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Համառոտագրություն 

 

Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է նախնական (արհեստագոր-

ծական) կրթական հաստատությունների «Գազաեռակցման աշխատանքնե-

րի տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ գազաեռակցողների պատրաստման 

համար՝ պետական չափորոշիչներին և մոդուլային ծրագրերին համապա-

տասխան: 

Ձեռնարկն իր մեջ ընդգրկում է «Գազաեռակցման նյութերի, գազերի և 

գործիքների կարողություններ» (դասիչ՝ ԵԱՏԳ-4-16-006, 60 ժամ), «Գազաե-

ռակցման համար օգտագործվող սարքավորումների շահագործում և սպա-

սարկում» (դասիչ ԵԱՏԳ-4-16-007, 72 ժամ), «Գազային եռակցման և 

կտրման գործընթացներ» (դասիչ ԵԱՏԳ-4-16-008, 72 ժամ):  

«Գազաեռակցման նյութերի, գազերի և գործիքների կարողություններ» 

մոդուլում ներկայացված նյութերը վերաբերում են գազաեռակցման գործըն-

թացում օգտագործվող բոլոր նյութերին, գազերին, գործիքներին և դրանց շա-

հագործմանն ու պահպանմանը, ինչպես նաև դրանց օգտագործման ան-

վտանգությանը: 

«Գազաեռակցման համար օգտագործվող սարքավորումների շահագոր-

ծում և սպասարկում» մոդուլում ներկայացված նյութերը վերաբերում են գա-

զաեռակցման համար օգտագործվող սարքավորումների դասակարգմանը, 

շահագործման և սպասարկման գործառույթներին, դրանց տեխնիկական 

բնութագրերին և դրանց օգտագործման անվտանգությանը: 

«Գազային եռակցման և կտրման գործընթացներ» մոդուլում ներառված 

են եռակցման և կտրման տեխնոլոգիական գործընթացները, ինչպես նաև 

ներկայացված են սև և առավել հաճախ օգտագործվող գունավոր մետաղների 

և դրանց համաձուլվածքների եռակցման և կտրման համար անհրաժեշտ 

հմտությունները: 

Բացի այդ ձեռնարկում ներկայացված են՝  

 գազաեռակցման աշխատատեղի և աշխատանքների կազմակերպում, 

 գազաեռակցման համար օգտագործվող ացետիլեն գազի ստացում և 

կիրառում, 

 գազաեռակցման և կտրման օգտագործվող բոցի ստացում և կարգա-

վորում, 

 վերահսկման տեսակները եռակցման ժամանակ, 

 եռակցման կարանների ստացում և արատների ուղղում, 

 եռակցման ռեժիմների կարգավորում, 
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Ձեռնարկում ներկայացված է անվտանգության տեխնիկայի կանոնները, 

որոնց պահպանումը զերծ կպահի արտադրական պատահարներից և 

դժբախտ դեպքերից: 

Յուրաքանչյուր թեմայի վերջում տրված են հարցեր և առաջադրանքներ, 

որոնք ուսանողին հնարավորություն կտան ինքնաստուգվել:  

Ձեռնարկում ներառված են նաև գործնական աշխատանքներ, թեստեր, 

առաջադրանք-խնդիրներ: 

Հավելվածում նկարներով ներկայացվում է եռակցմամբ կատարված ար-

վեստի գործեր: 

Ուսումնական ձեռնարկի նպատակն է ապագա գազաեռակցողին տալ 

անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ: 
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Նախաբան 

 

Տեղային տաքացման միջոցով մինչև պլաստիկ կամ հալված վիճակի 

հասցված մետաղյա մասերի միացման պրոցեսը կոչվում է եռակցում: Մետա-

ղի երկու մասնիկն իրար միացնելու համար հարկավոր է նրանց ատոմներն 

այնքան մոտեցնել, որպեսզի նրանց միջև սկսեն գործել փոխադարձ ձգողա-

կանության ուժերը: Դա հնարավոր է ատոմների միջև մոտավորապես 4·10-8սմ 

(սանտիմետրի չորս հարյուր միլիոներորդ մաս) հեռավորության դեպքում: 

Եռակցովի միացում է կոչվում եռակցման միջոցով ստացված մետաղնե-

րի մասերի չքանդվող միացումը, որը իրականացվում է հալումով կամ ճնշու-

մով: Գազաեռակցումը դասվում է հալումով եռակցման տեսակների շարքին: 

Մետաղների էլեկտրաեռակցումը հանդիսանում է ռուսական աչքի ընկ-

նող գյուտերից մեկը, որը 19-րդ դարում հայտնագործել են Ն. Ն. Բենարդոսը և 

Ն. Գ. Սլավյանովը, իսկ 1895 թ. ֆրանսիացի գիտնական Անրի Լուի Լե Շա-

տելյեն առաջին անգամ գազաեռակցման փորձ կատարեց թթվածնով և դյու-

րավառ գազով: Երկարաժամկետ հեռանկարում, եռակցողի մասնագիտու-

թյունը ներառում է մասնագիտական կրթություն, աշխատանքային փորձ և 

խորացված ուսուցում: 

Եռակցողի մասնագիտական առաջխաղացման արագությունն ուղղա-

կիորեն կախված է իր աշխատանքի որակից և անձնական փառասիրությու-

նից: Եռակցման հեռանկարները, ինչպես գիտական, այնպես էլ տեխնիկա-

պես, անվերջ են: Դրա կիրառումը նպաստում է մեքենաշինության կատարե-

լագործմանը և հրթիռային, միջուկային էներգիայի, ռադիոէլեկտրոնիկայի 

զարգացմանը:  

Եռակցման առավելություններից է մետաղի տնտեսումը, աշխատանքնե-

րի ժամկետների կրճատումը և կոնստրուկցիաների պատրաստման արժեքի 

իջեցումը, բարդ ձևի շինվածքների պատրաստման հնարավորությունը, խո-

տանված դետալների վերանորոգման հնարավորությունը, տեխնոլոգիական 

սարքավորումների էժանացումը, արտադրական աղմուկի պակասեցումը և 

այլն: 

Եռակցման միացումների արտադրությունում օգտագործում են եռակց-

ման տարբեր եղանակներ և դրանցից յուրաքանչյուրը այդ միացման առա-

ջացման ճանապարհին հանդիպող խոչընդոտների հաղթահարման համար 

իր միջոցներն ունի: 

Գազաեռակցման աշխատանքներ լայնորեն կիրառում են սև և գունավոր 

համաձուլվածքներից մինչև 3 մմ հաստության պատրաստվածքների, ինչպես 

նաև զոդված, կտրող գործիքների պատրաստման դեպքում, նորոգման աշ-
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խատանքներ կատարելիս և ձուլման արտադրամասերում գորշ թուջե և բրոն-

զե խոտանված ձուլվածքները վերականգնելիս: 

Գազաեռակցողի մասնագիտությունը մեծ գիտելիքներ և հմտություններ է 

պահանջում, եռակցողը պետք է կարողանա ճիշտ կազմակերպել աշխատան-

քը. կարդալ գծագրեր, օգտվի աշխատանքային փաստաթղթերի համալիրի 

մեջ մտնող փաստաթղթերից, կարողանա ճիշտ օգտվել իր աշխատանքային 

գործիքներից ու սարքավորումներից, խնամքով վերաբերվի դրանց, կարողա-

նա տնտեսել նյութերն ու գազերը, հայտնաբերի եռակցված կարի ներքին և 

արտաքին արատները և ուղղի դրանք: 
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ԲԱԺԻՆ 1 

 

Գազաեռակցողի աշխատատեղի և աշխատանքի կազմակերպումը 

 

Աշխատատեղը բանվորին կամ բանվորների բրիգադին տրամադրված 

արտադրական տեղամաս է որոշակի աշխատանք կատարելու համար և այն 

աշխատանքի բնույթին համապատասխան հագեցված է աշխատանքային 

գործիքներով, սարքավորումներով, հարմարանքներով և այլ միջոցներով: 
 

 
  

Նկար 1 
 

Գազաեռակցողի աշխատատեղը լինում է շարժական և անշարժ: Շար-

ժական տեղամասը կազմակերպում են մոնտաժման կամ վերանորոգման մե-

կանգամյա աշխատանքների համար և գազը տրվում է բալոններով կամ ացե-

տիլենի գեներատորով: Հարմարավետության համար թույլատրվում է շարժա-

կան եռակցման կետի սարքավորումները տեղափոխել մեկ սայլակով, սա-

կայն աշխատանքի ժամանակ ացետիլենի գեներատորը և թթվածնի բալոնը 

պետք է լինեն առնվազն 5 մ հեռավորության վրա: Շարժական տեղամասերը 

կարող են լինել տարբեր իրավիճակներում. 
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Եռակցման աշխատանքները բարձրության վրա կատարելիս՝ 
 

 
  

1. սյուն,  

2. շղթայով ամրացված բալոն,  

3. անվտանգության ճոպան, 

4. պաշտպանիչ էկրան,  

5. կրակմարիչ:  

 

Եռակցման աշխատանքները փակ և կիսափակ տարածքներում կատա-

րելիս՝  

 
1. մինչև 42 Վ լարման հոսանքի աղբյուր (առավել վտանգավոր տարածք-

ների համար մինչև 12Վ), 

2. հրդեհաշիջման միջոց, 
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3. անվտանգության ճոպան (պարան), 

4. հեղուկ վառելանյութի բաք, 

5. բալոններ, որոնք գտնվում են փակ տարածքից դուրս, 

6. օդափոխության համակարգ: 

  

Անշարժ տեղամասը կազմակերպում են 10-ից ավելի եռակցման կետերի 

դեպքում, արտադրամասում կամ արհեստանոցում՝ ձեռքով կամ մեխանիկա-

կան եղանակով եռակցման և կտրման աշխատանքներ կատարելու համար, 

որտեղ գազերը մատակարարվում են կենտրոնացված կարգով: 

Աշխատանքային տեղամասը ներկայացնենք սխեմայով.  
 

 
Նկար 2. Շարժական եռակցման կետի գազի սնման սխեման 

ա - բալոնից, բ - ացետիլենի գեներատորից 

1 - թթվածնի բալոն, 2 - թթվածնի ռեդուկտոր, 3 - ացետիլենի բալոն, 4 - փողրակներ,  

5 - հրածորան, 6 - ացետիլենի ստացման շարժական գեներատոր 

  

Հարմարավետության համար թույլատրվում է շարժական եռակցման կե-

տի սարքավորումները տեղափոխել մեկ սայլակով, սակայն աշխատանքի 

ժամանակ ացետիլենի գեներատորը և թթվածնի բալոնը պետք է լինեն 

առնվազն 5 մ հեռավորության վրա: 

Աշխատատեղում աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման և 

անվտանգ աշխատանքի համար պետք է ղեկավարվել հետևյալ սկզբունքնե-

րով. 

 համապատասխան ձևով դասավորել աշխատանքի համար պահանջ-

վող բոլոր պարագաները, գործիքները, հարմարանքները այնպես, որ 

չխանգարեն եռակցողի ազատ շարժումներին, 



14 

 աշխատատեղում պետք է պահպանվեն օդի մաքրության, արտադրա-

կան աղմուկի սահմանային թույլատրելի չափ, նորմալ ջերմաստիճան, 

ճիշտ լուսավորություն, որոնք կապահովեն սանիտարական նորմերը, 

 մինչև աշխատանքը սկսելը գազաեռակցողը պետք է ստուգի սարքա-

վորումների սարքինությունը, օգտագործվող նյութերի և պարագաների 

հագեցվածությունը, ուսումնասիրի և պլանավորի կատարվելիք աշ-

խատանքը, 

 աշխատանքի ընթացքում կատարի պահանջվող տեխնոլոգիական 

պրոցեսը՝ պահպանելով անվտանգությունը, 

 աշխատանքը ավարտելուց հետո հավաքի, կարգի բերի աշխատան-

քային տեղամասը, մաքրի և խնամքով դասավորի աշխատանքային 

գործիքներն ու սարքավորումները: 

  

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

Թեմա։ Աշխատատեղի պատրաստում 

Նպատակը։ Կատարել աշխատատեղի պատրաստում անվտանգ և արդ-

յունավետ աշխատանք կատարելու համար: 

Անհրաժեշտ ռեսուրսներ։ Գազաեռակցողի արտահագուստ և պաշտպա-

նիչ միջոցներ, գազաեռակցման սարքավորումների կայանք, գազաեռակցման 

հրածորան, կտրոց, օժանդակ սարքավորումներ, եռակցման համար օգտա-

գործվող մետաղ: 

Աշխատանքի ընթացքը։  

1. Հագնել արտահագուստ, ռետինե ձեռնոցներ, պաշտպանիչ ակնոցներ: 

2. Պահպանել սանիտարական բոլոր նորմերը: 

3. Դասավորել պահանջվող գործիքները, սարքավորումները: 
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4. Ստուգել գործիքների, սարքավորումների սարքինությունը: 

5. Ստուգել նյութերի հագեցվածությունը: 

6. Ուսումնասիրել, պլանավորել կատարվելիք աշխատանքը: 

7. Կատարել տրված առաջադրանքը՝ պահպանելով անվտանգության 

կանոնները: 

8. Աշխատանքը ավարտելուց հետո մաքրել, խնամքով դասավորել գոր-

ծիքներն ու սարքավորումները: 

9. Ըստ տրված նկարի ներկայացնել գազաեռակցողի աշխատատեղը: 

 
Աշխատանքի արդյունքը: Աշխատանքը կատարված է՝ աշխատատեղը 

պատրաստ է անվտանգ և հարմարավետ աշխատանքի համար։ 

  

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԱԶԱԵՌԱԿՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 

 

Յուրաքանչյուր սովորող  գազաեռակցող պետք է իմանա և կատարի 

անվտանգության հրահանգների պահանջները, իսկ ուսումնառությունն իրա-

կանացնող կազմակերպության ղեկավարությունը՝ (տնօրինություն, դասա-

վանդող, վարպետ), պետք է եռակցողի աշխատատեղն ապահովի անվտանգ 

եռակցման աշխատանքներ կատարելու համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցնե-

րով։ 

Եռակցման աշխատանքներ թույլատրվում է կատարել այն անձանց, ով-

քեր աշխատատեղում ծանոթացել են անվտանգության կանոններին, ստացել 

են անվտանգության հրահանգներ, տիրապետում են անվտանգ աշխատանք-

ներ կատարելու եղանակներին և ստորագրել են անվտանգության հրահանգ-
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ների մատյանում։ Սովորողը պետք է ունենա համապատասխան արտահա-

գուստ, պաշտպանիչ ակնոց, լինի ուշադիր և հետևի անվտանգության կանոն-

ներին:  

 
Նկար 3. Գազաեռակցողի արտահագուստը և անհատական պաշտպանության միջոցները 

1 - սաղավարտ գլխանոց, 2 - եռակցողի ձմեռային ձեռնոցներ, 3 - ծնկակալ,  

4 - սաղավարտ դիմակ, 5 - շնչադիմակ, 6 - պաշտպանիչ ձեռնոցներ, 7 - պաշտպանիչ կո-

շիկներ, 8 - քաշող, արտածծող սարքավորում, 9 - մետաղյա էկրան, 10 - բրեզենտե հրա-

կայուն վարագույր 

 

1. Ացետիլենի գեներատորը տեղադրել մեկուսացված, 300 մ3 ոչ պակաս 

ծավալով օդափոխվող շինությունում և հետևել, որ նրանից 5 մ-ից պակաս հե-

ռավորության վրա բաց էլեկտրալարեր չլինեն: 

2. Եռակցող ագրեգատը շինության ներսում տեղադրելիս, պետք է 

փակցվի պաստառներ «մի նայիր եռակցման բոցին» մակագրությամբ և ա-

րագ արձագանքման հեռախոսահամարներով՝ 

 հրշեջ ծառայություն 1-01, 

 շտապ օգնություն` 1-03, 

 ոստիկանություն` 1-02, 

 փրկարար ծառայություն` 911, 112, 
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 գազի վթարային ծառայություն` 1-04: 

Եռակցման տեղը պետք է ցանկապատվի բաց գունավորումով շարժա-

կան վահանակներով։ Եռակցման տեղամասում պետք է տեղադրված լինեն 

հակահրդեհային կրակմարիչներ։ 

 
3. Կողմնակի անձանց մուտքը եռակցման տեղամաս չի թույլատրվում: 

4. Բաց կրակով 10 մ-ից պակաց գեներատորին չմոտենալ: 

 

 
5. Տրանսֆորմատորի և ացետիլենի գեներատորների միջև հեռավորու-

թյունը պետք է լինի 3 մ-ից ոչ պակաս: 

6. Եռակցման լարերը պետք է անցնեն թթվածնի, ացետիլենի և այլ այր-

վող գազերի խողովակատարներից 1 մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա: 

7. Արգելվում է էլեկտրաեռակցման լարերը և թթվածնի ու ացետիլենի խո-

ղովակները տեղադրել ընդհանուր խրամուղում: 

8. Ացետիլենի շարժական գեներատորի համար պետք է ունենալ տեղե-

կաթերթիկ և արտադրող գործարանի շահագործման հրահանգ։ Շահագոր-

ծումից առաջ գեներատորը պետք է փորձարկվի: 

9. Ացետիլենի և թթվածնի ռեդուկտորները առնվազն երեք ամիսը մեկ 

պետք է փորձարկվեն: 
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10. Ացետիլենի շարժական ապարատների շահագործման ժամանակ 

արգելվում է՝ 

 կալցիումի կարբիդը լցնել թաց արկղերի կամ թաց ցանցազամբյուղնե-

րի մեջ, 

 կալցիումի կարբիդը սարքավորման մեջ լցնել շահագործման նոր-

մայից ոչ ավելի,  

 մեկ գեներատորից աշխատանքներ կարող են կատարել մի քանի այ-

րիչներով կամ կտրոցներով, եթե ապարատի աշխատանքի արտադրո-

ղականությունը բարձրացվում է տեղեկաթերթիկով նախատեսվածից 

ավելի: 

11. Անցումներում, մարդկանց կուտակման վայրերում, չլուսավորված տե-

ղերում չտեղադրել ացետիլենի գեներատորներ՝ առանց ցանկապատի և հսկո-

ղության: 

12. Արգելվում է բացել գեներատորների թորամանների բեռնավորման 

կափարիչը՝ մինչև ճնշման տակ գտնվող գազի լրիվ բաց թողումը: 

13. Բարդ և վտանգավոր տեղամասերում եռակցումը կատարել միայն 

անվտանգությունն ապահովող գոտիներով և համապատասխան աշխատա-

կիցների օգնությամբ: 
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14. Օդի բացասական ջերմաստիճանի դեպքում օգտագործել հատուկ գե-

ներատորներ կամ դրանք տեղադրել լավ ջերմամեկուսացված խցերում: 

15. Արգելվում է առանց հսկողության թողնել լիցքավորված բալոնները, 

ացետիլենի գեներատորը աշխատանքի ժամանակ, իսկ աշխատանքի վեր-

ջում դրանք պետք է հավաքվեն և պահվեն հատուկ հատկացված տեղում: 

16. Արգելվում է կարբիդը հրել երկաթյա ձողով, կարբիդը նախօրոք պետք 

է մանրացնել: 

17. Պայթյունից խուսափելու համար բացառել բալոնների, այրիչների, 

ճկախողովակների մեջ յուղի թափանցումից: 

18. Բալոնի ռեդուկտորին կամ փականին յուղոտ ձեռքերով չդիպչել, փա-

կանները ծածկել թասակներով: 

19. Բալոնները վայր չգցել, չենթարկել հարվածի, տեղափոխել սայլակով 

կամ կամաց տեղաշարժելով, պահել ուղղաձիգ դիրքով: 
 

 
 

20. Բալոնները պետք է ներկված լինեն համապատասխան գույներով և 

ունենան տեխնիկական կանոնակարգով նախատեսված մակագրություն: 

21. Եռակցողին արգելվում է ինքնուրույն վերանորոգել սարքավորումնե-

րը, բոլոր սարքավորումները պետք է լինեն սարքին վիճակում, փորձարկվեն և 

վերահսկվեն հատուկ մասնագետների կողմից: 

22. Ճկախողովակները մինչև այրիչին կամ կտրոցին միացնելը պետք է 

փչամաքրվեն գազով: 

23. Ճկախողովակների միացումը բալոններին և սարքերին, ինչպես նաև 

միմյանց հետ պետք է կատարվի ձգովի անուրներով։ Արգելվում է ճկախողո-

վակներն ամրացնել մետաղալարով: 

24. Աշխատանքը ավարտելուց հետո գեներատորը մաքրել ջրով, կարբի-

դի տիղմային մնացորդները հեռացնել ռետինե ձեռնեցներով, դատարկել հա-

տուկ ամանների մեջ և թափել առանձնացված վայրում։ 
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Հակահրդեհային անվտանգություն 

 

Մարդկության զարգացման դիաէլեկտիկան այնպիսին է, որ շատ դեպքե-

րում և շատ պատճառներով կրակը դուրս է գալիս մարդու հսկողությունից, 

դառնում անկառավարելի, և վերափոխվում ահեղ թշնամու՝ հրդեհի, որը մարդ-

կանց պատճառում է ահռելի կորուստներ և դժբախտություններ: 

Եռակցման աշխատանքներ կատարելիս հրդեհի առաջացման պատ-

ճառներ կարող են հանդիսանալ կայծերը, հալված մետաղի խարամի կաթիլ-

ները, դյուրավառ նյութերի ոչ ճիշտ օգտագործումը և այլն: Այդ պատճառով 

պետք է պահպանել հրդեհային անվտանգության կանոնները, կենցաղում, 

արտադրությունում, աշխատանքի վայրում, բնության մեջ և այլ վայրերում: 

Որպեսզի հրդեհ չառաջանա, պետք է հիշել հրդեհային անվտանգության ոսկե 

կանոնը. 

Հրդեհը հեշտ է կանխել, քան մարել 

Գազաեռակցման աշխատանքների հակահրդեհային անվտանգության 

կանոններն են. 

