл шкаф- 
тарда да орналастырады. Ж ібергіш рампаларды коюды 
арнаулы жоба бойынша жүргізеді. Ол жоба жергілікті
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газ ш аруаш ылық мекемелерімен келісілуі керек. Ме
талл шкафтар жерден кем дегенде 0,1 м биіктікте орна- 
ласады. Олар қүлыппен жабылып, іш і желдетіліп тура- 
тын желбезектермен, тесіктермен жабдықталуы ңажет. 
Тиісті газ үш ін есігінде ескерткіш  белгі жазылуы ке
рек. Мысалы, қара түспен “оттегі майға қауіпті”, аң бо- 
яумен “ацетилен отңа ңауіпті”, қызыл түспен “пропан- 
бутан отқа қауіпті” деп жазып ңояды. Оттегі мен жангыш 
газдар шкафтарының аралығы кем дегенде 0,15 м болуы 
керек. Бір ш кафқа, егер ортасы қалың металл ңабырға- 
мен бәлінсе, онда әрі оттегінің бір баллонын және ж ан
гыш газдың бір баллонын орналастыруга болады. Егер 
баллон саны 10-нан аспаса, онда таратқыш рампаларды 
цехтың іш іне орналастыруга рүқсат етіледі, бірақ ол 
өндірістік емес үйлер немесе жер астындагы бөлмелер 
болмауы керек.

Газ таратқыш орындар жабылатын металл шкафтар- 
да немесе ашық тақталарда қойылуы мүмкін. Ж ангыш 
газ бен оттегінің таратңыш  орындарын арасы металл 
Кабыргамен бөлінген шкафтарда немесе ашық тақталар- 
да орналастырады. Ондай таратңыш орындарды түтыну- 
шылардың өздері жасап алуына болады. Ондай орындар 
жер бетінен кем дегенде 600 мм биіктікке бекітіледі. Бір 
газ тарататын орынға бір гана оттьщ жалгануы керек. 
Егер ондай орын машинаны газбен қамтамасыз ететін 
болса, онда оган ңосылатын кескіштердің саны газ қысы- 
мы мен қоргагы ш  қонды ргы ны ң газ жібере алатын 
мүмкіндігіне қарай аныңталады. Сүйьщ затворлармен 
немесе кері клапанмен ж абды ңталган газ таратқы ш  
орындар тек ңана тік орналасуы керек. Өйткені олар сал- 
мақ күшіне негізделген. Газ жүйесінен газ таратқыш  
орындарсыз аппараттарды ңосуга рүңсат етілмейді.

Газ жалынды аппаратураларды пайдаланудың та- 
лаптары. Оттьщтар мен кескіш терді пайдаланудың 
ңауіпсіздік талаптары 3 жөне 7 тарауларда қаралған. 
Біраң оларды пайдалану кезінде төмендегідей жагдай- 
лардың рүқсат етілмейтіндігін есте үстау керек:
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-  оттықтар мен кескіштердің вентильдерін ашық тас
тап, жанган күйінде ңалдырып кету;

-  жанып түрган оттықпен немесе кескішпен жүмыс 
орнынан басқа жерге бару;

-  ластанып қалган үштықтармен жүмыс істеу;
-  генераторда көрсетілген қысымнан ацетилен қысы- 

мы аз кезінде жүмыс істеу;
-  ақаулы аппаратуралармен жүмыс істеу.
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