 արգելվում է հրածորանի բաց կրակով դուրս գալ աշխատատեղի սահ-

մաններից և բարձրանալ աստիճաններով, 

 

 
 

 չի կարելի եռակցման կետերում պահել հրավտանգ կամ դյուրավառ 

նյութեր, ինչպես նաև եռակցման աշխատանքներ կատարել այն սենյակնե-

րում, որտեղ առկա են յուղոտված լաթեր, թղթեր և այլն, 

 արգելվում է օգտվել նավթի, բենզինի, յուղերի և այլ դյուրավառ նյութե-

րի հետքերով հագուստից և ձեռնոցներից, 
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 չի կարելի եռակցում իրականացնել յուղային ներկերով նոր ներկված 

կառույցներում՝ մինչև դրանց չորանալը, 

 առանց հատուկ պատրաստվածության չի կարելի եռակցում իրակա-

նացնել վառելիքային հեղուկների համար նախատեսված տարաներում, 

 չի կարելի կարբիդի տարան բացել կայծ առաջացնող մետաղյա գոր-

ծիքով, օգտագործել միայն դրա համար նախատեսված հատուկ դանակ: 

Հրդեհաշիջման միջոցներն են ջուրը, փրփուրը, փոշու բաղադրությամբ 

նյութերը և այլն: Ջուրը մատուցելու համար օգտագործում են հատուկ ջրա-

գիծ: Փրփուրը միներալային աղերի ջրային լուծույթում ածխածնի դիօքսի-

դային էմուլսիա է: Գազերից և գոլորշիներից են ածխածնի դիօքսիդը, ազոտը, 

ծխագազը և այլն: Կրակմարիչը առաջնային հրդեհաշիջման ամենաարդյու-

նավետ և տարածված միջոցն է։ Դրանք տեղադրում են այն տեղերում, որտեղ 

չեն տաքանա արևից և տաքացնող սարքերից: Կրակմարիչի հեռավորությունը 

դռնից պետք է լինի այնպիսին, որ այն ազատորեն բացվի, իսկ գետնից լինի 

1.5 մետր բարձրության վրա: Յուղի այրման դեպքում չի կարելի կրակմարիչի 

կամ ջրի շիթն ուղղել վերևից, այն սկզբում մոտեցնում են կրակի եզրին՝ քամու 

հակառակ կողմից և աստիճանաբար մտցնում կրակի մեջ:  

 

 
Նկար 4. Կրակմարիչի օգտագործումը հրդեհի ժամանակ 

 

 

 



22 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

Թեմայի անվանումը։ Անվտանգության տեխնիկան գազաեռակցման 

ժամանակ 

Նպատակը։ Եռակցման ուսումնական արհեստանոցում կիրառել ան-

վտանգության կանոնները ըստ հրահանգների: 

Անհրաժեշտ ռեսուրսներ։ Ուսումնական արհեստանոցում եռակցման կե-

տի անվտանգության կանոններ, պլակատներ, անվտանգության մատյան։ 

Աշխատանքի ընթացքը։ 

1. Ըստ իրավիճակների կիրառել անվտանգության պահանջները և կա-

տարել թեստային առաջադրանքը: 

2. Ցուցադրել և ներկայացնել արտահագուստից և պաշտպանիչ միջոցնե-

րից օգտվելու կանոնները: 

3. Ցուցադրել և ներկայացնել եռակցման սարքավորումներից օգտվելու 

կանոնները: 

4. Ցուցադրել և ներկայացնել եռակցման նյութերից, գազերից օգտվելու 

կանոնները: 

5. Ներկայացնել կրակմարիչից օգտվելու կանոնները: 

6. Ցուցադրել և ներկայացնել ինչպես են պահպանում, խնամում սարքա-

վորումները: 

 

Թեստային առաջադրանք 

 

1. Ացետիլենի գեներատորը ի՞նչ ծավալով տարածքում տեղադրել (նշել 

ճիշտ պատասխանը) 

 300 մ3-ից ավել,  

 200 մ3-ից ավել, 

 300 մ3-ից պակաս: 

2. Ացետիլենի շարժական ապարատների շահագործման ժամանակ ար-

գելվում է (նշել պատասխանները) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Ացետիլենի և թթվածնի ռեդուկտորները պետք է փորձարկվեն (նշել 

ճիշտ պատասխանը) 

 ամիսը մեկ անգամ, 

 աշխատանքը ավարտելուց հետո, 

 աշխատանքը սկսելուց առաջ: 
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4. Ճկախողովակների միացումը բալոններին, սարքավորումներին պետք 

է կատարվի (նշել ճիշտ պատասխանը) 

 մետաղալարով, 

 եռակցմամբ, 

 ձգովի անրիկով: 

5. Ինչպե՞ս են տեղափոխում բալոնները (ցույց տալ): 

6. Նշել արագ արձագանքման հեռախոսոհամարները: 

7. Ացետիլենի գեներատորի աշխատանքը ավարտելուց հետո ի՞նչ գործո-

ղություններ են կատարում (նշել) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Աշխատանքի արդյունքը: 

Անվտանգության պահանջները կիրառված են, թեստային առաջադրան-

քը կատարված է: 

 

Գազաեռակցման և կտրման համար օգտագործվող նյութեր և գազեր 

Թթվածին 

 

Եռակցման և կտրման ժամանակ մետաղը տաքացնելու և բոցի բարձր 

ջերմություն ստանալու համար դյուրավառ գազերը կամ գոլորշիները այրում 

են տեխնիկական մաքուր թթվածնի խառնուրդի հետ: Լինում են բարձր տե-

սակի (O2) թթվածին՝ 99.5 %-ից ոչ պակաս մաքրությամբ, 1-ին տեսակի՝ 99.2 

%-ից ոչ պակաս մաքրությամբ և 2-րդ տեսակի՝ 98.5 %-ից ոչ պակաս մաքրու-

թյամբ: Մնացածը՝ 0.5-1.5% ազոտ և արգոն են: 

Թթվածնի մաքրությունը որոշակի նշանակություն ունի եռակցման հա-

մար, որովհետև մաքրության իջեցման հետ ավելանում է նրա ծախսը, օրի-

նակ` 98-ից մինչև 97 % իջեցնելու դեպքում ծախսումը 1 մ կարանի վրա ավե-

լանում է մոտավորապես 1.5 %-ով: 

Թթվածնով կտրում կատարելիս թթվածնի մաքրությունը մեծ նշանակու-

թյուն ունի, քանի որ նույնիսկ թթվածնի աննշան իջեցումը էապես ազդում է 

նրա ծախսման վրա:  
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Աղյուսակ 1  

Կտրման արագությունը և գազերի նոմինալ ծախսը ձեռքի և 

 ավտոմատ կտրոցներով 
 

Սարքավորման 

տեսակները 

Կտրվող մետաղի 

օպտիմալ 

հաստությունը, մմ 

Կտրման 

արագության 

միջակայքը, 

մ/ժ 

Գազի նոմինալ ծախսը, մ3/ժ 

թթվածին ացետիլեն 

Ձեռքի 

թթվածնային 

կտրոց 

4-60 30-6 5.0-10.0 0.12-0.45 

Ավտոմատ 

թթվածնային 

կտրոց 

5-300 40-5 2.5-25.0 0.2-1.2 

 
 

1 մ3 թթվածինը 1 մթն. ճնշման և 200 ջերմության դեպքում կշռում է 1,33 կգ: 

Թթվածին ստանում են մթնոլորտային օդից, ջրից՝ այն էլեկտրական հոսան-

քով տարալուծելու՝ էլեկտրոլիզի միջոցով: 

Եռակցման տեղամասերին թթվածին մատուցվում է բալոններով՝ 150 մթն. 

ճնշման տակ կամ խողովակաշարով՝ 5-30 մթն. ճնշման տակ: 

Մեծ քանակությամբ թթվածին պահում և փոխադրում են նույնպես հեղուկ 

վիճակում, հատուկ մեկուսացված տարաներում՝ պահանջվող ճնշման տակ: 

Հեղուկ թթվածինը եռակցման և կտրման համար օգտագործելուց առաջ 

գոլորշիացնում են, փոխարկելով այն գազի: 

 

Դյուրավառ գազեր 

 

Եռակցման և կտրման ժամանակ որպես դյուրավառ գազեր գործածում 

են ացետիլեն, ջրածին, պրոպան, բնական գազ և այլ դյուրավառ նյութեր: 

 

Աղյուսակ 2  

Առավել հաճախ օգտագործվող դյուրավառ գազեր 
 

Գազի 
անվա-
նումը 

Բոցի 
ջերմաստի-

ճանը 
թթվածնում 
այրելիս, 

°C 

1մ3 

կշիռը 
20° և 
1մթն. 
դեպքոմ 

Հրածորանին 
մատուցվող 
թթվածնի 
քանակը, մ3 

Ստացման 
եղանակը 

Պահպանման, 
փոխադրման  
միջոցները 

Ացետի-
լեն 

3150 1,09 1,0-1,3 Կալցիումի 
կարբիդից 

Բալոններով 
15 մթն. ճնշման 
տակ ացետոնի մեջ 
լուծված 
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Պրոպան 2050-2100 1,9 3,0-3,5 Նավթի 
վերամշա-
կումից 

Հեղուկ, 
բալոններով մինչև 
16 մթն. ճնշման 
տակ 

Բնական 
գազ, 
մեթան 

1900-2000 0,7 1,5-2,0 Բնական 
գազ 

Գազանման, 
բալոններում  
150 մթն. ճնշման 
տակ կամ 
գազամուղով 
մատուցումը  

  

Եռակցման և կտրման համար ավելի շատ գործածվող դյուրավառ նյութ է 

ացետիլենը: Այն ածխածնի ու ջրածնի գազանման քիմիական միացություն է, 

ֆորմուլան՝ C2H2: Տեխնիկական ացետիլենը անգույն է, բայց ունի խիստ բնո-

րոշ հոտ: Տեխնիկական ացետիլենի երկարատև ներշնչելու դեպքում կարող է 

գլխապտույտ առաջանալ և նույնիսկ՝ թունավորում: 1 մ3 ացետիլենը 200 ջեր-

մության դեպքում կշռում է 1.09 կգ: 

Բոցավառման աղբյուրի առկայության դեպքում ացետիլենը ընդունակ է 

պայթելու, եթե նրա ճնշումը 1.5-2 մթն-ից բարձր է: Ացետիլենի, թթվածնի, օդի 

խառնուրդներն ընդունակ են պայթելու նույնիսկ մթնոլորտային ճնշման դեպ-

քում: 

Ացետիլենի պայթյունները ունեն հսկայական կործանիչ ուժ, վտանգա-

վոր են մարդկանց և սարքավորումների համար: Ուստի ացետիլեն օգտագոր-

ծելիս անհրաժեշտ է խիստ պահպանել անվտանգության տեխնիկայի կանոն-

ները: 

Տեխնիկական ացետիլեն ստանում են կալցիումի կարբիդը ջրում տարա-

լուծելու միջոցով: Ընդ որում` կալցիումի կարբիդից ստացված ացետիլենի մեջ 

վնասակար խառնուկներ՝ ծծմբաջրածին, ամոնիակ, ֆոսֆորային ջրածին, 

սիլիկային ջրածին են ընկնում և կեղտոտում ացետիլենը: Այդ խառնուկները 

կարող են վատացնել մակահալված մետաղի հատկությունները, ուստի և հե-

ռացվում են ացետիլենից՝ ջրով լվանալու և քիմիական մաքրման միջոցով: 

Հատկապես ցանկալի չէ ֆոսֆորային ջրածնի խառնուկը, որի պարունակու-

թյունը ացետիլենում 0.07 %-ից ավելի լինելու դեպքում բարձրացնում է ացե-

տիլենի պայթյունավտանգությունը: 

  

Կալցիումի կարբիդ 

 

Մթնագորշ կամ շագանակագույն նյութ է՝ ֆորմուլան (CaC2), տեսակա-

րար կշիռը՝ 2.26 գ/սմ3: Տեխնիկական կալցիումի կարբիդի մեջ պարունակվում 
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է 80-90 % մաքուր կալցիում, իսկ մնացածը՝ կրի խառնուկներ են: Կալցիումի 

կարբիդը պահվում և տեղափոխվում է 100-130 կգ պողպատե հատուկ տար-

րաներով: Կարբիդի կտորների չափերը 2-80 մմ են: 2 մմ-ից պակաս փոքր 

կտորները տեխնիկական կարբիդում պետք է լինեն 3 %-ից ոչ ավել: 
 
 

 

Որքան խոշոր են կտորները, այնքան ավելի ացետիլեն կարելի է ստանալ 

1 կգ կալցիումի կարբիդի տարրալուծումից: 1 կգ տեխնիկական կալցիումի 

կարբիդ տարրալուծելուց միջին հաշվով ստացվում է 130-280 լ ացետիլեն: 

Կալցիումի կարբիդը ջրով տարրալուծելիս գործընթացը ընթանում է ըստ հե-

տևյալ ռեակցիայի. 

CaC2 + 2H2O = C2 H2 + Ca (OH)2, 

1 կգ + 0,562 լ=0,406 կգ + 1,156 կգ: 

Տեսականորեն 1 կգ կալցիումի կարբիդ տարրալուծելու համար պահանջ-

վում է 0.562 լ ջուր և ստացվում է 0.406 կգ ացետիլեն և 1.156 կգ հանգած կիր: 

Քանի որ ռեակցիայի ժամանակ ջերմություն է անջատվում, տարրալուծումը 

կատարում են ավելի շատ ջրով, որպեսզի ացետիլենը չտաքանա մինչև պայ-

թյուն առաջացնող ջերմաստիճան: 

Պրակտիկորեն 1 կգ կալցիումի կարբիդը տարրալուծում են 5-15 լ ջրով: 

Կալցիումի կարբիդ տարրալուծելիս կարբիդի տեսակարար ծախսումը 1 մ3 ա-

ցետիլենի համար հաշվելով նաև ացետիլենի կորուստները, կազմում է            

4.3-4.5 կգ: 
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Առհալման մետաղալար 

 

Գազային եռակցման ժամանակ կարանի լրացուցիչ մետաղ ստանալու 

համար գործածվում է եռակցվող մետաղի բաղադրությանը համապատաս-

խան առհալման մետաղալար: 

Գազաեռակցման մետաղալարերը լինում են հոծ հատվածքով, փոշու և 

ակտիվացված: 

 

Մետաղալարի տրամագիծը ընտրվում է ըստ եռակցվող մետաղի հաս-

տության և եռակցման եղանակի, իսկ մակնիշը՝ ըստ եռակցվող մետաղի բա-

ղադրության: Նշենք, որ այդ մետաղալարերը գազաեռակցման և էլեկտրա-

աղեղնային եռակցման համար արտադրվում են նույն ստանդարտներով: 

Պողպատների մեծ մասի եռակցման համար օգտագործում են ցածրածխած-

նային և լեգիրված պողպատներից պատրաստված հավելամետաղներ: Պա-

տասխանատու և առավել պատախանատու կոնստրուկցիաների եռակցման 

համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել ցածրալեգիրված մետաղալար: 

Եթե անհրաժեշտ է ստանալ առավել բարձր որակով եռակցման կար, 

ապա նպատակահարմար է օգտագործել մանգան և սիլիցիում պարունակող 

մետաղալար: Այդ դեպքում եռակցված կարը կստացվի ավելի դիմացկուն մե-

խանիկական վնասվածքների նկատմամբ: 

Ցածրալեգիրված պողպատների եռակցման ժամանակ ավելի ճիշտ կլի-

նի օգտագործել հենց ցածրալեգիրված մետաղալար, սակայն քրոմի պարու-

նակությամբ: Այդ դեպքում կարի ամրության սահմանը կստացվի ավելի 
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բարձր: Իսկ բարձրալեգիրված պողպատների համար պետք է վերցնել 

եռակցվող մետաղի բաղադրությամբ մետաղալար: 
 

Աղյուսակ 3 

Հավելամետաղի մակնիշներ 
 

Հավելամետաղի 
նյութը 

Հավելամետաղի մակնիշները 

ցածրածխած-
նային պողպատ 

Св-08, -08А, -08АА, -08ГА, -10ГА, -10Г2 և այլն 
 

ցածր և միջին լե-
գիրված պողպատ 

Св-08ГС, -12ГС, -08Г2С, -10ГН, -08ГСМТ, -18ХГС, -08ХМФА, -
10ХГ2СМА, -13Х2МФТ, -08ХН2ГМТА, -08ХН2ГМЮ և այլն 

բարձրալեգիրված 
պողպատ 

Св-12Х11НМФ, -10Х11НВМФ, -12Х13, -20Х13, -04Х19Н9, -
08Х16Н8М2, 13Х25Т, -6Х14, -08Х19Н10Г2Б, -06Х19Н10МЗТ, -
07Х19Н10Б, -9Х16Н25М6АФ, -08Н50, -01Х23Н28МЗДЗТ, -
30Х15Н35ВЗБЗТ և այլն 

 

Մետաղալարը պետք է ունենա մաքուր մակերևույթ, առանց ժանգի, օք-

սիդաթաղանթի, յուղի, ներկի և հալվի հավասարաչափ առանց ցայտումների: 

Առհալման մետաղալարի հալման ջերմաստիճանը պետք է լինի ցածր կամ 

հավասար եռակցվող մետաղի հալման ջերմաստիճանից: 
 

 
Նկար 5. Առհալման մետաղալար 

    

Ֆլյուսներ գազաեռակցման համար 

 

Պողպատի գազային եռակցման ժամանակ հալված մետաղը օքսիդացու-

մից բավականաչափ հուսալիորեն պաշտպանված է եռակցման բոցով: Սա-

կայն թուջ, պղինձ, արույր, ալյումին, մագնեզիում, որոնք հեշտությամբ են օք-

սիդանում, եռակցելիս նման պաշտպանությունն արդեն բավական չէ: Այդ մե-

տաղների եռակցումը պահանջում է ֆլյուսների գործադրում, որոնք հալվելով՝ 

առաջացնում են խարամային շերտ և հալված մետաղը պաշտպանում օքսի-

դացումից: 
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Ֆլյուսը պետք է ապահովի կարանի մետաղի քիմիական բաղադրությունը 

և մեխանիկական հատկությունները: Այն կախված է հալվող ֆլյուսի և հեղուկ 

մետաղի միջև տեղի ունեցող քիմիական ռեակցիայից և կարանի մետաղի 

բյուրեղացման պայմաններից: Կարելի է առանձնացնել գազային եռակցման 

ֆլյուսները, որոնք եռակցման ավազանում լուծում են օքսիդները և ոչ մետա-

ղական միացությունները: Ֆլյուսների օգտագործման շնորհիվ դյուրահալ 

խառնուրդները եռակցման ավազանից խարամի հետ բարձրանում են արտա-

քին մակերևույթ: Գազաեռակցման ժամանակ օգտագործում են և փոշենման 

և մածուկանման ֆլյուսներ:  

 
Նկար 6. Ֆլյուսների դասակարգման սխեմա 

 

Գազաեռակցման ֆլյուսները պետք է համապատասխանեն հետևյալ 

պայմաններին. 

1. Ֆլյուսի հալման ջերմաստիճանը պետք է ցածր լինի եռակցվող մետա-

ղի հալման ջերմաստիճանից: 

2. Ֆլյուսը պետք է ունենա բավարար հեղուկահոսունություն: 

3. Ֆլյուսը եռակցման կարը պետք է պաշտպանի կոռոզիայից: 
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4. Առաջացած խարամը եռակցման ավազանը պետք է պաշտպանի 

շրջապատող միջավայրից: 

5. Ֆլյուսի խտությունը պետք է փոքր լինի եռակցվող մետաղի խտությու-

նից, որպեսզի առաջացած խարամները հեշտությամբ բարձրանան արտաքին 

մակերևույթ: 

6. Առաջացած խարամները հեշտությամբ պետք է առանձնանան եռակց-

ված մակերևույթից: 

Ֆլյուսը ցանում են կարանամերձ գոտում՝ կարից 2-3 սմ հեռավորության 

վրա: 

Գազային եռակցման ժամանակ որպես ֆլյուս օգտագործում են բորաքս, 

բորաթթու, բորախարամ, բորի միացություններ՝ որպես բորահեղուկային գո-

լորշիներ, կալիումի, նատրիումի, լիթիումի քլորիդներ և ֆտորիդներ, ինչպես 

նաև այլ նյութեր և խառնուրդներ: 
 

 
Նկար 7. Ֆլյուսի տեսականի 
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 Գազաեռակցողի աշխատանքային գործիքներ և պիտույքներ 

 

Եռակցման աշխատանքներ կատարելիս բացի հիմնական սարքավո-

րումներից օգտագործում են նաև օժանդակ սարքավորումներ և հարմարանք-

ներ, որոնք հնարավորություն են տալիս անվտանգ և հարմար ձևով կատարել 

աշխատանքները: Դրանց թվին են պատկանում սրածայր մուրճը, սովորա-

կան մուրճը, պողպատյա խոզանակը, շաբլոնների հավաքածուն, ամրակա-

պեր, չափիչ և ստուգիչ գործիքներ, մաքրող ասեղներ և այլն: 
 

 
Նկար 8. Օժանդակ գործիքներ և հարմարանքներ 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ո՞րն է կոչվում աշխատատեղ: 

2. Որո՞նք են աշխատատեղի կազմակերպման կանոնները: 

3. Ներկայացնել աշխատատեղի նախապատրաստումը աշխատանքը 

սկսելուց առաջ և կարգի բերելու գործընթացը՝ աշխատանքը ավար-

տելուց հետո: 
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4. Գազաեռակցման ժամանակ ինչի՞ համար է օգտագործվում թթվածի-

նը և թթվածնի ի՞նչ տեսակներ կան: 

5. Գազաեռակցման ժամանակ ինչի՞ համար են օգտագործում ացետի-

լենը և ինչպե՞ս են այն ստանում: 

6. Ներկայացնել կալցիումի կարբիդի հատկությունները և օգտագործ-

ման ձևը: 

7. Գազաեռակցման ժամանակ ինչի՞ համար է օգտագործվում առհալ-

ման մետաղալարը և ինչպիսի՞ն պետք է լինի այն: 

8. Գազաեռակցման ժամանակ ինչի՞ համար են օգտագործվում ֆլյուս-

ները: 

9. Նշել ֆլյուսների տեսակները և նրանց ներկայացվող պահանջները: 

10. Դասակարգել գազաեռակցման ֆլյուսները: 

11. Որո՞նք են գազաեռակցողի աշխատանքային գործիքները և պի-

տույքները: 

12. Ներկայացնել անվտանգության կանոնները գազաեռակցման ժամա-

նակ:  

13. Ներկայացնել հակահրդեհային անվտանգության կանոնները և 

կրակմարիչների տեսակները:  
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ԲԱԺԻՆ 2 

 

Գազաեռակցման սարքավորումներ 

Ացետիլենի գեներատորներ 

 

Ացետիլենի գեներատոր է կոչվում է այն սարքավորումը, որը օգտագործ-

վում է կալցիումի կարբիդը ջրով քայքայելու՝ ացետիլեն ստանալու համար: 

Արդյունաբերության մեջ օգտագործվում են, ինչպես ստացիոնար, այնպես էլ 

շարժական գեներատորներ, որոնք տարբերվում են չափսերով, կառուցված-

քով և արտադրողականությամբ: Շարժական գեներատորներն օգտագործ-

վում են եռակցման և կտրման աշխատանքների վայրում ացետիլեն ստանա-

լու համար: Ըստ կարբիդին ջուր մատուցելու եղանակի լինում են «ջուրը կար-

բիդի վրա», «կարբիդը ջրի մեջ», «արտամղում», կոմբինացված՝ «ջուրը կար-

բիդի վրա, արտամղում»: 

Աղյուսակ 4  

Ացետիլենի գեներատորների տեխնիկական տվյալներ 
 

Մակնիշը Արտադրողա-

կանությունը,  

լ/ժամ 

Չափերը, 

մմ 

Կարբիդի 

բեռնումը, 

կգ 

Կշի-

ռը,   

կգ 

Գազի աշ-

խատանքա-

յին ճնշումը 

Թորա-

մանների 

քանակը 

ГВД - 08 800 250/590 2 19.5 0.07-0.3մթն. - 

МГВ -08 800 295/795 2 19.0 0.1-0.3մթն. 1 

АСМ-1-

58 

1250 300/800 2.2 20.4 0.1-0.3մթն. 1 

ВАЗ -1-

57 

1250 350/870 4 26 0.2-0.6մթն. 1 

МГ - 54 2000 590/1135 2×2.5 65 300-500մմ 

ջրի սյուն 

2 

ГНВ 1.25 1250 500/1040 4 42 250-300 մմ 

ջրի սյուն 

1 

АНВ -1-

56 

1250 500/1040 4 50 250-300 մմ 

ջրի սյուն 

1 

ГВР-1.25 1250 480/1000 4 50 0.08-0.15 

մթն. 

1 

ГВР-3 3000 630/1260 2×4 110 0.15-0.3 մթն 2 

 
 

Ացետիլենի ստացման գեներատորները մակնշվում են հետևյալ կերպ. 

Н-низкого давления – ցածր ճնշման 

С-среднего давления – միջին ճնշման 

ВК-вода на карбид – ջուրը կարբիդի վրա 
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КВ-карбид в воду – կարբիդը ջրի վրա 

К-контактный, с вариантами процессов – կոնտակտային, տարբեր գոր-

ծողություններով 

ВВ-вытеснения вод – ջրի արտամղումով 

ПК-погружения карбида в воду – կարբիդի ներբեռնումով ջրի մեջ: 

Անկախ աշխատանքի սկզբունքից, ացետիլենի բոլոր գեներատորները 

ունեն հետևյալ հիմնական մասերը. գազ առաջացնող և գազ հավաքող մա-

սեր, պահպանիչ փական, ստացվող ացետիլենի ծավալի ավտոմատ կարգա-

վորիչ, թորաման, ջրափականակ: Պրակտիկայում ամենաշատ օգտագործ-

վում է ГНВ-1.25 գեներատորը: 

 

 ГНВ-1.25 գեներատորի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը 

 
Նկար 9. ГНВ-1.25 գեներատորի սխեման 

   

Գեներատորի իրանը (1) կազմված է երկու մասից, որոնք բաժանված են 

հորիզոնական միջնապատով (2): Ստորին մասում, որը ծառայում է որպես 

գազամբար, եռակցված է թորաման (6): Այն ռետինե փողրակով (5) և ծորակի 

(4) միջոցով միացված է ստորին մասի ջրային տարածությանը: 

Ստորին մասի գազային տարածությունը փողրակով (12) և խողովակով 

(13) միացված է ջրափականակին (9), որը ամրացված է գեներատորի իրա-

նին: Գեներատորը մինչև սահմանված մակատդակը լցվում է ջրով, երբ բաց է 

ծորակ (11)-ը և փակ է ծորակ (4-ը): Կողովը (7) լցնում են կալցիումի կարբի-

դով, և դնում թորամանի մեջ, կիպ փակում կափարիչով: Ծորակի (4) բաց դեպ-



35 

քում ջուրը կհոսի դեպի թորամանը, իսկ գոյացող ացետիլենը խողովակի (3) 

միջով մտնում է գեներատորի ստորին մասը, դուրս մղելով ջուրը դեպի վերին 

մաս: Երբ ջուրը իջնի ծորակի (4) մակարդակից ցածր, կդադարի նրա հոսքը 

դեպի թորաման: Հետագա րոպեներին ճնշումը թորամանում ավելի դանդաղ 

կաճի, իսկ ջուրը դուրս կմղվի դեպի կոնաձև անոթը (14), որի վերին մասը բաց 

է: Այս դեպքում կարբիդի քայքայումը թորամանում կդանդաղի: Գազի օգտա-

գործման ժամանակ ացետիլենի ճնշումը գեներատորում կնվազի և ջուրը 

անոթից (14) կրկին կհոսի թորամանը, ուժեղացնելով կարբիդի քայքայումը:  

 
Նկար 10. Ացետիլենի գեներատոր 

  

Ճնշումը մինչև 230-250 մմ ջրի սյան իջնելու դեպքում ջուրը գեներատորի 

ստորին մասից սկսում է կրկին թափվել թորամանը: Ջրի մատուցումը դադա-

րում է, երբ ճնշումը գեներատորում հասնում է 250-260 մմ ջրի սյան: Ճնշման 

այդ սահմաններում գեներատորը աշխատում է ավտոմատ, ավելացնելով կամ 

պակասեցնելով ացետիլենի անջատումը՝ նայած թե ինչքան է այն սպառվել:  

Ջրափականակը ձագարի (10) միջով պետք է լցվի ջրով մինչև վերա-

հսկման ծորակը (8): Անոթը (14) և նրա ստորին խողովակը յուրաքանչյուր 

հերթափոխում պետք է ջրով լցվի՝ կրի նստվածքները նրանից հեռացնելու հա-

մար: 
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Եթե ացետիլենի ճնշումը չի բավականացնում գազը հրածորանին կամ 

կտրոցին մատուցող փողրակների դիմադրությունը հաղթահարել, այդ դեպ-

քում օգտագործում են միջին ճնշման գեներատորներ, դրանցից է ГВР-1.25М 

գեներատորը, որոնցից ացետիլենը մատուցվում է 0,08-0,3 մթն. ճնշման տակ: 

  

 ГВР-1.25М գեներատորի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը 

 

 
Նկար 11. ГВР-1.25М գեներատորի սխեման 

  

Գեներատորի իրանին (8) եռակցված է թորաման (12): Ջուրը գեներատո-

րի կորպուսը լցվում է մինչև վերահսկման ծորակի (11) մակարդակը, որը տե-

ղավորված է թորամանից մի քիչ բարձր: Կորպուսի վերին մասում սնուցվող 

ջրի համար կա փոքր բաք (6), որից այն խողովակով (7) ջրի մատուցման թա-

ղանթավոր կարգավորիչի (9) միջոցով կարող է մատուցվել թորամանին: Գե-

ներատորն ունի ապահովիչ ջրափականակ (18) հակադարձ փականով (17), 

ապահովիչ փականակով (5) և խզման ապահովիչ մեմբրանով (19), որոնք տե-

ղադրված են գեներատորի կորպուսի կափարիչի վրա: Գեներատորը ջրով 

լցվում է բկանցքի (4) միջոցով: Կողովը (13) լցնում են կալցիումի կարբիդ և 

այն դնում թորամանի մեջ, հերմետիկ փակում կափարիչով՝ (16) պտուտակի 

(15) ու տրավերսի (14) օգնությամբ: 

Պտտելով կարգավորիչի (9) դարձանիվը (10), բացում են ջրի մուտքը և 

կարգավորիչի միջոցով փոքր բաքից (6) հոսում է թորամանը (12), թրջում է կո-

ղովի մեջ եղած կալցիումի կարբիդի մի մասը, որից հետո սկսում է անջատվել 

ացետիլեն, որը խողովակապտուկի (3) միջով մտնում է գեներատորի գազի 

տարածություն (2): Ճնշումը գեներատորում բարձրանում է և ջուրը թորամանի 
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1-ին բաժանմունքից գազի միջոցով մղվում է 2-րդ բաժանմունքը, իսկ կալցիու-

մի կարբիդի քայքայումը և ացետիլենի անջատումը պակասում է: Համապա-

տասխանորեն դանդաղում է և ճնշման բարձրացումը գեներատորում: Գա-

զամբարից որոշ քանակության գազ ծախսելուց հետո թորամանում ճնշումը 

կիջնի, և ջուրը փոքր բաքից (6) կրկին կհոսի թորամանը և 2-րդ բաժանմուն-

քից էլ 1-ին բաժանմունքը: Դրա հետևանքով կավելանա ջրով թրջված կալ-

ցիումի կարբիդի քանակը և թորամանում անջատվող ացետիլենի քանակը: 

Տվյալ սարքը ավտոմոտացնում է գեներատորի աշխատանքը և ապահո-

վում ացետիլենի արտադրումն այն քանակությամբ, որն անհրաժեշտ է տվյալ 

ժամանակամիջոցում սարքավորման աշխատանքի համար: 

Թորամանը ջրով լցվելու աստիճանը ստուգում են բացելով թորամանի 

վերահսկման ծորակը (1): Գազի ճնշումը գեներատորում որոշվում է ըստ մո-

նոմետրի (20) ցուցումների: Թորամանը կարբիդով վերալիցքավորելիս կա-

փարիչի բացման պահին նրանից ջրի արտանետվածքը կանխելու համար 

անհրաժեշտ է ծորակի (1) միջոցով նախապես նվազեցնել գազի ճնշունը թո-

րամանում: 

ГВР-1.25М գեներատորը հարմարեցված է ձմեռային պայմաններում 

բացօդյա աշխատանքի համար, այն ունի ջերմացնող ծածկոց, որը պահպա-

նում է ջուրը ջրափականակում սառչելուց: 

Աշխատանքի երկարատև ընդհատումների ժամանակ անհրաժեշտ է գե-

ներատորից և փականակից թափել ջուրը: 

 

Գազաեռակցման գեներատորի ջրափականակ 

 

Հրածորանի կամ կտրոցի բոցի կայուն այրումն ապահովվում է այրման 

արագության և ծայրոցի առվիկի միջով դյուրավառ խառնուրդի արտահոս-

ման ճիշտ հարաբերակցությամբ: Եթե արտահոսման արագությունը այրման 

արագությունից ավելի փոքր լինի, ապա բոցը կարող է ներթափանցել ծայրո-

ցի մեջ և հրածորանի առվիկներում կբոցավառվի խառնուրդը, որը երբեմն ա-

ռաջացնում է բոցի հետհարված ացետիլենի փողրակում, ացետիլենի գեներա-

տորում կամ գազամուղում: 

Գեներատորը և գազամուղը նման հետհարվածներից պաշտպանելու հա-

մար նրանց հրածորանի կամ կտրոցի միջև տեղակայվում է ապահովիչ ջրա-

փականակ:  
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Նկար 12. Ցածր ճնշման ջրափականակի կառուցվածքային սխեման 

 

Ջրափականակը գազաեռակցման տեղամասի սարքավորման խիստ 

կարևոր մասն է, որովհետև նրա հուսալի աշխատանքից է կախված ամբողջ 

կայանքի անպայթյունավտանգությունը: Ուստի ջրափականակը միշտ պետք 

է սարքին վիճակում լինի: Այն լցվում է ջրով մինչև սահմանված մակարդակը: 

Աշխատանքային ացետիլենի ճնշման համապատասխան օգտագործում են 

ցածր և միջին ճնշման ջրափականակներ: 
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Նկար 13. Միջին ճնշման ջրափականակի կառուցվածքի և աշխատանքի սխեման 

ա - նորմալ աշխատանքի ժամանակ, բ - բոցի հետհարվածի ժամանակ 

  

Նկար 12 բ-ում և գ-ում ցույց է տրված ցածր ճնշման ջրափականակի աշ-

խատանքի սխեման տարբեր դեպքերում, իսկ ե-ում նրա կառուցվածքը:  

Ացետիլենը մտնում է փականակը կենտրոնական խողովակով (1), դուրս 

մղելով ջուրը դեպի արտաքին խողովակը (2): Բոցի հետհարվածի ժամանակ 

կենտրոնական խողովակում առաջանում է ջրային խցան, որը արգելք է հան-

դիսանում պայթեցման ալիքին՝ ներթափանցելու ացետիլենի փողրակը փա-

կանակի միջով: 

Միջին ճնշման գեներատորում ացետիլենի ճնշումը կարող է բարձրանալ 

մինչև 0,3 մթն. և այդ պատճառով էլ անհրաժեշտ է լինում գործադրել փակա-

նակների փակ կոնստրուկցիա (նկ. 13): Միջին ճնշման գեներատորը կազմ-

ված է (1) իրանից, որը մինչև (2) վերահսկող փականը լցված է ջրով: Նորմալ 

աշխատանքի ժամանակ ացետիլենը խողովակով (4) անցնում է հետադարձ 

փականի (3), գազաբաշխիչի (5), կաթիլահետահրիչի (6), խողովակի (7) և նի-

պելի (9) միջով, այնուհետև մտնում է հրածորանը կամ կտրոցը: Երբ տեղի է 

ունենում բոցի հետհարվածը, ճնշումը փականում բարձրանում է և ջուրը փա-

կում է հետադարձ փականը (3), կանխելով պայթման ալիքի անցման հնարա-

վորությունը խողովակի (4) մեջ՝ փականակի միջով: Միաժամանակ պայթման 
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ճնշման տակ խզվում է մեմբրանը (8) և պայթուցիկ խառնուրդը մթնոլորտ 

դուրս գալու հնարավորություն է ստանում: Կաթիլահետահրիչը արգելք է հան-

դիսանում փականակից գազի շիթով ջրի քշել-տանելուն: Գազաբաշխիչը (5) 

տրոհում է գազի ամբողջ հոսանքը մանր շիթերի, որոնց միջով բոցի հետհար-

վածը շատ մեծ դժվարությամբ կարող է փականակի միջով անցնել ացետիլե-

նի փողրակը նույնիսկ այն դեպքում, եթե փականը (3) փակված է ոչ լրիվ: 

  

Գեներատորի սպասարկումը 

 

Ներկայումս շատ մեծ քանակությամբ շարժական և անշարժ ացետիլենի 

գեներատորներ, որոնք ունեն տարբեր կոնստրուկցիաներ, գտնվում են շահա-

գործման մեջ: Դրանց մի մասը հանվել է արտադրությունից, սակայն շարու-

նակում են շահագործվել: Ացետիլենի գեներատորները ցանկացած այլ մե-

խանիզմների նման, ժամանակ առ ժամանակ պահանջում են իրականացնել 

սպասարկման և նորոգման աշխատանքներ: 

Գեներատորի ամենօրյա սպասարկումը: Ստուգել հեղուկի մակարդակը 

ապահովիչ փականում, ստուգել խցուկների, միջադիրների, փողրակների 

միացման հերմետիկությունը, որպեսզի գազի արտահոսք չլինի, վերացնել թե-

րությունները: Աշխատանքից հետո լվանալ գեներատորի ներսը և կարբիդի 

կողովը կրի տիղմից, մաքրել և լվանալ պտուտակները, խողովակաոստերի 

անցքերը, միջադիրները, խցանները: 

 Գեներատորի սպասարկումը ամեն շաբաթ: Աշխատանքային ճնշման 

համար օճառի էմուլսիայով ստուգել ապահովիչ փականի հերմետիկությունը: 

Գեներատորի սպասարկումը 15 օրը մեկ: Ճնշման լրիվ բացակայության 

դեպքում ստուգել հակադարձ փականի կիպությունը: Ընդ որում՝ փականը 

մինչև ստուգիչ հարմարանքը պետք է լցված լինի հեղուկով: Լվանալ պահպա-

նիչ փականը: 

Գեներատորի սպասարկումը 3 ամիսը մեկ: Ստուգել իրանի և կափարիչի 

ծածկույթի, պարույրների և պնդացնող մակերևույթների վիճակը և ձգել: 

Ստուգել իրանի ներքին պատերի կոռոզիայի աստիճանը, կարբիդի կողովի, 

փողրակների, կիպացնող միջադիրների և օղակների վիճակը, պահպանիչ 

սարքի հերմետիկությունը: Անհրաժեշտության դեպքում կատարել գեներա-

տորի կափարիչի, կափարիչի ռետինի, փականների, կարբիդի կողովի, պտու-

տակների մշակում ջրակայուն քսանյութով: Գեներատորի իրանը և կափարի-

չը անհրաժեշտության դեպքում մաքրել ժանգից և ներկել: 
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Գազաեռակցման հրածորաններ 

 

Հրածորանը ծառայում է թթվածինն ու դյուրավառ գազը պահանջվող հա-

րաբերակցությամբ խառնելու և տրված բաղադրությամբ ու հզորությամբ 

եռակցման բոց ստանալու համար: Ըստ հրածորանին մատուցվող ացետիլենի 

ճնշման մեծության՝ օգտագործում են ներարկիչ (ցածր ճնշման) և աններար-

կիչ (բարձր ճնշման) հրածորաններ: 

 
Նկար 14. Եռակցման հրածորան 

 

Աններարկիչ հրածորաններում ացետիլենը խառնման խուցն է մտնում 

մոտավորապես թթվածնի ճնշմանը հավասար ճնշումով: Այդ հրածորանների 

նորմալ աշխատանքի համար ացետիլենի և թթվածնի ճնշումը պետք է լինի 

0.3 մթն-ից ոչ պակաս: Թթվածինը ներարկիչ հրածորան մտնում է 1-ից մինչև 

4 մթն. ճնշման տակ և ներարկիչի առվակից բարձր արագությամբ արտահո-

սելով ներծծում է համապատասխան քանակությամբ ացետիլեն: Ներարկիչ 

հրածորանների աշխատանքի համար կարելի է օգտագործել ցածր ճնշման 

ացետիլենի գեներատոր, որոնց մեջ ացետիլեն ստանում են ավելցուկային 

ճնշման միջոցով 100-200 մմ ջրի սյան դեպքում: 

 

Նկար 15. Գազաեռակցման հրածորանի սխեման 

1 - բռնակի փողակ, 2 - ռետինե սալնիկ, 3 - ծայրակալ, 4 - մունդշտուկ, 5 - խառնիչ խուց,  

6 - ներարկիչ, 7 - ացետիլենի փական, 8 - թթվածնի փական, 9 - ացետիլենի նիպել,  

10 - թթվածնի նիպել 

 

Թթվածինը և ացետիլեն գազը ներարկիչ են մտնում նիպելի և փողրակի 

միջոցով: Ներարկիչից արտահոսող թթվածնի շիթը փողրակ բռնակում նոս-
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րացում է առաջացնում, որի հաշվին ացետիլենը ներծծվում է խառնիչ խուցը, 

առաջացնելով դյուրավառ խառնուրդ, որն այրվում է ծայրոցից արտահոսելիս 

և առաջացնելով եռակցման բոց: 

Գազային եռակցման բոց ստանալու համար օգտագործում են տարբեր 

չափի ծայրակալներ եռակցման, կտրման, տաքացման, զոդման և այլնի հա-

մար: 

Աղյուսակ 5  

Ծայրակալների տեխնիկական բնութագիր 
 

Ծայրակալների 

հավաքածուի 

համարներ 

Ծախսը մ3/ժ Ճնշումը կՊա 

ացետիլեն թթվածին ացետիլեն թթվածին 

000,   00,    0 

0,   1,   2,    3 

1,  2,  3,  4,  5,  6,  7 

8,  9 

0.005-0.06 

0.025-0.43 

0.05-2.8 

2.8-7.0 

0.006-0.065 

0.028-0.44 

0.055-3.1 

3.1-8.0 

10-100 

1-100 

10-100 

30-100 

10-100 

50-400 

100-400 

200-400 

 
 

Եռակցման հրածորանի աշխատանքի սկզբունքը 

 

Աշխատանքը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է ստուգել եռակցման հրածո-

րանի հերմետիկությունը և սարքինությունը: Ներարկիչի աշխատանքը վե-

րահսկելու համար հրածորանի բռնակին միացվում է ստուգվող ծայրակալը, 

թթվածնի նիպելին հագցնում են փողրակ և հրածորանին թթվածին է մատուց-

վում պահանջվող ճնշման տակ: Հրածորանի, թթվածնի կափույրը բացելիս ա-

ցետիլենի նիպելում պետք է ստեղծվի նկատելի նոսրացում, այն կարելի է շո-

շափել, եթե մատը դնենք նիպելի անցքին: Եթե նոսրացում չի առաջանում կամ 

այն բավականաչափ չէ, ապա դա կարող է ունենալ տարբեր պատճառներ, 

օրինակ՝ հրածորանի իրանում ներարկիչի ծայրափողակը կիպ չի սեղմված 

նրա թամբին, կամ ծայրոցի առվիկները, խառնիչ խցի և հրածորանի ացետի-

լենի առվիկները կեղտոտվել են, կամ քերծվել, կամ հրածորանի թթվածնի առ-

վակներից գազ է հոսում դեպի ացետիլենի առվակները: Հրածորանում հայտ-

նաբերված անսարքությունները անհրաժեշտ է վերացնել: 

Եռակցման բոցը վառելիս նախ անհրաժեշտ է փոքր ինչ բացել հրածորա-

նի կափույրը՝ ացետիլենի առվիկներում որոշ նոսրացում ստեղծելու համար: 

Դրանից հետո կարելի է բացել հրածորանի ացետիլենի կափույրը և վառել 

դրուրավառ խառնուրդը, այնուհետև կարգավորել եռակցման բոցը թթվածնի և 

ացետիլենի կափույրների օգնությամբ: Բոցը հանգցնելու համար հարկավոր է 

փակել նախ՝ հրածորանի ացետիլենի, իսկ այնուհետև՝ թթվածնի կափույրը: 
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Այդ դեպքում երբեք տեղի չի ունենա բոցի հետհարված դեպի ացետիլենի 

փողրակը: Իսկ եթե սկզբում փակենք թթվածնի կափույրը, հետո ացետիլենի-

նը, ապա դյուրավառ խառնուրդը կարող է թափանցել ացետիլենի փողրակը և 

առաջացնել բոցի հետհարված: Երբեմն երկարատև անընդհատ աշխատան-

քից հետո հրածորանը սկսում է ճրթճրթալ և հետահարվածներ տալ: Այդ դեպ-

քում հարկավոր է հանգցնել հրածորանի բոցը, փակել նրա կափույրները վերը 

նշված կարգով, և ծայրոցը հովացնել ջրում: 

Ծայրոցի և խառնիչ խցի առվիկներն ու ներարկիչները կարելի է մաքրել 

միայն բարակ պղնձալարով: Եթե ծայրոցի անցքը գերտաքացումից մաշվել, 

լայնացել է, ապա նրա ծայրը պետք է խառտոցել մանրատամ խառտոցով, 

փոքր-ինչ նստեցնել մուրճի թեթևակի հարվածներով: 

Հրածորանի կափույրների միջով գազի բացթողումը վերացվում է մանեկ-

ները ձգելով: 

 

Գազային կտրոցներ 

 

Գազաեռակցման կտրոցը իրենից ներկայացնում է թթվածնով մետաղներ 

կտրելու հրածորան: Այդ պատճառով շահագործման ընթացքում եթե անհրա-

ժեշտ է փոխել այրվող գազը, պետք է փոխել նաև մունդշտուկները: 

Մունդշտուկը գազաեռակցման հրածորանի և կտրոցի փողակին մանեկով 

միացված դետալ է, որը ծառայում է գազաեռակցման բոցը դեպի եռակցման 

կետ ուղղելու համար: Կտրոցի և հրածորանի գլխավոր տարբերությունը 

մունդշտուկների չափերի և լրացուցիչ փչող գազի փողակն է: 

 
Նկար 16. Գազային կտրոց 

 

Գազային կտրոցների աշխատանքի սկզբունքը 

 

Այն ունի բռնակ և իրան, որի մեջ դրված է խառնման խուց, որը իրանին 

միացվում է վրադրովի մանեկով: Խառնման խցի մեջ ներպտտված է ներար-

կիչի ծայրափողակը: Կտրոցին ացետիլենը և թթվածինը մատուցվում են յու-

րաքանչյուրը իր նախատեսված նիպելի միջոցով: Մատուցվող թթվածինը 

գնում է երկու ուղղությամբ՝ մի մասը օգտագործվում է տաքացնող բոցի հա-
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մար և կարգավորվում կափույրով, մտնում ներարկիչի կենտրոնական առվիկ 

ներծծելով ացետիլենը, որի քանակությունը կարգավորվում է կափույրով: 

Խառնման խցից դյուրավառ խառնուրդը փողրակով մտնում է կտրոցի գլխիկի 

մեջ՝ դուրս գալով արտաքին և ներքին ծայրոցների միջև եղած բացակի միջո-

ցով, այրվում է՝ առաջացնելով տաքացնող բոց: 

Թթվածնի մյուս մասը փողակով ու կափույրով անցնում է, նույնպես 

մտնում կտրոցի գլխիկի մեջ, որտեղից ներքին ծայրոցի կենտրոնական առվի-

կի միջով դուրս է գալիս առաջացնելով թթվածնի կտրող շիթ:  

Թթվածնի ճնշման կարգավորումը և ծայրոցների ընտրումը կատարվում է 

կտրվող մետաղի հաստությունից ելնելով՝ ըստ աղյուսակի:  
 

Աղյուսակ 6 
 

Սարքավորման 

տեսակները 

Կտրվող մետաղի 

օպտիմալ 

հաստությունը, մմ 

Կտրման արա-

գության միջա-

կայքը, մ/ժ 

Գազի նոմինալ ծախսը, 

մ3/ժ 

թթվածին ացետիլեն 

Ձեռքի 

թթվածնային 

կտրոց 

4-60 30-6 5.0-10.0 0.12-0.45 

Ավտոմատ 

թթվածնային 

կտրոց 

5-300 40-5 2.5-25.0 0.2-1.2 

 

Ացետիլենի ճնշումը տատանվում է 0,02-ից մինչև 0,1 մթն. սահմաննե-

րում: 

 

 

Նկար 17. Գազային կտրոցի սխեման 

1 - կտրող թթվածնի փողրակ, 2 - կտրող թթվածնի փական, 3 - տաքացնող թթվածնի փա-

կան, 4 - թթվածնի փողրակ, 5 - թթվածնի նիպել, 6 - ացետիլենի նիպել, 7 - ացետիլենի 

փողրակ, 8,9 - կտրոցի բռնակ, 10 - ացետիլենի փական, 11 - ներարկիչ (ինժեկտոր),              

12 - խառնման խուց, 13 - տաքացնող խառնուրդի փողրակ, 14 - կտրոցի գլխիկ, 15 - ար-

տաքին մունդշտուկ, 16 - ներքին մունդշտուկ 
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Նկար 18. Մունդշտուկների հավաքածու 

  

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

Թեմա։ Ացետիլեն գազի ստացումը գեներատորում 

Նպատակը։ Ացետիլենի գեներատորում կալցիումի կարբիդից ստանալ 

ացետիլեն գազ 

Անհրաժեշտ ռեսուրսներ։ Ացետիլենի գեներատոր, կալցիումի կարբիդ, 

ջուր 

Աշխատանքի ընթացքը։ 

1. Կարգավորել աշխատատեղը 

2. Ստուգել գեներատորի սարքինությունը 

3. Փակել ացետիլենի փականը և բացել ջրինը 

4. Գեներատորը մինչև սահմանված մակարդակը լցնել ջրով այնքան, 

մինչև փականից ավելորդ ջուրը թափվի և փակել ջրի փականակը 

5. Կողովը լցնել կարբիդով և դնել թորամանի մեջ 

6. Կափարիչը պտուտակով կիպ փակել 

7. Կափարիչի վրայի պտուտակով կողովը իջեցնել ջրի մեջ  

8. Ստուգել առաջացած ացետիլեն գազի ճնշումը 

9. Միացնել ացետիլեն գազի փողրակը 

10. Ներկայացնել ացետիլենի գեներատորի սպասարկման ձևերը 

11. Աշխատանքը վերջացնելուց հետո կատարել գեներատորի սպասար-

կում:  
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Աշխատանքի արդյունքը։ 

Կազմել գրավոր հաշվետվություն կատարած աշխատանքի վերաբերյալ՝ 

ստացված արդյունքը համեմատելով աղյուսակ 4-ի տվյալների հետ։ 

Օրինակ։ МГВ-08 մակնիշի գեներատոր, չափերը 250/795, կարբիդի բեռ-

նումը 2 կգ, կշիռը 19 կգ, գազի աշխատանքային ճնշումը 0,1-0,3 մթն., թորա-

մանը 1 հատ, արտադրողականությունը 800 լ/ժամ։ 

Աշխատանքը կատարված է՝ ացետիլենի գեներատորում կալցիումի կար-

բիդից ստացել ենք ացետիլեն գազ։  

 

 

Բալոններ 

 

Բալոնները նախատեսված են անհատական (շարժական) կայանքների 

գազի պահպանման և մատակարարման համար: Դրանք պողպատյա տա-

րաներ են, որոնց ներքևի մասում կա կանգնակ, վերին մասում գլխադիր՝ հա-

տուկ փականով: Ացետիլենի և թթվածնի փականների կառուցվածքը տարբեր 

են, որը բացառում է ռեդուկտորի սխալ տեղակայումը: Գազի բալոնները 

պետք է համապատասխանեն «ճնշման անոթների նախագծման և անվտան-

գության կանոնների» պահանջներին: Դրանք ներկված են տարբեր գույնե-

րով` կախված գազի տեսակից: Դրա մեջ պահվող գազի անվանումը գրված է 

բալոնի վրա: 
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Նկար 19. Գազի բալոնների տեսակներ 

  

Մխոցի վերին գնդաձև հատվածը նկարված չէ, դրա վրա տպագրվում են 

անձնագրային տվյալներ՝ մխոցի տիպը, գլանի սերիական համարը, արտադ-

րողի անվանումը, մխոց զանգվածը, բալոնի հզորությունը, աշխատանքային և 

փորձարկման ճնշումը, արտադրության ամսաթիվը և հաջորդ փորձարկումը, 

OTK և Rostekhnadzor նշումները:  
 

Աղյուսակ 7  

Թթվածնի և ացետիլենի բալոնների տեխնիկական բնութագրերը 
 

ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԹԹՎԱԾԻՆ ԱՑԵՏԻԼԵՆ 

Սահմանային աշխատանքային 

ճնշում, մթն. 

300 15-16 

Փորձարկման ճնշում 200 20-25 

Գազի վիճակը բալոնում սեղմված հալվող 

Բալոնի գույնը կապույտ սպիտակ 

Բալոնի մակագրությունը թթվածին/кислород ացետիլեն/ацетилен 

Բալոնի մակագրության գույնը սև կարմիր 

Գազի քանակը բալոնում 6000 5520 

Հեղուկի ծավալը, լ 40 40 

Բալոնի բարձրությունը, մմ 1390 1390 

Բալոնի տրամագիծը, մմ 219 219 

Բալոնի պատի հաստությունը, մմ 8 7 

Բալոնի քաշը առանց գազի, կգ 70 84 
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Գազաեռակցման համար օգտագործվող թթվածնի բալոններ 

 

Բարձր ճնշման տակ սեղմված թթվածին պահելու համար օգտագործում 

են բալոններ, որոնք հաշվարկված են 150 մթն. ճնշման տակ: Կան նաև ցած-

րալեգիրված բարձրամուր պողպատյա բալոններ, որոնք հաշվարկված են 200 

մթն. ճնշման համար և փորձարկված 300 մթն. ճնշման տակ: 

Բալոնի բկանցքն ունի կոնաձև պարուրակ, որի մեջ ներպտտվում է 

արույրե կափույր: Բալոնի բկանցքի վերևի մասում հագցնում են գլխադիր, 

որը պահպանում է կափույրը կեղտոտվելուց և վնասվելուց: Եռակցման և 

կտրման համար օգտագործում են 40 լ տարողությամբ, 219 մմ տրամագծով, 8 

մմ պատի հաստությամբ, 1390 մմ երկարությամբ, 70 կգ կշռով ստանդարտ 

բալոններ: Թթվածնի բալոնները ներկում են կապույտ գույնով: 

 

 
Նկար 20. Թթվածնի բալոն 

 

Թթվածնի բալոնները և նրանց ամրանները անհրաժեշտ է պահպանել 

յուղոտվելուց, որի աննշան հետքերը սեղմված մաքուր թթվածնի միջավայրում 

կարող են բոցավառվել և վտանգ ներկայացնել: Թթվածնի քանակը (V), որը 

տեղավորվում է բալոնում տվյալ ճնշման (P) դեպքում, հավասար է բալոնի 

տարողության (V) և գազի ճնշման (P) արտադրյալին: 
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Օրինակ՝ V=40 լ, P=150 մթն., V= 40×150 = 6000 լ (մթնոլորտային նորմալ 

ճնշման դեպքում): 

  

Գազաեռակցման համար օգտագործվող ացետիլենի բալոններ 

 

Ացետիլենը նույնպես կարելի է պահել բալոններով սեղմված վիճակում, 

բայց ացետիլենի բալոնի ներսը լցվում է ացետոնով ներծծված բարձրածա-

կոտկեն մասսայով: 

Ծակոտկեն մասսան պատրաստում են ակտիվ փայտածուխից, ինֆուզո-

րային հողից, մանրացված պեմզայից և այլ ծակոտկեն նյութերից: Ացետոնը 

օգտագործում են սեղմված ացետիլենը լուծելու համար: Սեղմված ացետիլե-

նը, գտնվելով մասսայի մանրագույն–ծակոտիների մեջ և միաժամանակ լուծ-

ված լինելով ացետոնի մեջ, կորցնում է պայթյունավտանգ իր հատկություննե-

րը և կարող է այդ վիճակում բոլորովին անվտանգ պահվել բալոնում մինչև 20-

25 մթն. ճնշման տակ: 

Բալոնի կափույրը բացելու դեպքում ացետիլենը մասամբ անջատվում է 

ացետոնից և գազային վիճակում բալոնից ռեդուկտորի միջով ուղղվում է դեպի 

հրածորանի փողրակը: Այդպես տեղի է ունենում այնքան ժամանակ, մինչև որ 

ացետոնի մեջ լուծված ամբողջ ացետիլենը ծախսվի: Ացետոնը, բացի գազի 

հետ հեռացվող նրա աննշան մասից, ամբողջովին մնում է ծակոտկեն մաս-

սայի մեջ և կրկին օգտագործվում է ացետիլենի նոր բաժինները լուծելու, որ 

մղվում են բալոնը՝ հետագայում այն գազով լցնելիս: 

1 լ ացետոնում նորմալ ջերմաստիճանի դեպքում և 1 մթն. ճնշման տակ 

լուծվում է մոտավորապես 23 լ ացետիլեն: 

Ճնշման բարձրացման դեպքում ացետիլենի լուծելիությունը ացետոնում 

մեծանում է համեմատականորեն: Ջերմաստիճանի բարձրացման դեպքում 

իջնում է լուծելիությունը, իսկ իջնելու դեպքում՝ բարձրանում է: Ացետոնում 

ացետիլենի լուծելիության փոփոխումը, երբ ջերմությունը փոփոխվում է այս 

կամ այն կողմը 10-ով կազմում է 3 %: 

Ացետիլենի քանակը բալոնում որոշվում է այն գազ լցնելուց առաջ և լցնե-

լուց հետո՝ կշռելու միջոցով: Քաշի տարբերությունը գազի քանակն է կիլո-

գրամներով: Եթե այդ քաշը բաժանենք 1 մ3 ացետիլենի կշռի՝ 1,09 կգ վրա, 

ապա կստանանք բալոնում եղած գազի քանակը մ3-ով: 

Օրինակ, բալոնը ացետիլենի հետ միասին կշռում է 90 կգ, դատարկ բալո-

նը՝ 84 կգ: Այդ դեպքում բալոնում եղած ացետիլենի կշիռը կլինի 90-84 = 6 կգ, 

իսկ ըստ ծավալի` 6:1,09 = 5,5 մ3 կամ 5500 լ:  
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Երբ ացետիլենը բալոն է մղվում մինչև 20-25 մթն. ճնշում, այն բալոնում 

որոշ չափով տաքանում է ի հաշիվ լուծման և անջատման ջերմության, և ացե-

տիլենի լուծելիությունը ացետոնում փոքր-ինչ ընկնում է: Բալոնի հովանալուց 

հետո լուծելիությունը կրկին բարձրանում է և ճնշումն ընկնում է մինչև 10-12 

մթն.: Այդ դեպքում երկրորդ անգամ ացետիլեն են մղում բալոնը, որից հետո 

նրա մեջ կայունանում է աշխատանքային ճնշումը՝ 15-16 մթն.: Այդ ճնշման 

դեպքում բալոնում տեղավորվում է մոտավորապես 5000-5500 լ ացետիլեն: 

Սեղմված տարբեր գազերի բալոնները ներկում են տվյալ գազի համար 

սահմանված գույնով, թթվածինը՝ կապույտ, ացետիլենը՝ սպիտակ, ջրածինը՝ 

մուգ-կանաչ, պրոպանը՝ կարմիր և այլն: 

 
Նկար 21. Ացետիլենի բալոն 

 

Բալոնի վրա ներկով գրված է նրա մեջ պահվող գազի անվանումը: Բալո-

նի վերին սֆերիկ մասը չի ներկվում և նրա վրա դրոշմվում է բալոնի գործարա-

նային համարը, տեխնիկական տվյալները, ինչպես նաև հաջորդ փորձարկ-

ման ժամկետն ու հետագա զննումների և հիդրավլիկ փորձարկման նշադրու-

մը, որը կատարվում է վեց տարին մեկ անգամ: 
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Գազաեռակցման ռեդուկտորներ 

 

Բալոնում պահվող գազի ճնշումը հրածորանում կամ կտրոցում օգտա-

գործելու համար շատ բարձր է: Բացի դրանից, այդ ճնշումն անընդհատ իջ-

նում է բալոնի գազի ծախսման համեմատ: Դրա համար գազը հրածորանին 

կամ կտրոցին բալոնից մատուցվում է հատուկ կարգավորիչ սարքի՝ ռեդուկ-

տորի միջոցով:  

Ռեդուկտորում գազի ճնշումն իջնում է մինչև պահանջվող աստիճանը: 

Ռեդուկտորում այդ ճնշումը պահպանվում է հաստատուն՝ անկախ բալոնում 

եղած գազի ճնշման փոփոխության: 

 

 
Նկար 22. Ռեդուկտորի կառուցվածքի և աշխատանքի սխեման 

ա - ռեդուկտորի մասերի անաշխատ դիրքը, երբ ռեդուկտորի միջով գազ չի գնում, 

բ - ռեդուկտորի մասերի դիրքը, երբ ռեդուկտորի միջով գազ է գնում 

 

Գազը բարձր ճնշման տակ բալոնից շտուցերի միջոցով մտնում է ռեդուկ-

տոր և մատուցվում նվազեցման փականին, որը սեղմվում է թամբին զսպանա-

կի օգնությամբ: Ներքևից, ցածր ճնշման խցի կողմից, փականին հենվում է 

բույթ, որի երկրորդ ծայրը կապված է ռետինե մեմբրանի հետ: Մյուս կողմից 

մեմբրանի վրա ճնշում է գործադրում ռեդուկտորի գլխավոր զսպանակը: 

Ներպտտելով կարգավորիչ պտուտակը, կարելի է փոխել զսպանակի 

սեղմման ուժը և մեմբրանը փականի հետ միասին դեպի վեր տեղափոխելով 

բաց անել փականի անցքը, ստեղծելով որոշ բացակ սեղմված գազը բարձր 

ճնշման խցից դեպի ցածր ճնշման խուցը անցնելու համար: 
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Փականի տվյալ դիրքում և նրան համապատասխան գազի ծախսման 

դեպքում վերջինի մուտքը ցածր ճնշման խուցը կշարունակվի այնքան ժամա-

նակ, մինչև որ ճնշումը մեմբրանի վրա խցում չհավասարակշռի գլխավոր 

զսպանակի ուժը և չհաղթահարի այն: Այդ դեպքում զսպանակը կսկսի սեղմ-

վել, իսկ մեմբրանը կտեղափոխվի հակառակ ուղղությամբ: Երկրորդ զսպա-

նակը կսկսի փակել փականը, պակասեցնելով գազի մուտքը դեպի խուցը, 

այնքան ժամանակ, մինչև որ հավասարակշռություն ստեղծի այդ խցի գազի 

ճնշման և զսպանակի ուժի միջև: 

Ռեդուկտորի առաջ գազի ճնշման իջեցման համեմատ ըստ վերը նկա-

րագրված ռեդուկտորի փականի բացման աստիճանը կավելանա այնպես, որ-

պեսզի ռեդուկտորից հետո գազի աշխատանքային ճնշումը ամբողջ ժամա-

նակ մնա հաստատուն:  

Ռեդուկտորն ունի ապահովիչ փական, փակիչ կափույր, բարձր ճնշման և 

ցածր ճնշման մոնոմետրեր: Մոնոմետրը գործիք է, որը չափում է հեղուկների և 

գազերի ճնշումը փակ շղթաների ներսում: Հիմնականում մոնոմետրը արտա-

քին մթնոլորտային ճնշումը համեմատում է տվյալ շղթայի ներսի ճնշման հետ: 

Մոնոմետրերն ունեն ցուցիչներ թթվածնի և ացետիլենի համար: 

Աղյուսակ 8  

Մոնոմետրերի ցուցիչներ 
 

Ճնշումը բալոնում, մթն. Թթվածնի համար Ացետիլենի համար 

բարձր ճնշման մինչև 250-300 մինչև 30 

ցածր ճնշման մինչև 30 մինչև 4 
 

 

Ացետիլենի ռեդուկտորները թթվածնի ռեդուկտորներից տարբերվում են 

բալոնի կափույրին միացնելու եղանակով և ներկվածքի գույնով: Թթվածնի 

ռեդուկտորը միացվում է վրադրովի մանեկով և ներկվում կապույտ գույնի: 

Ացետիլենի ռեդուկտորը միացվում է հատուկ անրիկով և ներկվում սպիտակ 

գույնի: 

 
Նկար 23. Ացետիլենի և թթվածնի ռեդուկտորներ 
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Բացի տեղամասային ռեդուկտորներից օգտագործվում են նաև կենտրո-

նական կամ ռամպային ռեդուկտորներ, որոնք տեղակայվում են թթվածնի 

բաշխիչ ռամպաների վրա և հաշվարկված են մեծ քանակությամբ գազ ծախ-

սելու համար: 

  

Փողրակներ գազաեռակցման համար 

 

Հրածորանին կամ կտրոցին գազեր մատուցում են փողրակներով, որոնք 

պատրաստվում են վուլկանացված ռետինից՝ մեկ, երկու և երեք գործված-

քային միջադիրներով 

 

 

և ունեն 3; 9,0; և 12 մմ ստանդարտ ներքին տրամագծեր: Թթվածնի համար 

փողրակները պետք է փորձարկվեն 20 մթն. ճնշման տակ, ացետիլենի համար՝ 

6,3 մթն. ճնշման տակ: Փոքր հրածորանների համար օգտագործում են փող-

րակներ 6,3; 9,0 մմ ներքին տրամագծով, իսկ մեծ քանակությամբ գազ ծախ-

սելու համար ճկուն խողովակներ՝ 16 և 19 մմ ներքին տրամագծով: Բենզինի և 

կերոսինի համար փողրակները պատրաստվում են բենզակայուն ռետինից: 

Եռակցողի շարժումները չսահմանափակելու համար փողրակների երկարու-

թյունը պետք է լինի 5 մ-ից ոչ պակաս: 

Արտադրական փողրակները՝ ըստ նշանակության բաժանվում են երեք 

խմբի և ունեն համապատասխան գունավորում: 

 

 
Նկար 24. Գազաեռակցման համար օգտագործվող փողրակներ 



54 

 Առաջին դասի փողրակներ – արտաքին շերտը կարմիր է և նախա-

տեսված են ացետիլեն, բութան, բնական գազ և պրոպան մատակարարելու 

համար: 

 Երկրորդ դասի փողրակներ – արտաքին շերտը դեղին է և նախատես-

ված են հեղուկների և նրանց խառնուրդների (կերոսին, բենզին) մատակարա-

րելու համար: 

 Երրորդ դասի փողրակներ – արտաքին շերտը կապույտ է և նախա-

տեսված են թթվածին մատակարարելու համար: Շահագործման ընթացքում 

պետք է հատուկ պահպանել անվտանգության տեխնիկայի կանոնները: 

Գազաեռակցման համար նախատեսված փողրակները հարմար են շա-

հագործման իրենց թեթև և ճկուն լինելու շնորհիվ: Այդ հատկությունները պահ-

պանվում են նույնիսկ մինչև -350 C ջերմաստիճանը: Իսկ բարձր ջերմաստի-

ճանային սահմանը հասնում է +700 C: 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

Թեմա։ Օգտվել գազաեռակցման գործիքներից և սարքավորումներից 

Նպատակը։ Սովորողը պետք է իմանա գազաեռակցման տեղամասում իր 

պարտականությունները, կարողանա օգտվել գործիքներից և սարքավորում-

ներից և կիրառի այն գազաեռակցման ժամանակ։ 

Անհրաժեշտ ռեսուրսներ։ Գազաեռակցման սարքավորումների կայանք, 

հրածորան, կտրոց, առհալման մետաղալար, ֆլյուսներ, պահանջվող հրա-

հանգներ և տեխնիկական տվյալների աղյուսակներ, եռակցման մետաղ։ 

Աշխատանքի ընթացքը։  

1. Ներկայացնել եռակցման տեղամասի գործիքները և սարքավորումները: 

2. Բնութագրել եռակցման գեներատորը, հրածորանը, կտրոցը, բալոննե-

րը, փողրակները, մետաղալարը՝ ըստ տեխնիկական տվյալների։ 

Օրինակ՝ թթվածնի բալոն, տարողությունը՝ 40 կգ, տրամագիծը՝ 219 մմ, 

երկարությունը՝ 1390 մմ, քաշը՝ 70 կգ, աշխատանքային ճնշումը՝ 150 մթն., 

փորձարկված է 300 մթն. ճնշման տակ, գույնը՝ կապույտ, սև մակագրությամբ։ 

3. Ցույց տալ եռակցման սարքերից օգտվելու կարողությունները՝ 

 լիցքավորել ացետիլենի գեներատորը, 

 գեներատորը կամ ացետիլենի բալոնը փողրակով միացնել հրածորա-

նին կամ կտրոցին, 

 թթվածնի բալոնը փողրակով միացնել հրածորանին կամ կտրոցին, 

 ռեդուկտորի մոնոմետրով կարգավորել գազերի ճնշումները, 

 ընտրել համապատասխան մետաղալար: 
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4. Օգտվելով աղյուսակից եռակցվող մետաղի հաստությանը համապա-

տասխան ընտրել թթվածնի, ացետիլեն գազի ճնշման չափը 
 

Մետաղի 

հաստությունը, մմ 

Ացետիլենի 

ծախսը լ/ժ 

Թթվածնի 

ծախսը լ/ժ 

Ծայրակալների 

համարները 

0,5-1,5 50-125 55-135 1 

1,0-2,5 120-240 130-260 2 

2,5-4,4 230-430 250-440 3 
 

5. Ըստ տրված նկարի ներկայացնել եռակցման տեղամասի սարքավո-

րումներն ու գործիքները, դրանց անվտանգ օգտագործումը՝ նշելով թույատրե-

լի հեռավորությունները. 

 
Գործողության արդյունքը։ Սովորողը կարողանում է օգտվել գազաե-

ռակցման գործիքներից և սարքավորումներից և դրանք անվտանգ կիրառել 

գազաեռակցման ժամանակ։ 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ինչի՞ համար են օգտագործում ացետիլենի գեներատորը: 

2. Ներկայացնել ացետիլենի գեներատորի կառուցվածքը: 

3. Ներկայացնել ացետիլենի գեներատորի աշխատանքի սկզբունքը: 

4. Ինչի՞ համար են օգտագործում ջրափականակները: 

5. Ներկայացնել ջրափականակների կառուցվածքը: 
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6. Ներկայացնել ջրափականակների աշխատանքի սկզբունքը: 

7. Ինչի՞ համար են օգտագործում գազաեռակցման հրածորանը: 

8. Ներկայացնել հրածորանի կառուցվածքը: 

9. Ներկայացնել հրածորանի աշխատանքի սկզբունքը: 

10. Ինչի՞ համար են օգտագործում գազային կտրոցները: 

11. Ներկայացնել գազային կտրոցների կառուցվածքը: 

12. Նշել հրածորանի և կտրոցի նմանությունները և տարբերությունները 

(վիենի դիագրամով) 

 

 
 

13. Ներկայացնել գազային կտրոցի աշխատանքի սկզբունքը: 

14. Ինչի՞ համար են օգտագործվում մունդշտուկները: 

15. Նկարում տրված հրածորանի և կտրոցի վրա նշել դրանց մասերի ան-

վանումները. 

   

16. Ինչի՞ համար են նախատեսված եռակցման գազի բալոնները: 

17. Ներկայացնել թթվածնի և ացետիլենի բալոնների նմանությունները և 

տարբերությունները (վիենի դիագրամով): 
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18. Նշել տրված գազերի բալոնների գույները. 

թթվածին - 

ացետիլեն - 

ջրածին - 

պրոպան - 

արգոն - 

19. Ինչի՞ համար են նախատեսված գազաեռակցման ռեդուկտորները: 

20. Նկարի վրա ներկայացնել ռեդուկտորների կառուցվածքը և աշխա-

տանքի սկզբունքը. 

 
21. Ինչի՞ համար են նախատեսված գազաեռակցման փողրակները: 

22. Ինչպիսի՞ն են լինում փողրակները ըստ նշանակության: 

23.  Ըստ տրված նկարի ներկայացնել փողրակների կառուցվածքային 

մասերը. 
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ԲԱԺԻՆ 3 

 

Գազաեռակցման ժամանակ օգտագործվող սև և  

գունավոր մետաղներ 

  

Եռակցման արտադրության մեջ կիրառվող հիմնական նյութը, որից 

պատրաստվում են եռակցման կոնստրուկցիաները, մետաղներն են ու նրանց 

համաձուլվածքները: Մետաղները (լատ.՝ metallum բառից, նշանակում է 

«հանքահոր»), առանձնահատուկ տարրերի մի խումբ են, որոնք ունեն բարձր 

էլեկտրաջերմահաղորդականություն, դիմադրության դրական ջերմաստիճա-

նային գործակից։ Տեխնիկայում առավել մեծ չափով կիրառվում են մետաղնե-

րի համաձուլվածքները, որոնք իրենցից ներկայացնում են մետաղների միա-

ցություններ այլ մետաղների կամ ոչ մետաղների հետ: 

Արտադրության ոլորտում դրանք պայմանականորեն բաժանվում են սև 
(երկաթն ու իր համաձուլվածքները, քրոմը, մանգանը) և գունավոր մետաղնե-

րի (բոլոր մյուս մետաղները): 

 
Նկար 25. Մետաղների տեսակները 

  

Սովորական պայմաններում բոլոր մետաղներին (սնդիկից բացի) հա-

տուկ է պինդ ագրեգատային վիճակը, սակայն դրանց կարծրություններն ու 

հալման ջերմաստիճանները տարբեր են: 

 

Պողպատների դասակարգումը և մակնշումը 

 

Պողպատները երկաթ – ածխածնային միացություններ են (Fe-C), որոնք 

պարունակում են մինչև 2,14 % ածխածին: Սակայն բոլոր պողպատներում 

կան սահմանափակ քանակությամբ այսպես կոչված մշտական խառնուկ-
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ներ՝ մանգան (Mn) մինչև 0,8 %, սիլիցիում (Si) 0,4 %, ֆոսֆոր (P)- 0,04 % և 
ծծումբ (S)-0,05 %։ Պողպատները դասակարգվում են.  

1. ըստ քիմիական բաղադրության (ածխածնային և լեգիրված), 

2. ըստ նշանակության (կոնստրուկցիոն, գործիքային, հատուկ), 

3. ըստ որակի (սովորոկան որակի, որակյալ, բարձրորակ, հատուկ որակի), 

4. ըստ թթվեցման եղանակի (հանգիստ, կիսահանգիստ, եռացող): 

Ածխածնային պողպատները ըստ ածխածնի պարունակության բաժան-

վում են երեք խմբի. 

 ցածրածխածնային, որտեղ ածխածնի պարունակությունը մինչև 0,3 % է, 

 միջին ածխածնային՝ 0,3 % - 0,65 % 

 բարձրածխածնային ՝ 0,6 %-ից ավել 

Այս պողպատների մակնշումը տառաթվային է և կատարվում է հետևյալ 

կերպ՝ առջևում դնում են У տառը, դրանից հետո՝ տոկոսի տասներորդ մասե-

րով արտահայտված ածխածնի միջին պարունակությունը: Օրինակ՝ У 9 մակ-

նիշի պողպատը միջին հաշվով պարունակում է 0.9 % ածխածին, У11 մակնի-

շի պողպատը՝ 1.1 % ածխածին: 

Սովորական որակի ածխածնային պողպատների տառաթվային նշանա-

կումը այսպիսին է օրինակ՝ Ст0, Ст1-Ст6, БСт 0:Ст-ը նշանակում է պողպատ 

(сталь), 0-ից մինչև 6 թվերը՝ պողպատի համարն են: 

Ըստ կիրառման բնագավառի՝ ածխածնային պողպատները բաժանվում 

են 2 խմբի. 

 կոնստրուկցիոն, 

 գործիքային: 

 
Նկար 26. Պողպատների դասակարգման սխեմա 
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Կոնստրուկցիոն խմբին են դասվում ցածր և միջին ածխածնային պող-

պատները, իսկ գործիքային խմբին՝ բարձրածխածնային պողպատները։ 

Ըստ որակի՝ պողպատները բաժանվում են 4 խմբի:  

Որակը որոշվում է նրա մաքրության աստիճանից։ Որքան ցածր է վնա-

սակար խառնուրդների (ֆոսֆորի և ծծմբի) պարունակությունը, այնքան 

բարձր է պողպատի որակը. 

 սովորական որակի – S (ծծումբ) մինչև 0.06 %, P (ֆոսֆոր) մինչև 0.07 %, 

 որակյալ – S-ը մինչև 0.035 %, P-ն մինչև 0.035 %, 

 բարձրորակ – S-ը ոչ շատ 0.025 %, P-ն ոչ շատ 0.025 %, 

 հատուկ որակի – S-ը ոչ շատ 0.015 %, P-ն ոչ շատ 0.025 %: 

Այն պողպատները, որոնց մեջ արտադրության ժամանակ ներմուծում են 

որոշակի էլեմենտներ (քրոմ, նիկել վոլֆրամ և այլն)՝ պողպատի հատկություն-

ները փոփոխելու նպատակով կոչվում են լեգիրված պողպատներ, իսկ ներ-

մուծված տարրերը՝ լեգիրող տարրեր:  

Աղյուսակ 9-ով ներկայացնենք լեգիրող տարրերի նշանակումները. 
 

Աղյուսակ 9 

Նյութի անվանումը Նշանակումը Քիմիական նշանը 

մանգան Г Mn  

սիլիցիում С Si  

մոլիբդեն М Mo  

քրոմ Х Cr  

նիկել Н Ni  

վոլֆրամ W W  

կոբալտ K Co  

տիտան T Ti  

պղինձ Д Cu  

ալյումին Ю Al  

 

Մակնիշի վերջում գրված A տառը ցույց է տալիս, որ պողպատը պարու-

նակում է վնասակար խառնուկների (ֆոսֆոր, ծծումբ) ցածր պարունակու-

թյուն: Լեգիրված պողպատները մակնշվում են այսպես. մակնիշի տառային 

նշաններից առաջ դրված թիվը ցույց է տալիս ածխածնի պարունակությունը 

տոկոսի հարյուրերորդական մասով, իսկ տառերից հետո գրված թվերը ցույց 

են տալիս համապատասխան տարրերի պարունակությունը տոկոսներով: 

Օրինակ՝ 12X18H10T-ածխածին-0,12 %, քրոմ-18 %, նիկել-10 %, տիտան` մո-

տավորապես 1 %: 

Լեգիրված պողպատները լինում են կոնստրուկցիոն, գործիքային և հա-

տուկ: Կոնստրուկցիոն լեգիրված պողպատներից են 35Х պողպատը պարու-

նակում է 0.35 % ածխածին և մինչև 1 % քրոմ: 25ХГС4A-ը պարունակում է 
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0.25 % ածխածին, մոտավորապես 1 % քրոմ, 1 % մանգան, 4 % սիլիցիում,       

A-ն ցույց է տալիս, որ պողպատը բարձրորակ է և պարունակում է վնասակար 

խառնուկների (ֆոսֆոր, ծծումբ) չնչին պարունակություն: 

 

 
Նկար 27. Պողպատե շինվածքներ 

  

Թուջերի դասակարգումը և մակնշումը 

 

Թուջերը երկաթ – ածխածնային միացություններ են (Fe-C), որոնք պա-

րունակում են 2,14 %-ից մինչև 6,67 % ածխածին: 

Կախված թուջի մեջ ածխածնի վիճակից՝ թուջերը լինում են չորս տեսա-

կի՝ սպիտակ, գորշ, բարձրամուր և կռելի: 

 
Նկար 28. Թուջերի դասակարգման սխեմա 

 

Սպիտակ թուջ: Սպիտակ թուջում ածխածինը ամբողջությամբ միացված 

է երկաթի հետ և հանդես է գալիս երկաթի կարբիդի տեսքով: Այն շատ բեկուն, 

չափազանց կարծր և մաշակայուն համաձուլվածք է, դժվար է մշակվում 

կտրմամբ: Այս թուջերը մեքենաշինության մեջ չեն կիրառվում: Սպիտակ թու-

ջի կոտրվածքը սպիտակ գույնի է: 
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Գորշ թուջ: Գորշ թուջը շատ տարածված մեքենաշինական նյութ է: Այն 

օժտված է մի շարք արժեքավոր հատկություններով: Գորշ թուջը լավ մարում է 

տատանումները, որի շնորհիվ այն լայնորեն օգտագործվում է հաստոցների 

հնոցների, իրանային դետալների պատրաստման համար: Գորշ թուջն ունի 

շփման փոքր գործակից, որի շնորհիվ լավ է աշխատում շփման տակ: Գորշ 

թուջը մակնշվում է հետևյալ կերպ. Сч-20 (серый чугун) 20-ը ժամանակավոր 

դիմադրությունն է (կգ/մմ2):  

Բարձրամուր թուջ: Այս թուջի մեջ ածխածինը ունի գնդաձև գրաֆիտի 

տեսք: Այս թուջը օժտված է որոշ պլաստիկությամբ և մածուցիկությամբ, այն 

ավելի ամուր է, քան գորշ թուջը: Բարձրամուր թուջը կարող է աշխատել դինա-

միկ բեռնվածքների տակ: Այն կիրառվում է ավտոմեքենաների, դիզելային 

շարժիչների և կոմպրեսորների ծնկաձև լիսեռների և շատ ուրիշ դետալների 

համար, որոնց հաստությունը մեծ է 25 մմ-ից: Մակնշում են Вч 38-17 (высоко-
прочный чугун), 38-ը ժամանակավոր դիմադրությունն է (կգ/մմ2), 17-ը հարա-

բերական երկարացումն է %-ով:  

Կռելի թուջ: Կռելի կոչվում է փաթիլաձև գրաֆիտ ունեցող թուջը: Այն 

ստանում են սպիտակ թուջի թրծաթողմամբ՝ 950-10000 С-ում: Այս թուջից 

պատրաստում են գյուղատնտեսական մեքենաների շղթաները և աստղիկնե-

րը: Կռելի թուջից պատրաստված դետալների հաստությունը չպետք է գերա-

զանցի 20-25 մմ-ը: Մակնշում են հետևյալ կերպ՝ Кч 30-6 (ковкий чугун), 30-ը 

ժամանակավոր դիմադրությունն է (կգ/մմ2), 6-ը՝ հարաբերական երկարա-

ցումն է %-ով:  
 

 
Նկար 29. Թուջի նախապատրաստվածքներ և դետալներ 
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Եռակցման մեջ առավել հաճախ օգտագործվող գունավոր մետաղներ և  

համաձուլվածքներ 

 

Գունավոր մետաղները և դրանց համաձուլվածքները լայնորեն օգտա-

գործում են մեքենաշինության մեջ: Նրանցից ամենամեծ նշանակություն 

ունեն պղինձը, ալյումինը և այլն:  

Պղինձ: Տեխնիկայում սև մետաղներից հետո պղինձը համարվում է ամե-

նակարևոր նյութերից մեկը: Այն փափուկ է, պլաստիկ, ունի 8.93 գ/սմ3 տեսա-

կարար կշիռ: Լավ եռակցվում է, եռակցվում և զոդվում, վատ ձուլվում: Պղինձը 

հալվում է 10830 ջերմաստիճանում, լավ ջերմա և էլեկտրահաղորդիչ է: Օգտա-

գործվում են պղնձի 5 մակնիշներ` M0, M1, M2, M3 և M4 (М-медь): M0 մակ-

նիշի պղնձի մեջ օտար խառնուկները կազմում են 0.05 %-ից ոչ ավելի, իսկ 

մյուս մակնիշների մեջ՝ մինչև 1 %: 
 

 
Նկար 30. Պղնձի նախապատրաստվածքներ 

 

Մեքենաշինության մեջ պղինձը օգտագործվում է գլխավորապես որպես 

համաձուլվածք՝ ցինկի, անագի, կապարի, ալյումինի և այլ գունավոր մետաղ-

ների հետ: 

Պղնձի համաձուլվածքները պղնձի համեմատությամբ ավելի էժան են, ու-

նեն մեծ ամրություն, լավ են մշակվում և ձուլվում: Պղնձի համաձուլվածքները 

հիմնականում բաժանվում են երկու խմբի՝ արույրներ և բրոնզներ: Արույրները 

պղնձի և ցինկի համաձուլվածքներ են, որոնց մեջ ցինկի պարունակությունը չի 

գերազանցում 50 %-ը: Արույրները նշանակվում են Л տառով (латун), իսկ 

նրանց մեջ մտնող հավելանյութերը՝ պայմանական տառերով, որոնցից հետո 

գրված թվերը ցույց են տալիս պղնձի և հավելանյութերի տոկոսային պարու-

նակությունը: Օրինակ՝ ЛА77-2 մակնիշը նշանակում է արույրը ալյումինային 

է, պղինձը՝ 77 % է, ալյումինը՝ 2 %, մնացածը՝ ցինկ: Տառային նշանակումները 

կատարվում են հետևյակ կերպ. 
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A – ալյումին (Al) 

Ж – երկաթ (Fe) 

Мц – մանգան (Mn) 

К – սիլիցիում (Si) 

С – կապար (Pb) 

О – անագ (Sn)  

Н – նիկել (Ni) 
 

 
Նկար 31. Արույրի նախապատրաստվածքներ 

  

Բրոնզները պղնձի համաձուլվածքներ են անագի և այլ տարրերի հետ, 

բացի ցինկից: Դասական բրոնզը անագի և պղնձի համաձուլվածքն է: Բրոնզ-

ները մակնշվում են Бр տառով (бронз): Համաձուլվածքների մակնիշներում 

տառերը ցույց են տալիս լեգիրող տարրերի առկայությունը, իսկ թվերը՝ նշված 

տարրերի տոկոսային պարունակությունը: Օրինակ՝ БрОЦС -12-5 նշանակում 

է անագային բրոնզ, որը պարունակում է 3 % անագ, 12 % ցինկ, 5 % կապար, 

մնացածը՝ պղինձ: 
 

 
Նկար 32. Բրոնզի նախապատրաստվածքներ 
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Ալյումին: Ալյումինի կարևորագույն հատկություններից են փոքր խտու-

թյունը՝ 2.7 գ/սմ3, բարձր էլեկտրա և ջերմահաղորդականությունը, կայունու-

թյունը մթնոլորտային կոռոզիայի նկատմամբ: Ալյումինն ունի ցածր ամրու-

թյուն, սակայն բարձր պլաստիկություն 2,7 գ/սմ3: Ալյումինը մակնշվում է А 

տառով: 

Ալյումինի հալման ջերմաստիճանը 6580 է: Մեքենաշինության մեջ օգտա-

գործվում են ալյումինի համաձուլվածքները, որոնցից ամենատարածվածը 

դյուրալյումինն ու սիլումինն են: Ալյումինային հիմքով համաձուլվածքը, որը 

պարունակում է պղինձ, մանգան, սիլիցիում և երկաթ, կոչվում է դյուրալյու-

մին: Նա լավ կռվում և դրոշմվում է: Մաքուր ալյումինը տեխնիկայում հազվա-

դեպ է օգտագործվում, որովհետև ցածր ամրություն և կարծրություն ունի: 

Ալյումինի համաձուլվածքը, որը 4-13 % սիլիցիում է պարունակում, կոչվում է 

սիլումին: 

 
Նկար 33. Ալյումինի նախապատրաստվածքներ 

  

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1.  Ինչպիսի՞ քիմիական բաղադրությունից են կազմված ածխածնային և 

լեգիրված պողպատները: Ո՞րն է դրանց վնասակար քիմիական էլե-

մենտների ազդեցությունը մետաղի որակի վրա: 

2. Որո՞նք են սովորական որակի պողպատի մակնիշները, և ի՞նչ մեքե-

նամասեր են պատրաստում դրանցից: 

3.  Որո՞նք են բարձրորակ պողպատի մակնիշները, և որտե՞ղ են կիրառ-

վում դրանք: 

4.  Ինչպե՞ս են անվանվում լեգիրված պողպատները: 

5.  Որո՞նք են լեգիրված պողպատների մակնիշները, ինչպիսի՞ լեգիրող 

նյութեր են ավելացվում պողպատի մեջ, և լեգիրող էլեմենտներից յու-

րաքանչյուրն ինչպե՞ս է ազդում պողպատի հատկությունների վրա: 

6.  Որո՞նք են գունավոր մետաղները և որտե՞ղ են օգտագործվում:  

7.  Որո՞նք են պղնձի և դրա համաձուլվածքների մակնիշները:  

8.  Որտե՞ղ են օգտագործվում ալյումինը և նրա համաձուլվածքները:  
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9. Վերծանել տրված մակնիշները 12ХН3А, Х13Ю4, Сч21-40, Вч 60-2, 

ЛМЦ58-2, Бр0Ф6.5-0.15: 

10. Ըստ տրված նմուշների արտաքին զննմամբ կամ գործնական եղա-

նակներով որոշել թուջը և պողպատը:  

11. Ըստ տրված մնուշների արտաքին զննմամբ խմբավորել գունավոր 

մետաղները և համաձուլվածքները:  
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ԲԱԺԻՆ 4 

 

Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա 

 

Տեղային տաքացման միջոցով մինչև պլաստիկ կամ հալված վիճակի 

հասցված մետաղյա մասերի միացման պրոցեսը կոչվում է եռակցում: Այն կա-

րող է իրականացվել առանց ճնշման կամ ճնշում գործադրելով: Գազային 

եռակցումը պատկանում է հալումով եռակցման եղանակներին, որոնց դեպ-

քում մետաղների հալման ջերմությունն ապահովվում է գազերի այրումից: 

Եռակցման մյուս եղանակների հետ համեմատած գազաեռակցումը ունի մի 

շարք առավելություններ. 

 Եռակցում կարելի է կատարել ցանկացած վայրում, որտեղ բացակա-

յում է էլեկտրական հոսանքը թանկարժեք սարքավորումների անհրաժեշտու-

թյուն չկա: 

 Գազաեռակցման սարքավորումները թանկարժեք չեն, որը իջեցնում է 

կատարվող աշխատանքների ինքնարժեքը: 

 Գազաեռակցման միջոցով կարելի է եռակցել տարբեր հալման ջեր-

մաստիճան ունեցող մետաղներ: 

 Պղինձ, արույր, կապար և թուջ եռակցելիս առավել որակով կար ստա-

նում են գազաեռակցման միջոցով: 

 Եռակցման բոցի և հավելամետաղի ճիշտ ընտրության դեպքում կարե-

լի է ստանալ շատ որակով և ամուր կարեր: 

 Եռակցվող մետաղի մակերևույթի տաքացումը և սառեցումը կատար-

վում է բավականին դանդաղ, որը ջերմային լարումները հասցնում է նվազա-

գույնի: 

 Գազաեռակցումը բավականին լայն տարածում ունի վերանորոգման 

աշխատանքների ժամանակ: 

  

Սահմանումներ և հասկացություններ 

 

Եռակցովի միացում կոչվում է եռակցման միջոցով ստացված մետաղնե-

րի մասերի չքանդվող միացումը: 

Եռակցման կարան կոչվում է եռակցման միջոցով ստացված միացման 

այն մասը, որն առաջանում է եռակցման պրոցեսում հալված և այնուհետև 

բյուրեղացած մետաղից: 

Հիմնական մետաղ կոչվում է այն մետաղը, որից պատրաստվում են 

եռակցվող դետալներ: Հրածորանի բոցը հիմնական մետաղի հետ հալում է 



68 

հավելամետաղը՝ առաջացնելով կարանը լցնող հեղուկ մետաղ: Հավելամե-

տաղը խառնվելով հիմնական մետաղի հալված մասի հետ, առաջացնում է 

կարանի մետաղ: Կարանի մետաղը իր բաղադրությամբ ու կառուցվածքով 

տարբերվում է հիմնական և առհալքի մետաղից: 

Եռակցման ավազան կոչվում է հրածորանի բոցով հիմնական մետաղի 

տաքացման տեղում առաջացած հեղուկ մետաղով լցված փոսը: 

 
Նկար 34. Եռակցման կարի սխեման 

1 - եռակցման կար, 2 - հալման գոտի, 3 - ջերմային ազդեցության գոտի,  

4 - հիմնական մետաղ 

 

Գազային եռակցման բոց 

 

Եռակցման բոցի արտաքին տեսքը, ջերմաստիճանը և նրա ներգործումը 

հալված մետաղի վրա կախված են դյուրավառ խառնուրդում թթվածնի և ացե-

տիլենի հարաբերակցությունից: Փոփոխելով թթվածնի և ացետիլենի հարաբե-

րակցությունը խառնուրդում, կարելի է ստանալ բոցի երեք հիմնական տեսակ՝ 

նորմալ վերականգնիչ, օքսիդիչ և ածխածնացնող: 

Մետաղների մեծ մասի եռակցման համար օգտագործում են նորմալ վե-

րականգնիչ բոց: Այս բոցը տեսականորեն ստացվում է այն դեպքում, երբ 

խառնուրդում լինում է մեկ ծավալ ացետիլեն և մեկ ծավալ թթվածին: Սակայն 

գործնականում տեսականի համեմատությամբ խառնուրդին տալիս են փոքր–
ինչ ավելի թթվածին, այսինքն՝ ացետիլենի և թթվածնի 1:1-ից մինչև 1:1,3 հա-

րաբերակցությամբ: 
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Նկար 35. Նորմալ վերականգնիչ բոցի կառուցվածքը 

 

Բոցի միջուկն ունի խիստ ուրվագծված գլանի կամ կոնի ձև՝ կլորացված 

ծայրով և պայծառ լուսարձակ թաղանթով, որը բաղկացած է ածխածնի շիկա-

ցած մասնիկներից, որոնց այրումը կատարվում է թաղանթի արտաքին շեր-

տում: Միջուկի երկարությունը կախված է դյուրավառ խառնուրդի հոսման ա-

րագությունից: Եթե հրածորանում ավելացնենք թթվածնի ճնշումը, կբարձրա-

նա խառնուրդի հոսման արագությունը և միջուկը կերկարի: Խառնուրդի հոս-

ման արագության փոքրացումով՝ կկարճանա միջուկի երկարությունը:  

Վերականգնիչ գոտին ունի մուգ գույն, որը նկատելիորեն այն տարբերում 

է միջուկից և բոցի մնացած մասից: Այդ գոտին զբաղեցնում է բոցի միջուկի 

ծայրից մինչև 20 մմ տարածություն, ունի կապույտ գույն, այն բաղկացած է 

ածխածնի օքսիդից և ջրածնից: Վերականգնիչ գոտին առավել բարձր ջերմու-

թյուն ունի այն կետում, որը գտնվում է միջուկի ծայրից 2-6 մմ հեռավորության 

վրա: Եռակցման պրոցեսում մետաղը տաքացնում և հալում են բոցի այդ մա-

սով: 
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Աղյուսակ 10 

Բոցի կազմությունը Բոցի ամենաբարձր 

ջերմաստիճանը, 0C 

Հեռավորությունը, որում բոցը հասնում 

է ամենաբարձր ջերմաստիճանի, մմ 

Ացետիլեն-թթվածին 3150 2-6, միջուկի ծայրից 

Պրոպան-բութան-

թթվածին 

2400 2.5, միջուկից մինչև մունդշտուկի ծայրը 

Մեթան-թթվածին 2150 3.35, միջուկից մինչև մունդշտուկի 

ծայրը  

  

Բոցի մնացած մասը, որը գտնվում է վերականգնիչ գոտում, կոչվում է 

ջահ: Ջահը բաղկացած է ածխաթթվական գազից, ջրի գոլորշիներից և ազո-

տից, որոնք առաջանում են բոցում վերականգնիչ գոտու ածխածնի օքսիդի և 

ջրածնի այրման դեպքում՝ շրջապատող օդի հաշվին: Ուստի ջահի ջերմաս-

տիճանը զգալիորեն պակաս կլինի վերականգնիչ գոտու ջերմաստիճանից: 

Ազոտը բոցի մեջ ներթափանցում է օդից:  

 

Եռակցման բոցի կարգավորումը 

 

Եռակցման բոցի կարգավորման ժամանակ անհրաժեշտ է ուշադրություն 

դարձնել թթվածնի աշխատանքային ճնշման ճշտության վրա՝ տվյալ հրածո-

րանի և ծայրոցի տեխնիկական տվյալներին համապատասխան: 

Թթվածնի ճիշտ սահմանված ճնշումը տալիս է հավասար և կայուն այր-

վող բոց, որը չի փչահարում հալված մետաղը եռակցման վաննայի մակե-

րևույթից:  

Եթե եռակցման բոցում ավելացնենք թթվածնի մատուցումը հրածորանին, 

կամ պակասեցնենք ացետիլենի մատուցումը, ապա կստանանք օքսիդացնող 

բոց: Այն առաջանում է, երբ խառնուրդում մեկ ծավալ ացետիլենին ընկնում է 

1,3 ծավալից ավելի թթվածին: Օքսիդացնող բոցը բնութագրվում է կարճացած, 

սուր միջուկով ոչ այնքան ցայտուն ուրվագծերով և ավելի բաց նարնջագույն 

գունավորումով: Օքսիդացնող բոցի ջերմաստիճանը բարձր է նորմալ վերա-

կանգնիչ բոցի ջերմաստիճանից, սակայն այդպիսի բոցը խիստ կօքսիդացնի 

եռակցվող մետաղը: 
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Նկար 36. Բոցի երկարությամբ ջերմաստիճանի բաշխման գրաֆիկը 

 

Թթվածնի մատուցումը պակասեցնելիս կամ ացետիլենի մատուցումը ա-

վելացնելիս ստացվում է ածխածնացնող կամ ացետիլենով հարուստ բոց: Այն 

գոյանում է հրածորանին մեկ ծավալ ացետիլենի հետ մեկ ծավալից պակաս 

թթվածին մատուցելիս: Ացետիլենով հարուստ բոցում միջուկը կորցնում է իր 

սուր ուրվագծերը և նրա ծայրում առաջանում է կանաչ լուսապսակ, ըստ որի 

եզրակացնում են ացետիլենի լիառատ լինելու մասին: Բոցում եղած հավելուր-

դային ացետիլենը տարրալուծվում է ջրածնի և ածխածնի, վերջինն անցնում է 

հալված մետաղի մեջ և ածխածնով հագեցնում կարանի մետաղը: Պակասեց-

նելով ացետիլենի մատուցումը հրածորանին մինչև միջուկի ծայրի կանաչ լու-

սապսակի չքացումը, ացետիլենով հարուստ բոցը կարելի է վերածել նորմալ 

վերականգնիչ բոցի:  

 

Գազային եռակցման ռեժիմները 

 

Գազային եռակցումը հսկում են մի շարք տվյալներով և որպեսզի եռակց-

ման կարանը լինի պահանջվող չափերի և լավագույն որակի՝ եռակցման աշ-

խատանքներից առաջ պետք է ընտրել այդ տվյալները՝ դրանք գազային 

եռակցման ռեժիմներն են. 
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 եռակցման բոցի հզորությունը,  

 եռակցվող մետաղի և հրածորանի մունդշտուկի թեքման անկյունը, 

 հավելամետաղի տրամագիծը,  

 եռակցման արագությունը: 

Եռակցման բոցը պետք է ունենա բավականաչափ ջերմային հզորություն, 

որն ընտրում են ըստ եռակցվող մետաղի հաստության և տեսակի: Ընդհան-

րապես եռակցման ռեժիմների ընտրությունը կախված է եռկացվող մետաղի 

հաստությունից: 

 
Նկար 37. Գազային եռակցման ռեժիմները 

 

Եռակցման բոցի հզորությունը կախված է այրվող գազի ծախսից: Ացե-

տիլենային եռակցման բոցի հզորությունը հաշվում են հետևյալ բանաձևով`  

Vաց =K · S, 

որտեղ՝ 

Vաց –  բոցի հզորությունն է ացետիլենի ծախսով լ/ժամ 

S - եռակցվող մետաղի հաստությունը, մմ  

K - հարաբերականության գործակից, որի մեծությունը կախված է մետա-

ղի տեսակից: 

Օրինակ՝ ցածր ածխածնային պողպատի և թուջի մոտ K = 100-130, 

բարձրածխածնային պողպատինը՝ K = 75-100, պղնձի համաձուլվածքներինը՝ 

K = 150-225: 

Փոխելով բոցի ջերմային հզորությունը, եռակցողը կարող է կարգավորել 

մետաղի հալման արագությունը, մեծացնելով տաքացման ջերմաստիճանը: 

Այս միջոցը գազաեռակցման առավելություններից մեկն է:  
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Եռակցման հրածորանի թեքության անկյունը մեծացնում են եռակցման 

մետաղի հաստությանն ուղիղ համեմատական: Նկար 37-ում պատկերված է 

պողպատների եռակցման ժամանակ հրածորանի թեքման անկյան կախվա-

ծությունը: 

Եթե եռակցում են գունավոր մետաղներ, որոնց ջերմահաղորդականու-

թյունը բարձր է պողպատների ջերմահաղորդականությունից, հրածորանի 

մունդշտուկի թեքման անկյունը մեծացնում են: 

Հավելամետաղի ընտրությունը կատարում են կախված եռակցվող մետա-

ղի հաստությունից, բաղադրությունից և կարի ձևից: Ընդհանրապես մետաղա-

լարի տրամագիծը մոտավորապես հավասար է եռակցվող մետաղի հաստու-

թյան կեսին: Գործնականում 15 մմ հաստության մետաղի համար ընտրում են 

6-ից 8 մմ տրամագծով մետաղալար: 

Եռակցման արագությունը որոշում են կախված եռակցվող մետաղի հաս-

տությունից և տեսակից և այն որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝  

V= A / S, 

որտեղ՝ 

A – գործակից է՝ կախված մետաղի տեսակից 

S – եռակցվող մետաղի հաստությունը, մմ: 

Եռակցման և կտրման ժամանակը որոշում են հետևյալ բաղադրիչներով. 

 Նախապատրաստական ավարտական ժամանակ, որը տրվում է աշ-

խատանքի առաջադրանքը ստանալու, հրահանգավորման, աշխատանքին 

ծանոթանալու, աշխատանքային սարքավորումները նախապատրաստելու և 

աշխատանքը հանձնելու համար:  

 Հիմնական ժամանակ, որը տրվում է դետալի, մեկ մետր կարանի, 

կտրվածքի համար: Սա այն ժամանակն է, որը ծախսվում է միայն եռակցման 

կամ կտրման պրոցեսի վրա: 

 Օժանդակ ժամանակ, որը պահանջվում է կարանը չափելու և զննելու, 

եզրերը մաքրելու, կարանները խարամից և ցայտերից մաքրելու, շինվածքը 

տեղակայելու և հավաքելու, եռակցողը կամ կտրողը եռակցման մի տեղից 

մյուսն անցնելու, հանգստանալու համար և այլն: 

 Լրացուցիչ ժամանակ, որը պահանջվում է աշխատատեղը սպասար-

կելու, գործիքները հավաքելու և դասավորելու, բալոնները տեղադրելու և փո-

խելու, փողրակները միացնելու, գազերի ճնշումը կարգավորելու, հրածորանը 

և կտրոցը վառելու, կարգավորելու և հովացնելու համար: 
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Եռակցումային միացումների և կարերի տեսակները 

 

 Եռակցման միացությունը եռակցման կոնստրուկցիայի մի մասն է, որը 

ընդգրկում է եռակցվող հիմնական մետաղը և կարը: Եռակցումային միացում-

ները և կարերը բաժանվում են ըստ տարածության մեջ գրաված դիրքի և ըստ 

ձևի:  
 

 
Նկար 38. Եռակցումային միացումների հիմնական տեսակները. 

1 - կցվանքային միացում, եռակցվող դետալները միացվում են ճակատային մակերևույթ-

ներով, 2 - անկյունային միացում, եռակցվող դետալները դասավորված են անկյան տակ և 

միացվում են եզրերով, 3 - տավրային միացումներ, մի դետալի ճակատը միացվում է մյուս 

դետալի կողամակերևույթին, 4 - եզրածածկ (մակածածկումով) միացում, միացվող դետալ-

ների կողամակերևույթները մասնակիորեն ծածկում են իրար: 

 

Ըստ տարածության մեջ գրաված դիրքի կարերը լինում են հորիզոնա-

կան, ուղղաձիգ, անկյունային և առաստաղային: 

Եռակցելու տեսանկյունից ամենադժվար եռակցվող կարերը առաստա-

ղային կարերն են, քանի որ եռակցման վաննայի հալված մետաղը անընդ-

հատ ձգտում է ծորալ դեպի ներքև: 

Ըստ ձևի, գոյություն ունեն եռակցումային միացումների հետևյալ հիմնա-

կան տեսակները. կցվանքային, եզրածածկ, անկյունային, միջանցիկ, ճակա-

տային, մակադրուկներով: 
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Եռակցումային միացումների տեսակները գազային  

եռակցման ժամանակ 

 

Գազային եռակցումը ունիվերսալ եղանակ է և կարող է կիրառվել ցան-

կացած տեսակի մետաղներ եռակցելիս: Սակայն եռակցման ժամանակ 

միացման տեղից ոչ հեռու մետաղի բավականաչափ մեծ տեղամաս տաքա-

նում է, ուստի և կարող է եռակցովի կոնստրուկցիաներում զգալի կորացումներ 

և լարումներ առաջացնել եռակցման մյուս տեսակների համեմատությամբ, 

որոնք տալիս են տաքացման ավելի սահմանափակ գոտի, դրա հետևանքով 

նպատակահարմար է գազային եռակցումը օգտագործել միայն այն միացում-

ների համար, որոնք պահանջում են շատ քիչ քանակությամբ մակահալման 

մետաղ և հիմնական մետաղի քիչ տաքացում: Այդպիսի միացումներից են 

կցվանքային, ճակատային ու անկյունային միացումները:  

Գազային եռակցման դեպքում պետք է խուսափել եզրածածկ և տավ-

րային միացումներից, որովհետև տաքացման ժամանակ նրանք ավելի շատ 

են առաջացնում մետաղի կորացում, քան կցվանքային միացումները: 

Բարակ թերթերի կցվանքային միացումները եռակցում են առանց հավե-

լամետաղի, եզրերի ծռումով: Եզրերը հալվում և կազմում են եռակցման կա-

րանի գլանիկ:  
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Աղյուսակ 11  

Մետաղի եզրերի նախապատրաստումը գազաեռակցման համար 
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Թերթերի V-աձև և X-աձև շեղատումը 

 

Առանց եզրերի շեղատման թերթերը մինչև 1-5 մմ հաստությամբ կարելի է 

եռակցել միակողմանի, իսկ 3-6 մմ հաստության թերթերը՝ երկկողմանի: 6-15 

մմ հաստության թերթերը եռակցելու համար կատարում են եզրերի միակող-

մանի շեղատում: Եզրերի այդպիսի պատրաստումը կոչվում է V-աձև: 12-25 մմ 

և ավելի հաստության թերթերը շեղատվում են երկկողմանի, այդպիսի մշակու-

մը կոչվում է X-աձև: Եզրերի բթացումը կատարվում է եռակցման ժամանակ 

հալված մետաղի հոսումը կանխելու նպատակով: Եռակցվող եզրերի միջև 

թողնվում է բացակ, կարանի հիմքի լիաեռակցումը հեշտացնելու համար: Եզ-

րերի բթացումը և եզրերի միջև բացակը սովորաբար լինում են հավասար: 

Եռակցման որակի համար մեծ նշանակություն ունի կարանի ամբողջ երկա-

րությամբ բացակի հավասարաչափ լայնության պահպանումը այսինքն՝ եզ-

րերի զուգահեռության պահպանումը: 

Քանի որ V-աձև և Χ-աձև շեղատված պողպատաթերթերը հնարավոր չէ 

մեկ անցումով եռակցել, այն եռակցում են մի քանի անցումով և կոչում են 

բազմաշերտ կարեր: 

 
Նկար 39. Պողպատաթերթի V-աձև և Χ-աձև շեղատում 

а - բացման անկյուն, b - բացակ, c - բթացման չափ 

  

Գազային եռակցման տեխնիկան 

 

Գազային եռակցման պրոցեսը չի պահանջում բարդ և թանկ սարքավո-

րումներ և լայն կիրառություն ունի արդյունաբերության մեջ: 

Գազային եռակցում օգտագործում են բարակ թերթապողպատից շին-

վածքներ, գունավոր մետաղների գլանվածքից՝ ալյումինի, մագնեզիումի միա-

հալվածքներից, պղնձից, արույրից շինվածքներ պատրաստելու, թուջից, 
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բրոնզից, ալյումինից և մագնեզիումից ձուլված շինվածքները նորոգելու, փոքր 

և միջին տրամագծի խողովակներ մոնտաժելու համար: Մետաղների զոդումը, 

կարծր միահալվածքների մակահալումը, մակերևութային մխումը գազա-

թթվածնային բոցով, այդ բոլոր պրոցեսների կատարման տեխնիկայի տեսա-

կետից նման են գազային եռակցմանը:  

  

Եզրերի նախապատրաստումը և ծայրոցի շարժման եղանակները 

 

Գազային եռակցման ժամանակ եզրերին տալիս են այն ձևը, որը նախա-

տեսված է տվյալ շինվածքի գծագրով: Եռակցելուց առաջ եզրերը պետք է 

խնամքով մաքրել կեղտերից՝ օքսիդների շերտից, ժանգից, հրաթեփից, յուղից 

և այլն: Պողպատ մաքրելու համար պետք է հրածորանի բոցով անհրաժեշտ 

աստիճանի տաքացնել: Գունավոր մետաղների եզրերը մաքրում են մեխանի-

կական կամ քիմիական եղանակներով: 

Եռակցման բոցը այնպես են ուղղում դեպի մետաղը, որ այն գտնվի վերա-

կանգնիչ գոտում՝ միջուկի ծայրից 2-6 մմ հեռավորության վրա: Դյուրահալ մե-

տաղներ եռակցելիս բոցը ավելի շատ ուղղում են դեպի հավելամետաղը, իսկ 

միջուկը վաննայից հեռացվում է մեծ տարածության վրա: 

Մետաղի տաքացման և հալման արագությունը կարգավորելու համար 

փոխում են ծայրոցի թեքման անկյունը և կիրառում են ծայրոցի ծայրի ու հա-

վելամետաղի շարժման տարբեր եղանակներ: 
 

 
Նկար 40. Ծայրակալի հետագիծ 
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Ծայրակալը պետք է դնել այնպես, որ միջուկի բոցը չդիպչի հալված մե-

տաղին և ածխածնով չհագեցվի: Հալված մետաղի վաննան պետք է միշտ 

պաշտպանված լինի բոցի ջահով և վերականգնիչ գոտիով, որպեսզի այն չօք-

սիդանա շրջապատի օդի թթվածնով: 

  

Գազային եռակցման աջ և ձախ եղանակները 

 

Ձախ եղանակը բնութագրվում է հրածորանը աջից դեպի ձախ և կարանի 

դեռ չեռակցված մասը ուղղված եռակցման բոցի առաջ՝ հավելամետաղը տե-

ղաշարժելով: Այդ եղանակը կիրառելու դեպքում մետաղը բոցով բավականա-

չափ չի պաշտպանվում օքսիդանալուց, բոցի ջերմությունը մասամբ է օգտա-

գործվում, քանի որ ավելանում են նրա կորուստները շրջապատող միջավայ-

րում, և եռակցման արտադրողականությունը բարձր չէ:  

Աջ եղանակը բնութագրվում է հրածորանը հավելամետաղի առաջ ձախից 

դեպի աջ տեղափոխելով: Բոցը ուղղված է դեպի կարանի եռակցվող մասը և 

հավելամետաղի ծայրը: Բոցի ջերմության մեծ մասը ծախսվում է եռակցման 

վաննայի մետաղը հալելու վրա: Ծայրոցի և մետաղալարի տատանողական 

շարժումները լայնական ուղղությամբ ավելի քիչ են կատարվում, քան ձախ 

եռակցման ժամանակ: Մետաղալարի ծայրը, որ ամբողջ ժամանակ սուզված 

է վաննայի մեջ, խառնում է այն և հեշտացնում օքսիդների հեռացումը որպես 

խարամ:  

 
Նկար 41. Գազային եռակցման աջ և ձախ եղանակներ 
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6 մմ-ից ավելի հաստության թերթեր եռակցելիս բոցի վերականգնիչ գո-

տու առավել բարձր ջերմությունը ավելի արդյունավետ է օգտագործվում և 

եռակցման արտադրողականությունն աճում է 20-25 %-ով, իսկ գազի ծախ-

սումն իջնում է 15-25 %-ով եռակցման ձախ եղանակի համեմատությամբ: 

1-3 մմ հաստության թերթեր եռակցելիս ավելի արդյունավետ եղանակը՝ 

ձախ եռակցումն է, ուստի աջ եռակցում պետք է կիրառել միայն 5-6 մմ-ից 

ավելի հաստության մետաղ եռակցելիս: Աջ եռակցման ժամանակ կարանի 

եզրերի բացման անկյունը պետք է կազմի 700: Պողպատ եռակցելիս հրածո-

րանի հզորությունն ընդունում են 150 լ/ժամ մետաղի 1 մմ հաստության հա-

մար: Աջ եռակցումը, երբ այն կատարվում է մեկ կողմից, ապահովում է մինչև 

6 մմ հաստության պողպատի լիաեռակցումը՝ առանց եզրերի շեղատման: 

Բազմաբոց հրածորաններով եռակցումն աջ եռակցման հետագա զար-

գացումն է: Մեկ բոցի փոխարեն օգտագործվում է մի քանի՝ երկու-երեք բոց, 

որոնցից յուրաքանչյուրը կատարում է որոշակի ֆունկցիա. եզրերի տաքա-

ցում, մետաղալարի տաքացում, հալում և եռակցում: Եռակցումը կատարվում 

է կարանի երկայնքով՝ հրածորանն ուղղագիծ տեղաշարժելով: Այս եղանակը 

եռակցողից պահանջում է բարձր վարպետություն և կարող է կիրառվել 6 մմ-

ից ավելի հաստության մետաղ եռակցելիս: Այն ապահովում է արտադրողա-

կանության բարձրացումը 25-ից 50 %-ով և գազերի ծախսման իջեցումը մեկ 

մետր կարանի համար 15-ից 20 % նույն հզորության միաբոց հրածորանով 

ձախ եղանակով եռկացման համեմատությամբ: 

  

Պողպատների եռակցելիությունը 

 

Պողպատների եռակցելիություն ասելով հասկացվում է այն հատկությու-

նը, որը թույլ է տալիս մետաղը տարբեր եղանակներով եռակցելիս ստանալ ա-

ռանց ճաքերի, ծակոտիների և այլ թերությունների բարձրորակ եռակցովի 

միացում, որն իր մեխանիկական և ֆիզիկաքիմիական հատկություններով չի 

զիջում եռակցվող մետաղներին:  

Ըստ եռակցվելու ունակության հատկանիշի՝ պողպատների բոլոր տե-

սակները կարելի է պայմանականորեն բաժանել չորս խմբի. 

 Լավ եռակցվողներ, սրանք այն պողպատներն են, որոնք սովորական 

եղանակով եռակցելու ժամանակ ճաքեր չեն տալիս: 

 Բավարար չափով եռակցվողներ, այս պողպատները միայն արտադ-

րական նորմալ պայմաններում՝ 00-ից բարձր շրջապատող ջերմաստիճանի, 

քամու և այլնի բացակայության դեպքում եռակցվում են առանց ճաքերի առա-

ջացման: 
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 Սահմանափակ եռակցվողներ, այս պողպատները սովորական պայ-

մաններում եռակցելիս ճաքեր տալու հակում ունեն, որի պատճառով ենթարկ-

վում են նախնական կամ զուգընթաց տաքացման, եռակցելուց առաջ կամ հե-

տո ջերմամշակման, պահանջում են եզրերի հատուկ մշակում, եռակցման հա-

տուկ եղանակներ կամ կարգ և այլն: 

 Վատ եռակցվողներ, այս պողպատների թվին են պատկանում եռակց-

ման ժամանակ ճաքեր տալու հակում ունեցող պողպատները, որոնք կարելի է 

եռակցել միայն պողպատի տվյալ տեսակի համար մշակված և կիրառվող հա-

տուկ եղանակներով: 

Աղյուսակ 12  

Պողպատների եռակցելիությունը 

 
 

Եռակցովի կարանների նշումը գծագրի վրա 

 

Գծագրի վրա եռակցված կարանները ցույց են տրվում գծագրական 

պայմանական նշանների օգնությամբ՝ ըստ պահանջվող տեխնիկական 

ստանդարտների: Եռակցման տեսակները նշանակելու համար կիրառում են 

հետևյալ տառերը՝ Է– էլեկտրաաղեղնային, Գ – գազային, Պ – պաշտպանա-

կան գազերի միջավայրում, Կտ – կոնտակտային:  
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Գծագրի վրա եռակցվող կարանը ցույց է տրվում հորիզոնական տեղա-

մասով թեք դուրս տարվող գծով, դուրս տարվող գիծը վերջանում է միակողմա-

նի սլաքով: Եթե սլաքը ցույց է տալիս չնախատեսված կարանը, ապա կարա-

նի նշանից առաջ դրվում է Հ տառը (հատուկ), մոնտաժային կարանները նշա-

նակվում են Մ տառով (մոնտաժային): Կարանի պատկերման վրա տարբե-

րում են նրա երեսի և հակառակ կողմերը, երեսի կողմը համարվում է այն կող-

մը, որի վրա դրվում է հիմնական կարանը:  
 

 
Նկար 42. Եռակցման կարանների պայմանական նշանների օրինակներ 

 

Գազային կտրման տեխնոլոգիան 

 

Գազային կտրման բնագավառները բազմազան են՝ շինարարություն, 

գյուղատնտեսություն, կենցաղային իրերի վերանորոգում։ Այն արդյունավետ 

է, քիչ ծախսատար և պարզ: 
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Թթվածնային կտրման էությունը կտրվող մետաղի այրումն է, տեխնիկա-

կան մաքուր թթվածնի շիթում և միաժամանակ գոյացող հեղուկ խարամների 

հեռացումը կտրվածքից։ Կտրում կատարում են ձեռքով կամ մեքենայացված։  

Կտրումը, որպես կանոն, սկսում են թերթի եզրից։ Եթե պահանջվում է 

կտրումը սկսել թերթի մեջտեղից, (օրինակ՝ կցաշուրթեր կտրելիս), ապա թեր-

թում նախապես անցք են թափանցայրում, որի եզրից սկսում են կտրումը։ Մե-

տաղը կտրման տեղում տաքացնում են գրեթե հալման ջերմաստիճանը, այ-

նուհետև բաց են թողնում թթվածնի կտրող շիթը։ Միաժամանակ կտրոցը 

սկսում են տեղափոխել կտրվածքի նշված գծով, ապահովելով մետաղի այրու-

մը նրա ամբողջ հաստությամբ։ 

Կտրոցը պետք է տեղաշարժել հավասարաչափ, հաստատուն արագու-

թյամբ։ Այն արագ տեղափոխելու դեպքում կտրվող մետաղի կողքի տեղամա-

սերը չեն հասցնի բավականաչափ տաքանալ և պրոցեսը կարող է ընդհատ-

վել։ Իսկ կտրոցը շատ դանդաղ տեղափոխելու դեպքում տեղի կունենա եզրե-

րի հալում, որի հետևանքով կտրվածքը կստացվի անհարթ և եզրերի վրա մեծ 

քանակությամբ խարամ կառաջանա։ Կտրման ժամանակ կարելի է օգտվել 

պարզ հարմարանքներից՝ կառեթ, կարկին, ուղղորդիչ քանոն, որոնք հեշտաց-

նում են կտրոցի հավասարաչափ տեղաշարժը։ 

Թթվածնի ճնշման կարգավորումը, ծայրոցների ընտրումը կախված 

կտրվող մետաղի հաստությունից կատարում են աղյուսակով.  
 

Աղյուսակ 13  

Սակավածխածնային պողպատների կտրման ռեժիմները 

Ցուցանիշներ 

 

Կտրման մետաղի հաստությունը, մմ 

5 25 50 100 200 300 

Ներքին ծայրոցի համարը 1 2 3 4 5 5 

Արտաքին ծայրոցի համարը 1 1 1 2 2 2 

Թթվածնի ճնշումը, մթն. 3 4 6 8 11 14 

Թթվածնի  ծախսումը, մ3/ժ 2,5 5,2 8,5 18,5 35,5 42,0 

Ացետիլենի ծախսումը, մ3/ժ 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 

Կտրման արագությունը, մմ/ր 556 370 260 165 105 80 

Կտրվածքի լայնությունը, մմ 2-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-7 7-10 10-15 

 

Թթվածնով կարելի է կտրատել մինչև 1200 մմ հաստության պողպատ։ 

Այդ նպատակով օգտագործում են հատուկ կառուցվածք ունեցող ծայրոցներ, 
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որոնք գործում են ցածր ճնշման, մոտավորապես 2-2,5 մթն. թթվածնով, որի 

շիթը զգալի երկարության վրա պահպանում է գլանային ձևը։ Ծայրոցի մեջ 

դրվում են արույրե փոխովի ներդիրներ, որոնք ելքում ունեն չլայնացվող 

սանդղաձև նեղացվող գլանային առվիկ։ Առվիկի ելքի տեղամասը թթվածնի 

համար ունի 6, 7 և 8 մմ տրամագծեր և համապատասխան երկարություն՝ 66, 

67, 68 մմ։ Նախքան ծայրափողակի մեջ մտնելը թթվածնի շիթը անցնում է առ-

բերիչ խողովակի ուղիղ երկար ուղղաձիգ տեղամասով, որով վերացվում են 

գազի մրրկացումները այդ շիթում, և բարձրանում է նրա ծակման ունակու-

թյունը։ 

Բարակ թերթերից մեծ քանակությամբ միատիպ դետալներ կտրելու հա-

մար կիրառում են փաթեթային կտրում։ Այս դեպքում մի քանի թերթ դարսում 

են միասին (փաթեթ), կիպ սեղմում պտուտակամամլակով և փաթեթից կտրում 

են պահանջվող դետալները։ Թթվածնով կտրելու այս եղանակը զգալիորեն 

բարձրացնում է աշխատանքի արտադրողականությունը։ 

   

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ի՞նչ է եռակցումը և ի՞նչ միջոցով է այն իրականացվում: 

2. Եռակցման ո՞ր եղանակին է պատկանում գազաեռակցումը: 

3. Ի՞նչ առավելություններ ունի գազաեռակցումը: 

4. Որո՞նք են եռակցման հիմնական սահմանումներն ու հասկացություն-

ները: 

5. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում գազային եռակցման բոցը և ի՞նչ բա-

զադրիչներ ունի: 

6. Քանի՞ տեսակ գազային եռակցման բոց կարելի է ստանալ: 

7.  Ըստ տրված նկարի ներկայացնել գազաեռակցման բոցի կառուցված-

քը.  

 
8. Ինչպե՞ս են կարգավորում եռակցման բոցը (պատասխանել տրված 

առաջադրանքի հարցերին). 
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9. Ի՞նչ պարամետրերից է կախված հրածորանի թեքման անկյունը, 

եռակցման բոցի տեսակը և հզորությունը, հավելամետաղի տրամագի-

ծը, եռակցման արագությունը: 

10. Ինչպե՞ս են դասակարգվում եռակցումային միացումներն ու կարան-

ները: 

11. Ինչպե՞ս են եռակցում պողպատաթերթերը և ո՞ր հաստության դեպ-

քում են շեղատում V-աձև և ո՞ր դեպքում X-աձև:  

12. Կատարել տրված գծագրերի չափադրում. 
 

 
13. Ինչպե՞ս են մետաղի եզրերը նախապատրաստում եռակցման: 

14. Որո՞նք են գազային եռակցման աջ և ձախ եղանակները: 
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15. Ըստ եռակցելիության քանի՞ խմբի են բաժանվում պողպատները: 

16. Ինչպե՞ս են կարանները նշում գծագրի վրա: 

17. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում թթվածնային կտրումը և ինչպե՞ս են 

կարգավորում կտրման բոցը: 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

Թեմա։ Օգտվելով գազաեռակցման գործիքներից և սարքավորումներից 

ստանալ գազաեռակցման բոց և կարգավորել 

Նպատակը։ Սովորողը պետք է իմանա գազաեռակցման տեղամասում իր 

պարտականությունները, կարողանա օգտվել գործիքներից և սարքավորում-

ներից ստանա գազաեռակցման բոց, կարգավորի այն և կիրառի գազաե-

ռակցման ժամանակ։ 

Անհրաժեշտ ռեսուրսներ։ Գազաեռակցման սարքավորումների կայանք, 

հրածորան, կտրոց, առհալման մետաղալար, կալցիումի կարբիդ, ֆլյուսներ, 

պահանջվող հրահանգներ և տեխնիկական տվյալների աղյուսակներ, եռակց-

ման մետաղ։ 

Աշխատանքի ընթացքը։  

1. Ներկայացնել եռակցման տեղամասի գործիքները և սարքավորումները: 

2. Բնութագրել եռակցման գեներատորը, հրածորանը, կտրոցը, բալոննե-

րը, փողրակները, մետաղալարը՝ ըստ տեխնիկական տվյալների: 

3. Ացետիլենի գեներատորում կալցիումի կարբիդից ստանալ ացետիլեն 

գազ: 

4. Միացնել ացետիլեն գազի փողրակը:  

5. Բացել հրածորանի ացետիլեն գազի փականը և այրել այն: 

6. Բացել թթվածնի փականը և կարգավորել եռակցման բոցը, կատարել 

տրված աշխատանքը:  

7. Անջատել գազաեռակցման հրածորանը՝ փակելով սկզբում թթվածնի 

փականը, այնուհետև ացետիլենի: 

8. Լրացնել տրված աղյուսակը. 
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Աշխատանքի արդյունքը: Աշխատանքը կատարված է՝ եռակցման հրա-

ծորանով ստացել և կարգավորել են եռակցման բոցը: Աղյուսակը լրացված է: 
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ԲԱԺԻՆ 5 

 

Գազաեռակցման գործնական հմտություններ 

 

Մետաղի նախապատրաստումը եռակցման 

  

Եթե եռակցովի կոնստրուկցիաների պատրաստման համար ծախսվող 

մետաղը կեղտոտված կամ ծռված է, ապա այն հարկավոր է նախապես մաք-

րել և ուղղել: Մաքրել կարելի է ձեռքի և մեխանիկական մետաղալարե խոզա-

նակով, ավազաշիթով, տարբեր թթուների լուծույթների մեջ խածատումով, ալ-

կալիական լուծույթով, հատուկ հրածորանի բոցով և այլ եղանակներով: Մե-

տաղի ուղղման համար օգտագործվում են հատուկ հաստոցներ: Օրինակ՝ մե-

տաղաթերթերն ուղղվում են 5-ից մինչև 12 ուղղիչ գրտնակներ ունեցող թեր-

թուղղիչ գլանահաստոցի միջով անցկացնելով: 

 Որքան բարակ լինի ուղղման ենթակա մետաղաթերթը, այնքան շատ 

գրտնակներ պետք է ունենա թերթուղղիչ հաստոցը: Անկյուններն ուղղվում են 

անկյունաուղղիչ գլանահաստոցի վրա: Շվելերային և երկտավրային պրոֆիլի 

ուղղումը կատարվում է ուղղիչ կորացնող մամլիչների օգնությամբ:  
 

 
Նկար 43. Մետաղաթերթի ուղղում 

1 - ոււղղիչ գրտնակներ, 2 - անկյունաուղղիչ գլանահաստոց, 3 - հարդարիչ սալ 

 

Արտադրության շատ փոքր ծավալի դեպքում, ինչպես և ուղղիչ սարքա-

վորման բացակայության դեպքում, երբեմն հարկ է լինում դիմել նաև հարդա-

րիչ սալի վրա մետաղը ձեռքով ուղղելու եղանակին: Մետաղը ուղղելուց հետո 

այն ենթարկվում է չափանշման, և ապա նրա վրա կավիճով, կետանիշով և 

գծիչով նշում են դետալի նախապատրաստվածքի չափերը, որը այնուհետև 

ենթարկվում է եռակցման:  
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Միատիպ շինվածքների սերիական արտադրության դեպքում չափա-

նշման համար լայնորեն կիրառում են ստվարաթղթից, ֆաներայից կամ բա-

րակաթերթ մետաղից պատրաստված շաբլոններ, որոնք իրենց ձևով և չափե-

րով համապատասխանում են պատրաստվող դետալին:  

Մետաղը կտրում են գիլիոտինային և սկավառակային մկրատներով, 

սկավառակաձև սղոցներով ու մամլիչներով կամ ձեռքի գազաթթվածնային 

կտրիչներով և գազաթթվածնային կտրման համար օգտագործվող մեքենանե-

րով: Մեքենայական կտրում կիրառվում է սովորաբար մինչև 10-12 մմ, իսկ 

առանձին դեպքերում՝ մինչև 25-30 մմ հաստությամբ մետաղների համար: 

Ավելի հաստ մետաղ, ինչպես նաև բարդ ձևի դետալներ կտրում են գազա-

թթվածնի օգնությամբ:  

Եռակցելուց առաջ դետալների եզրերը, եթե այն անհրաժեշտ է, ենթար-

կում են եզրահատման, շեղատման և մաքրման: Եզրերի շեղատումը կատար-

վում է եռակցովի միացման ձևին համապատասխան: Եզրերի հարթ և մաքուր 

մակերևույթ ստանալու համար դրանք տաշում են եզրատաշիչ հաստոցներով, 

որոնց վրա տաշվածքի երկարությունը հասնում է մի քանի մետրի: 

Երբեմն դժվարաշարժ և թանկարժեք եզրատաշիչ հաստոցները փոխա-

րինվում են թթվածնային կտրման հատուկ մեքենաներով, որոնք ապահովում 

են կտրվածքի մաքուր մակերևույթ, անհրաժեշտ ճշտություն և կտրման բարձր 

արտադրողականություն: 

Մեքենայական կտրումը թթվածնով համարվում է մետաղաթերթերի եզրե-

րը եռակցելու համար նախապատրաստելու տարածված եղանակը, հատկա-

պես եթե մետաղը շատ հաստ է: 

Չի կարելի եռակցել այն դետալները, որոնց եզրերը ծածկված են օքսի-

դով, յուղով, ներկով, քանի որ դրանք վատացնում են աղեղի այրման պայ-

մանները, առաջացնում մակահալված մետաղի ծակոտկենություն և իջեցնում 

եռակցովի միացման ամրությունը:  

Եզրերը կեղտից մաքրում են մետաղալարե խոզանակով, հղկաքարով, ա-

վազաշիթով, էլեկտրական հղկող սարքավորումով (балгарка), խածատումով: 
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Նկար 44. Մետաղների մշակման գործիքներ և պիտույքներ 

  

Եզրերի վրա չպետք է լինեն 1.5 մմ-ից ավելի խոր կտրվածքներ: Եզրերի 

ուղղագծությունը պետք է ստուգված լինի նշաձողի և չափիչ քանոնի օգնու-

թյամբ, իսկ եզրերի շեղատման անկյունը՝ շաբլոններով: 

Ձուլած նախապատրաստվածքները նախքան եռակցումը պետք է խնամ-

քով մաքրված լինեն կաղապարման հողի մնացորդներից, իսկ մակերևույթին 

ձուլակեղև լինելու դեպքում՝ հղկաքարով մաքրել այն տեղերը, որտեղ պետք է 

դրվեն եռակցովի կարաններ: 

Տարբեր տեսակի ռեզերվուարներ, կաթսաներ և անոթներ թերթամետա-

ղից պատրաստելու դեպքում վերջինս ենթարկվում է գրտնակման և դրոշմ-

ման: Գրտնակման համար կիրառում են կորացման գրտնակներ, իսկ դրոշմ-

ման համար՝ մեխանիկական և հիդրավլիկ մամլիչներ: Կորացման և գրտնակ-

ման կարող են ենթարկվել նաև մետաղի պրոֆիլային գլոցվածք, շերտեր, ան-

կյունակներ, շվելերներ, երկտավրեր և խողովակներ: Ըստ նախապատրաստ-

վածքի հաստությանը և պահանջվող ձևին, մետաղի գրտնակումը և կորացու-

մը կատարվում է սառը կամ տաք վիճակում:  

 

 

 

 



91 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

Թեմա։ Մաքրահղկել մետաղի եռակցման տեղը և եզրերը ժանգից, յուղից, 

փխրուն շերտից, օքսիդաթաղանթից և այլ կեղտերից և ուղղել մետաղը 

Նպատակը։ Սովորողը պետք է իմանա մետաղի մակերևույթը կեղտից 

մաքրելու գործընթացը, կատարի մաքրահղկում, ուղղում, եռակցման համար 

մետաղի եզրերի խարտոցում, մշակում: 

Անհրաժեշտ ռեսուրսներ։ Մաքրահղկման և ուղղման գործիքներ՝ մետա-

ղական խոզանակ, մուրճ, գծիչ, հատիչ, հղկաթուղթ, խարտոց, սեղանի մամ-

լակ, մետաղաձող, ձողակարկին: Նյութեր և պարագաներ՝ ավազաշիթ, տար-

բեր թթուների լուծույթներ, ալկալիական լուծույթներ և այլն:  

 

  
Աշխատանքի ընթացքը։  

1. Մաքրահղկել մետաղի մակերևույթը ժանգից, խոնավությունից, օքսի-

դաթաղանթից և այլ կեղտերից և ուղղել: 

  

2. Կատարել մետաղի եզրերի մշակում խարտոցով, մետաղյա խոզանա-

կով և հղկաթղթով: 

3. Ըստ մետաղի հաստության որոշել մշակման չափերը, կատարել չա-

փանշում, ամրացնել մետաղը մամլակում և մշակել: 
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Աշխատանքի արդյունքը: Աշխատանքը կատարված է՝ մետաղը 

մաքրված է, եզրերը ուղղված և մշակված են՝ ըստ տրված պահանջի: 

 

Հավաքման եղանակները եռակցման ժամանակ 

  

Եռակցման համար նախապես պատրաստված դետալները այնուհետև 

հավաքման են տրվում առանձին հանգույցներով, իսկ շինվածքները՝ ամբող-

ջությամբ: Հավաքման ժամանակ կարևոր է ապահովել եռակցվող տարրերի 

եզրերի հարմարադրման և համընկման պահանջվող ճշտությունը: Եռակցովի 

կոնստրուկցիաները հավաքում են տարբեր եղանակներով: Որոշ դեպքերում 

հավաքում են ամբողջ կոնստրուկցիան և հետո այն եռակցում: Բայց այդ, 

դեպքում եռակցման ցիկլը երկարում է, իսկ հավաքված կոնստրուկցիայի 

եռակցումը մի շարք դեպքերում դժվար է լինում, քանի որ եռակցողներին ոչ 

միշտ է հաջողվում կարաններն անել եռակցման համար առավել հարմար 

դիրքում: Դրա համար լայնորեն տարածված է նախապես եռակցված հան-

գույցներ ունեցող խոշոր կոնստրուկցիաների հավաքման և եռակցման եղա-

նակը: Այդ դեպքում արագացվում է պատրասման ընթացքը և լավացվում 

եռակցման աշխատանքի կատարման որակը, քանի որ հանգույցների եռակ-

ցումը իրականացվում է հարմարանքների մեջ և առանձին հանգույցներն ա-

վելի հեշտ է ուղղել, քան ամբողջ կոնստրուկցիան: Տվյալ եղանակը կիրառվում 

է օրինակ՝ նավեր, վագոններ, կամուրջներ, շենքերի կարկասներ և այլն պատ-

րաստելու համար: Հարմարանքների օգտագործումը ապահովում է հավաք-

վող և եռակցվող մասերի փոխադարձ դիրքի ճշտությունը, կրճատում է հա-
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վաքման պրոցեսի տևողությունը: Մետաղյա կոնստրուկցիաների եռակցումը 

ձեռքով կատարելու ժամանակ կարելի է ղեկավարվել հավաքման ճշտության 

հետևյալ թույլտվածքներով (աղ. 14). 
 

Աղյուսակ 14  
  

Կոնստրուկցիայի հավաքման ձևը բացասական 

թուլյտվածք 

դրական 

թույլտվածք 

Կցվավքաեռակցվող թերթի եզրերի 

միջև եղած բացակը 

մինչև 1 մինչև 2 

Մետաղաթերթի վերածածկումը 

եզրածածկ եռակցելիս 

մինչև 1 մինչև 10 

Մեկ եզրը մեծ է մյուսից, հաստությունը 

մինչև 10 մմ է 

- մինչև 1,5 

Հաստությունը 10 մմ-ից 

ավել է 

- մինչև 2 

Չտաշված եզրերի դեպքում - մինչև 2 

Տաշված եզրերի դեպքում  - մինչև 1  

  

Թերթերի եռակցումը 

 

Թերթավոր մետաղից կոնստրուկցիաներ պատրաստելու համար հիմնա-

կանում կիրառում են կցվանքային միացումները: Նրանք պահանջում են հիմ-

նական ու մակահալված մետաղի և եռակցման համար ժամանակի ամենա-

քիչ ծախսում, կարող են կատարվել հիմնական մետաղին համահավասար 

ամրությամբ: Սակայն թերթերը կցվանքաեռակցելիս հարկավոր է խնամքով և 

բավականաչափ ճիշտ նախապատրաստել ու իրար հարմարադրել եռակց-

ման համար:  

Եռակցելուց առաջ թերթերը նախապես ամրակցում են շատ կարճ ժամա-

նակավոր կարաններով, որոնց լայնությունն ու հաստությունը պետք է կազմի 

հիմնական կարանի լայնության և հաստության 3/4-ից ոչ ավելին: Եռակցուկ-

ների միջև հեռավորությունը մինչև 2 մմ թերթերի հաստության դեպքում պետք 

է լինի 25÷40 մմ: Եռակցուկները դնում են կարանի մեջտեղից դեպի նրա ծայ-

րերը: Կարանի ծայրից կամ անցքի եզրից եռակցուկնեը պետք է լինեն 10 մմ-

ից ոչ պակաս հեռավորության վրա: Կարանի երկու կողմից եռակցուկներ դնե-

լիս դրանք դասավորում են շախմատաձև: 

 



94 

 
Նկար 45. 

1 - երկկողմանի շղթայական կար, 2 - երկկողմանի շախմատաձև կար,  

3 - երկկողմանի կետային կար 

 

Եռակցում են հակադարձ – աստիճանական եղանակով, առանձին տե-

ղամասերով, խնամքով լիաեռակցելով այն տեղերը, որտեղ եռակցուկներ են 

դրած: Եռակցելիս թերթերի կորացումը փոքրացնելու, հավաքման ճշտությու-

նը և աշխատանքի արտադրողականությունը բարձրացնելու համար խոր-

հուրդ է տրվում ժամանակավոր ամրակցումը, հավաքումը և եռակցումը կա-

տարել հարմարանքներում: Կլոր կարանների վրա եռակցուկներ դնելիս, օրի-

նակ, ռեզերվուարի շրջանակի տակը ներեռակցելիս կամ կարկատան դնելիս 

դրանք հերթականությամբ դասավորում են շրջագծի հակադիր տեղամասե-

րում՝ շինվածքը հավասարաչափ տաքացնելու և ձևափոխությունները փոք-

րացնելու նպատակով: 

 

Բազմաշերտ կարերի եռակցումը օգտագործվում է 15-20 մմ և ավելի հաս-

տության մետաղաթերթ միացնելու համար: 
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Նկար 46. Եռակցման կարեր 

1 - միաշերտ կար, 2 - բազմաշերտ կար 

  

Բազմաշերտ եռակցումը օգտագործվում է նաև ավելի փոքր հաստության 

մոլիբդենային և քրոմամոլիբդենային ջերմակայուն պողպատյա խողովակներ 

եռակցելիս: Եռակցումը կատարվում է կարճ տեղամասերով: Յուրաքանչյուր 

հաջորդ շերտը դնելուց առաջ նախորդ շերտը մետաղալարե խոզանակով 

մաքրում են օքսիդներից և խարամներից: Այս եղանակի դեպքում ստացվում է 

մեխանիկական լավ հատկություններով մակահալված մետաղ, որովհետև 

փոքրանում է տաքացման ընդհանուր գոտին, հաջորդ կարանների դրման 

ժամանակ տեղի է ունենում նախորդ շերտերի մակահալված մետաղի թրծա-

թողում և նորմալացում, այսինքն՝ կատարվում է եռակցման կարի ջերմային 

մշակում, որի արդյունքում ստացվում է կարանի մետաղի մանրահատիկ կազ-

մությում, իջնում է կարանի մետաղի կարծրությունը, փոքրանում է ներքին լա-

րումները և ստացվում է ավելի դիմացկուն:  
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Նկար 47. Պողպատաթերթի եռակցման կարանների տեսակներ. 

1,2 - կցվանքային առանց եզրերի շեղատման և առանց բացակի, 3 - կցվանքային առանց 

եզրերի շեղատման բացակով, 4,5 - եզրերի V-աձև և X-աձև շեղատված,  

6 - անկյունային, 7 - եզրածածկ, 8 - տավրաձև 

 

Ուղղահայաց կարերի եռակցումը կատարելու ժամանակ հալված մետա-

ղի կաթիլները ձգտում են հոսել ցած, դրա համար էլ ուղղահայաց կարանների 

եռակցումը կատարում են ավելի փոքր հզորության բոցով, երբ հալված մետա-

ղի կաթիլները հավելամետաղից հեշտությամբ անցնում են կարանի խառնա-

րան: Այդ դեպքում հավելամետաղի ծայրը տանում են դեպի վեր, կամ հեռաց-

նում կաթիլից, տալով նրան պնդանալու հնարավորություն: Ավելի լավ է ուղ-

ղահայաց կարանները եռակցել ներքևից դեպի վեր, երբ մետաղի հաստությու-

նը մեծ է, այդ ժամանակ ստորին մասում եղած խառնարանը կպահի հավելա-

մետաղի ծայրից հոսող կաթիլները: 

Փոքր հաստության մետաղների գազաեռակցման ժամանակ կատարում 

են վերևից ներքև եռակցման ձախ եղանակով և ներքևից վերև՝ աջ եղանակով: 

2-20 մմ հաստության մետաղների գազային եռակցումը ավելի նպատակա-

հարմար է կատարել կրկնակի անցումով: Այդ դեպքում մետաղի շեղատում 

չեն կատարում և եռակցվող դետալները հարմարադրում են բացակով, որի մե-

ծությունը մոտավորապես հավասար է եռակցվող մետաղի հաստության կե-

սին: Եռակցումը կատարում են ներքևից դեպի վերև: 
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Նկար 48.  

1 - հավելամետաղ, 2 - հրածորան, 3 - հիմնական մետաղ, 4 - եռակցման կար 

 

Հորիզոնական կարերի գազաեռակցուման ժամանակ հալված մետաղը 

ձգտում է հոսել դեպի ներքևի եզրը, այն կատարում են աջ եղանակով, հավե-

լամետաղի ծայրը պահելով վերևից, իսկ հրածորանի մունդշտուկը՝ եռակցման 

վաննայի ներքևում: Եռակցման վաննան եռակցման կարի հետ կազմում է 

որոշակի անկյուն, որը հեշտացնում է եռակցման կարի ձևավորումը և կան-

խում է հեղուկ մետաղի հոսումը: 
 

Նկար 49.  

1-հավելամետաղ, 2-հիմնական մետաղ, 3-հրածորան, 4-եռակցման կար 
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Առաստաղային կարերի եռակցումը համեմատած բոլոր դիրքերի հետ 

ամենադժվարն է, որովհետև հալված մետաղը եռակցման ընթացքում սեփա-

կան քաշի ազդեցության տակ ձգտում է թափվել ներքև, և դժվարացնում հալ-

ված մետաղի կաթիլների անցումը կարին: Այստեղ հիմնական խնդիրը հալ-

ված մետաղակաթիլը ցած հոսելուց պահելն է: Այդ նպատակով գործադրում 

են ծայրոցից փոքր արագությամբ արտահոսող դյուրավառ խառնուրդի բոց 

(փոքր հզորության բոց): Ծայրոցի գազերի ճնշման միջոցով պահվում է 

եռակցման վաննայի հալված մետաղը մինչև նրա բյուրեղացման սկիզբը: 

Առաստաղային եռակցումը ավելի հեշտ է կատարել աջ եղանակով, քանի որ 

այդ դեպքում հեշտանում է կարանի ձևավորումը, իսկ հավելամետաղի ծայրը 

ծառայում է որպես լրացուցիչ միջոց մետաղը պահելու համար: 

 
Նկար 50. Առաստաղային կարերի եռակցում. 

1 - հավելամետաղ, 2 - հիմնական մետաղ, 3 - եռակցման կար 

   

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

Թեմա։ Պողպատաթերթը հավաքել եռակցման հարմարանքներում, դնել 

նախնական եռակցուկներ և եռակցել հորիզոնական, ուղղահայաց, առաստա-

ղային դիրքերում 
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Նպատակը։ Սովորողը պետք է կարողանա պողպատաթերթը հավաքել 

եռակցման հարմարանքներում, դնել նախնական եռակցուկներ և եռակցել հո-

րիզոնական, ուղղահայաց, առաստաղային դիրքերում: 

Անհրաժեշտ ռեսուրսներ։ Եռակցման սարքավորումներ և գործիքներ, 

նյութեր, պարագաներ, հավաքման և հարմարադրման հարմարանքներ, մե-

տաղաձող, ձողակարկին:  

Աշխատանքի ընթացքը։  

 պողպատաթերթը հավաքել եռակցման հարմարանքներում, 

 դնել նախնական եռակցուկներ, 

 եռակցել հորիզոնական կարեր, 

 եռակցել ուղղահայաց կարեր, 

 եռակցել առաստաղային կարեր: 
 

 Ըստ տրված նկարի լրացնել աղյուսակը նշելով համապատասխան հա-

մարները 
 

հորիզոնական ուղղահայաց առաստաղային 

   
 

 
 

Աշխատանքի արդյունքը: Աշխատանքը կատարված է՝ մետաղը հավաք-

ված է հարմարանքներում, դրված են նախնական եռակցուկներ, եռակցված 

են հորիզոնական, ուղղահայաց, առաստաղային կարեր, աղյուսակը լրաց-

ված է ըստ տրված պահանջի: 
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

Թեմա։ Կատարել մեծ հաստության թերթերի V-աձև և Χ-աձև շեղատում, 

հավաքել հարմարանքներում և եռակցել բազմաշերտ կարեր 

Նպատակը։ Սովորողը պետք է կարողանա կատարել մեծ հաստության 

թերթերի շեղատում, հավաքի հարմարանքներում և եռակցի բազմաշերտ կա-

րեր: 

Անհրաժեշտ ռեսուրսներ։ Եռակցման սարքավորումներ և գործիքներ, 

նյութեր, պարագաներ, հավաքման և հարմարադրման հարմարանքներ, մե-

տաղաձող, ձողակարկին:  

Աշխատանքի ընթացքը։  

 Կատարել մեծ հաստության թերթերի V-աձև շեղատում: 

 Կատարել V-աձև շեղատված թերթերի հավաքում և հարմարադրում 

հարմարանքներում: 

 Կատարել V-աձև շեղատված թերթի եռակցում: 

 Կատարել մեծ հաստության թերթերի Χ-աձև շեղատում: 

 Կատարել Χ-աձև շեղատված թերթերի հավաքում և հարմարադրում 

հարմարանքներում: 

 Կատարել Χ-աձև շեղատված թերթի եռակցում: 

  
 Առաջադրանք. ներկայացնել նկարը և կատարել չափադրում. 

  
 

Աշխատանքի արդյունքը: Աշխատանքը կատարված է՝ մետաղը շեղատ-

ված է V-աձև և Χ-աձև, հավաքված է հարմարանքներում, դրված են նախնա-

կան եռակցուկներ, եռակցված են V-աձև և Χ-աձև բազմաշերտ կարեր: 
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Անկյունային կարերի եռակցումը 

 

Անկյունային կարերի եռակցումը կատարվում է նախապես մշակված 

թերթերի եզրերը տարբեր ձևով եռակցելով: Եռակցվող մասերը դասավորվում 

են ուղիղ կամ այլ անկյան տակ և եռակցվում են եզրերով: Այդպիսի եռակցում 

կիրառվում է առավելապես գազի կամ հեղուկի ներքին աննշան ճնշման տակ 

աշխատող ջրամբարներ եռակցելիս: Անկյունային միացում կատարվում է 

նաև ներսի կողնից: 
 

 
 

Անկյունային միացությունների դեպքում մետաղաթերթերը հավաքվում են 

ուղիղ անկյան տակ, իսկ եռակցումը կատարվում է նրանց ճակատային մասե-

րով: 

Անկյունային միացությունները լինում են՝  

 եզրածալումով, որոնք կիրառվում են մինչև 3 մմ հաստությամբ մե-

տաղները եռակցելու համար, 

 շեղատված, որոնք կիրառվում են մինչև 14 մմ հաստությամբ մետաղ-

ները եռակցելու համար, 

 եզրերի շեղատումով, որոնք կիրառվում են առնվազն 16 մմ հաստու-

թյուն ունեցող մետաղները եռակցելու համար: 
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Տավրաձև միացումներ 

 

Տավրաձև միացումները հիմնականում կատարում են աղեղնային եռակ-

ցումով, բայց երբեմն իրականացնում են նաև գազաեռակցումով: Եռակցումը 

կատարում են առանց եզրերի շեղատման և եզրերի միակողմանի կամ երկ-

կողմանի շեղատումով:  
 

 
Ուղղաձիգ թերթը պետք է ունենա բավականաչափ հարթ կտրված եզր: 

Ուղղաձիգ թերթի եզրերի միակողմանի և երկկողմանի շեղատման ժամանակ 

ուղղաձիգ և հորիզոնական թերթերի միջև մնում է 2-3 մմ բացակ՝ ուղղաձիգ 

թերթը ամբողջ հաստությամբ ավելի լավ լիաեռակցելու համար: Միակողմանի 

շեղատում կիրառվում է այն դեպքում, եթե շինվածքի կառուցվածքը հնարա-

վորություն չի տալիս տավրաձև միացումը երկու կողմից եռակցելու: 

 
  

Եզրածածկ միացումներ 

 

Եզրածածկ միացումները կիրառում են 10-12 մմ-ից ոչ ավելի հաստու-

թյամբ պողպատե շինարարական կոնստրուկցիաների եռակցման դեպքում:  
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Նրանք չեն պահանջում եզրերի հատուկ մշակում, բացի կարանամերձ 

գոտուց: Այդպիսի եռակցման դեպքում խորհուրդ է տրվում թերթերը եռակցել 

երկու կողմից, քանի որ միակողմանի եռակցման դեպքում կարող է թերթերի 

միջև եղած ճեղքում խոնավություն առաջանալ և հետևանքը կլինի այն, որ 

այդ տեղում մետաղը կժանգոտվի: Եզրածածկումով եռակցելու ժամանակ 

շինվածքի մաքրումը և թերթերի նախապատրաստումը պարզեցվում է, սա-

կայն հիմնական և մակահալված մետաղի ծախսումը ավելի շատ է, քան 

կցվանքային եռակցման դեպքում: 

 
 

Վրածածկ միացումներ 

 

Վրածածկ միացումները կիրառում են տարբեր ձև ունեցող այնպիսի դե-

տալների համար, որոնց եզրային կողերը հարմարադրվում են: Հարմարա-

դրման անկյունը կարող է լինել 0-ից մինչև 300:  

 
  

Այդպիսի եռակցումը հարմար է, ինչպես բարակ, այնպես էլ հաստ պող-

պատաթերթերի և տարբեր հաստության դետալների եռակցման համար: 

Եռակցելուց առաջ եռակցման ենթակա կողերը անհրաժեշտության դեպքում 
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շեղատում են միակողմանի: Վրածածկ կարերը աչքի են ընկնում ծանրության 

ուժի ազդեցության նկատմամբ բարձր ամրությամբ, սակայն հնարավոր է խո-

նավության կամ օքսիդների ներթափանցումը դեպի դետալների միջև եղած 

ճեղք, որը հետագայում առաջացնում է կոռոզիա: Այդ երևույթը հնարավոր է 

թերեռակցման դեպքում: 
 

 
 

Կարկատանների և ճաքերի եռակցում 

 

Կարկատանները թերթերին եռակցելու ձևը ցույց է տրված նկար 51-ում: 

Կարանների դրման այս կարգը պահպանելիս ձևափոխություններ քիչ են լի-

նում: Կարաններում ներքին լարումներից ճեղքերի առաջացումը կանխելու 

համար կարկատանին նախապես տալիս են քիչ ուռուցիկ ձև: Անցքը, որի մեջ 

եռակցվում է կարկատանը, պետք է ունենա կլորացված ներքին անկյուններ: 

Թերթի և կարկատանի եզրերը, եթե պահանջվում է ըստ եռակցման պայման-

ների, պետք է ունենան շեղհատք՝ համապատասխան անկյան տակ: Բարակ 

մետաղաթերթի ու կարկատանի եզրերը ծալում են և եռակցում առանց հավե-

լամետաղի, որից հետո լիակռում ու հարթում են կարանը տաք վիճակում:  
 

 
Նկար 51. Կարկատանների եռակցում 

  

Ճաքի ծայրերը հեշտ է հայտնաբերել ժանգի շերտը հատիչով մաքրելով 

մինչև մետաղական փայլը: Ճաքերը եռալցելուց առաջ նախապես մշակում են 
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հատիչով կամ ֆրեզով, իսկ նրանց ծայրերին անցքեր են շաղափում՝ կանխե-

լու հետագա տարածման հնարավորությունը: Կարճ ճաքերը եռակցում են 

մեջտեղից դեպի ճաքի ծայրերը, իսկ երկար ճաքերը, որոնք 500 մմ-ից ավելի 

են, եռալցումը կատարվում է հակադարձ աստիճանական կարգով՝ 150-200 մմ 

երկարության տեղամասերով: Ճաքի եռալցումը կախված է դետալի ձևից և 

բնույթից: Մինչև 200 մմ երկարություն ունեցող ճաքերը կարելի է եռակցել 

առանց եռակցուկների: Երկար ճաքերի դեպքում պահանջվում է սեպի տե-

ղադրում, որպեսզի եռալցման ժամանակ ճաքի բացակը չփոքրանա: Երբեմն 

եռակցուկը փոխարինում են սեպով՝ այն խրելով ճաքի մեջտեղում: Ճաքը 

եռալցնում են յուրաքանչյուր ծայրից դեպի սեպը, որից հետո սեպը հանում են 

և եռալցում մնացած տեղամասը:  
 

 
Նկար 52. Ճաքերի եռակցում 

ա-կարճ ճաք, բ-երկար ճաք, գ-սեպով ճաք 

  

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

Թեմա։ Եռակցել եզրածածկ և վրածածկ միացումներ 

Նպատակը։ Սովորողը պետք է կարողանա եռակցել եզրածածկ և վրա-

ծածկ միացումներ: 

Անհրաժեշտ ռեսուրսներ։ Եռակցման սարքավորումներ և գործիքներ, 

նյութեր, պարագաներ, հավաքման և հարմարադրման հարմարանքներ, մե-

տաղաձող, ձողակարկին:  

Աշխատանքի ընթացքը։  

1. Կատարել մետաղաթերթերի մաքրում, ուղղում:  

2. Կատարել մշակված մետաղաթերթերի հավաքում հարմարանքներում: 

3. Դնել նախնական եռակցուկներ: 

4. Կատարել մետաղաթերթերի երկկողմանի եռակցում: 

5. Կատարել մետաղաթերթերի վրածածկ եռակցում: 

6. Առաջադրանք. Ըստ տրված նկարի՝ նշել եռակցումային միացումների 

անվանումները. 
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Աշխատանքի արդյունքը: Աշխատանքը կատարված է՝ մետաղաթերթերը 

հավաքված են հարմարանքներում, եռակցված են եզրածածկ և վրածածկ, 

առաջադրանքը կատարված է: 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

Թեմա։ Կարկատանների և ճաքերի եռակցում 

Նպատակը։ Սովորողը պետք է կարողանա եռակցել կարկատաններ և 

ճաքեր: 

Անհրաժեշտ ռեսուրսներ։ Եռակցման սարքավորումներ և գործիքներ, 

նյութեր, պարագաներ, հավաքման և հարմարադրման հարմարանքներ, մե-

տաղաձող, ձողակարկին:  

Աշխատանքի ընթացքը։  

1. Կատարել մետաղաթերթերի մաքրում, ուղղում:  

2. Թերթի և կարկատանի եզրերը, ըստ պահանջվող պայմանների շեղա-

տել համապատասխան անկյան տակ, ծալել մետաղաթերթի եզրերը:  

 3. Կարկատանին տալ քիչ ուռուցիկ ձև: 

 4. Կատարել եռակցում, առանց հավելամետաղի:  

 5. Կատարել կարի լիակռում և հարթում:  

6. Ճաքերը եռալցնելուց առաջ մշակել հատիչով և ծայրերին անցքեր շա-

ղափել: 

7. Կատարել ճաքերի եռալցում: 

8. Առաջադրանք. Սլաքներով և տեղամասերով ցույց տալ կարկատաննե-

րի դրման կարգը: 
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 Աշխատանքի արդյունքը: Աշխատանքը կատարված է, կարկատանները 

դրված են, ճաքերը եռալցված են, առաջադրանքը կատարված է: 

 

Խողովակների եռակցում 

 

Իրենց նշանակությունից ու աշխատանքային պայմաններից կախված, 

խողովակներին ու նրանց միացումներին ներկայացվում են ստանդարտներով 

կամ տեխնիկական պայմաններով հաստատված որոշակի պահանջներ: Ար-

դյունաբերությունում արտադրվում են եռակցմամբ ու միաձույլ խողովակներ: 

Եռակցման կիրառումով կառուցվող խողովակաշարերը պայմանականորեն 

կարելի է բաժանել երկու հետևյալ խմբերի. 

1 – թերթապողպատից եռակցվող խողովակ 
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2 – պատրաստի խողովակներից եռակցվող խողովակաշար 

 

 
  

Առաջին խմբի խողովակաշարերի եռակցումը նման է թերթապողպատի 

եռակցման գործընթացին: Այդ խողովակաշարերը երկայնակի և լայնակի կա-

րաններով եռակցում են ողնակներից, որոնք նախօրոք գլանակվում են թերթե-

րից: Սովորաբար այդպիսի խողովակաշարերը աշխատում են ոչ բարձր 

ճնշման տակ, որը 0,7 մթն-ից չի անցնում: 

Շատ հաճախ գազամուղի կոշտությունը մեծացնելու համար նրա դրսի 

կողմից եռակցում են անկյունային, տավրային կամ շվելերային պողպատից 

պատրաստված կոշտության կողեր:  

Երկրորդ խմբի խողովակաշարերը, որոնք եռակցված են պատրաստի 

ստանդարտ խողովակներից, օգտագործում են գոլորշու, գազի, ջրի և զանա-

զան այլ հեղուկների համար: Նրանք աշխատում են բարձրացված ճնշման 

տակ, որը երբեմն հասնում է 50-100 մթն. և ավելի: Այդ խողովակաշարերում 

հարկ է լինում կցվանքաեռակցել միայն լայնական կարանները: 

Գազային եռակցումը նույնպես օգտագործվում է խողովակների լայնա-

կան կցատեղերը եռակցելու համար: 100 մմ-ից ավելի տրամագծով խողովակ-

ները հիմնականում միացնում են աղեղնային եռակցման միջոցով: Եռակցե-

լուց առաջ կարանամերձ գոտին մաքրում են օքսիդներից: Խողովակի եզրերը 

շեղատում են նրա պատի հաստությունը 5 մմ-ից ավելի լինելու դեպքում, կա-

րանի բացման անկյունը անում են 70-ից մինչև 900: Կցատեղի եզրը փոքր-ինչ 

բթացնում են թափանցահալումը կանխելու համար: Եռակցվող խողովակների 

առանցքները հնարավորիս պետք է ճիշտ համընկնեն միմյանց հետ: Եռակ-

ցումը կատարում են ձախ կամ աջ եղանակով:  

Խողովակների չշրջվող կցատեղերը նախնական ժամանակավոր ամ-

րակցումից հետո եռակցում են երկու անցումով, եռակցելով նախ կցատեղի 

շրջագծի մեկ կեսը, օրինակ՝ ստորին, ապա երկրորդը՝ վերին: Ամբողջ կցատե-
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ղը ավելի հավասարաչափ տաքացնելու համար երկրորդ կեսի եռակցումը կա-

տարում են առաջին կեսի կցատեղի եռակցման ուղղությանը հակառակ: 

Երկրորդ կարանի եռակցումը սկսում և ավարտում են առաջին կարանի 

զբաղեցրած տեղամասում խողովակի ամբողջ շրջանագծով կարանի հավա-

սարաչափ ուռուցիկություն ստանալու նպատակով: 

Խողովակների կցատեղամասերը կարելի է եռակցել նկար 53-ում ցույց 

տրված կարգով: Այդ կարգը հատկապես հարմար է 100 մմ-ից ավելի տրամա-

գծով խողովակներ եռակցելու համար: 

 

 
Նկար 53. Մեծ տրամագծով խողովակներ եռակցելու կարգը 

 

300 մմ-ից ավելի տրամագծով խողովակներ 1 և 2 տեղամասերում եռակ-

ցում են միաժամանակ երկու եռակցող: Դրանից հետո խողովակը շրջում են 

1800 և միաժամանակ եռակցում են 3 և 4 տեղամասերը: Եթե չի կարելի խողո-

վակը շրջել, ապա տեղամասերի եռակցումը կատարում են առաստաղային 

դիրքով: 

 

Նկար 54. Խողովակի եռակցում երկու եռակցողով միաժամանակ 

  

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ներկայացնել գործընթացը, որով մետաղը նախապատրաստում են 

եռակցման: 
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2.  Ներկայացնել մետաղի եզրերի մաքրման եղանակները: 

3.  Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում հավաքման գործընթացը եռակցման 

ժամանակ, ի՞նչ նշանակություն ունի և հավաքման ի՞նչ եղանակներ 

կան: 

4. Հիմնականում ի՞նչ միացումներ են կիրառում թերթերի եռակցման ժա-

մանակ: 

5. Ի՞նչ կարգով են դնում եռակցուկները թերթերի եռակցման ժամանակ: 

6. Ներկայացնել թերթերին շախմատաձև դրված եռակցուկների եռակց-

ման կարգը: 

7. Ինչպե՞ս են եռակցում բազմաշերտ կարերը: 

8. Ինչպե՞ս են եռակցում ուղղահայաց կարերը: 

9. Ինչպե՞ս են եռակցում հորիզոնական կարերը: 

10. Ինչպե՞ս են եռակցում առաստաղային կարերը: 

11. Ինչպե՞ս են եռակցում անկյունային կարերը: 

12. Ինչպե՞ս են եռակցում տավրաձև միացումները: 

13. Ո՞ր դեպքում և ինչպե՞ս են կատարում եզրածածկ միացումները: 

14. Ինչպե՞ս են եռակցում վրածածկ միացումները: 

15. Ներկայացնել կարկատանների եռակցման տեխնոլոգիան: 

16. Ներկայացնել ճաքերի եռակցման տեխնոլոգիան: 

17. Քանի՞ տեսակ խողովակներ գոյություն ունեն: 

18. Ինչպե՞ս են վարվում գազամուղի կոշտությունը մեծացնելու համար: 

19. Ներկայացնել փոքր տրամագծի խողովակների եռակցման կարգը: 

20. Ներկայացնել մեծ տրամագծի խողովակների եռակցման կարգը: 

  

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

Թեմա։ Խողովակների եռակցում 

Նպատակը։ Սովորողը պետք է կարողանա թերթապողպատից եռակցել 

խողովակ և պատրաստի խողովակներից խողովակաշարեր: 

Անհրաժեշտ ռեսուրսներ։ Եռակցման սարքավորումներ և գործիքներ, 

եռակցման համար պահանջվող նյութեր, պարագաներ, հավաքման և հարմա-

րադրման հարմարանքներ, մետաղաձող, ձողակարկին:  

Աշխատանքի ընթացքը։  

1. Կատարել մետաղաթերթերի մաքրում, ուղղում, կորացում:  

2. Պողպատաթերթից կորացրած խողովակին դնել եռակցուկներ: 

3. Կցաեռակցված խողովակը եռակցել երկու անցումով: 

4. Կատարել պատրաստի խողովակների եզրերի մաքրում և ուղղում: 
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5. Անհրաժեշտության դեպքում կատարել խողովակի եզրերի շեղատում և 

բթացում: 

6. Մշակված խողովակները հավաքման հարմարանքներում հարմարա-

դրել առանցքները և դնել եռակցուկներ: 

7. Եռակցել խողովակները՝ ըստ տեխնոլոգիական պահանջների: 

8. Առաջադրանք. Ըստ տրված սխեմայի ներկայացնել եռակցման հա-

ջորդականությունը 

 
 Աշխատանքի արդյունքը: Աշխատանքը կատարված է, թերթապողպա-

տից եռակցված է խողովակ և պատրաստի խողովակներից խողովակաշար, 

առաջադրանքը կատարված է: 

 

Պողպատի եռակցումը 

 

Պողպատի գազաեռակցում կատարում են տարբեր բնագավառներում՝ 

մոնտաժման և նորոգման աշխատանքների ժամանակ, մանր սերիական ար-

տադրությունում և այլ դեպքերում: 
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Սակավ և միջինածխածնային պողպատներ 

 

Այս պողպատները եռակցվում են գազային եռակցման և աջ և ձախ եղա-

նակներով: Բոցի տեսակարար հզորությունը սակավ և միջին ածխածնային 

պողպատների ձախ եռակցման դեպքում եռակցվող մետաղի 1 մմ հաստու-

թյան համար կազմում է 100-130 լ/ժ, իսկ աջ եռակցման դեպքում՝ 150 լ/ժ: 

Արտադրողականության բարձրացման համար եռակցումը կարելի է կա-

տարել մինչև 200 լ/ժ բոցի հզորությամբ և 1 մմ հաստության համար, համա-

պատասխանաբար օգտագործելով ավելի հաստ հավելամետաղ: Սակայն 

այդպիսի եռակցումը պահանջում է մեծ փորձ, որովհետև այն կապված է 

եռակցվող մետաղի գերտաքացման և մեխանիկական հատկության վատաց-

ման վտանգի հետ: Նորմալ ռեժիմի դեպքում պողպատի եռակցման համար 

օգտագործվում է հետևյալ տրամագծով մետաղալար. Ձախ եռակցման հա-

մար d=s/2+1 մմ, աջ եռակցման համար d= s/2 մմ, որտեղ s-ը մետաղի հաստու-

թյունն է: 15 մմ-ից ավելի հաստության մետաղ եռակցելու համար վերցնում են 

6-8 մմ տրամագծով հավելամետաղ: Եռակցման բոցը պետք է ունենա վերա-

կանգնիչ բնույթ: 

Սակավ և միջինածխածնային պողպատի համար օգտագործում են Св-

08, Св-08А, Св-08ГА մետաղալարով: Եռակցումից հետո կարելի է լիակռել 

կարանի մետաղը տաք վիճակում՝ 850-9000 ջերմության տակ (բաց կարմիր 

շիկացում): Այն մետաղի կազմությանը տալիս է մանրահատիկություն, որի 

շնորհիվ բարձրանում է նրա պլաստիկությունը: Անհրաժեշտ է լիակռումն ա-

վարտել, երբ տեղամասի կարանը սառչի և ստանա մուգ կարմիր գույն, որով-

հետև լիակռումը ավելի ցածր ջերմաստիճաններում առաջացնում է մետաղի 

մակակոփուկ, որի հետևանքով չի բարձրանում նրա պլաստիկությունը, այլ 

ընդհակառակը՝ իջնում է, և մետաղը դառնում է ավելի բեկուն: Լիակռելուց հե-

տո հարկավոր է կարանը նորմալացնել, տաքացնելով հրածորանի օգնու-

թյամբ 850-9000 և հովացնել օդում:  

 

Բարձրածխածնային պողպատներ 

 

0,6 %-ից բարձր ածխածին պարունակող պողպատները անհամեմատ 

վատ են եռակցվում քան միջինածխածնային՝ 0,25-ից մինչև 0,6 % ածխածին 

պարունակողները: Բարձրածխածնային պողպատները անցման և ներգոր-

ծության գոտում հակված են մխման և ճաքագոյացման: Ուստի, դրանց 

եռակցման ժամանակ, օգտագործվում է ցածր ջերմության բոց, որի հզորու-

թյունը մետաղի 1 մմ հաստության համար հավասար է 75 լ/ժ: Բոցը պետք է լի-
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նի վերականգնիչ կամ փոքր-ինչ առատ ացետիլենով, որովհետև օքսիդացնող 

բոցի դեպքում տեղի է ունենում ածխածնի ուժեղ այրում և կարանը ստացվում 

է ծակոտկեն: Մինչև 200-2500 նախնական և զուգընթաց տաքացմամբ կանխ-

վում է մխված գոտիների ու ճաքերի առաջացումը: Որպես հավելամետաղ 

ծառայում է 0,11-ից մինչև 0,18 % ածխածին պարունակող Св-12ГС մետաղա-

լարը:  

Գերադասվում է եռակցման ձախ եղանակը: Եռակցումից հետո անհրա-

ժեշտ է նորմալացում: Այդ մետաղների եռակցման ժամանակ բարձր մեխա-

նիկական հատկություններով մակահալուկ մետաղ կարելի է ստանալ նաև 

օգտագործելով ածխածնի նորմալ պարունակությամբ, բայց քրոմով (0,5-1 %), 

նիկելով (2-4 %) և մանգանով (0,5-0.8 %) լեգիրված մետաղալար: 3 մմ-ից պա-

կաս հաստության մետաղը նախապես չի տաքացվում: 

 

Ցածր և միջին լեգիրված պողպատներ 

 

Ցածրալեգիրված պողպատները լավ են եռակցվում գազային եռակց-

մամբ, 1 մմ հաստության հիմնական մետաղի համար 75 լ/ժ տեսակարար հզո-

րության վերականգնիչ բոցով: Եռակցումը կարող են կատարել ձախ և աջ 

եղանակներով, կախված մետաղի հաստությունից: Ցածրալեգիրված պեռլի-

տային պողպատների կարանի մետաղի մեխանիկական հատկությունները 

լավացնելու համար կատարում են լիակռում տաք վիճակում հետագա նորմա-

լացմամբ:  

Մոլիբդենային և քրոմամոլիբդենային պողպատների եռակցման համար 

բոցը պետք է ունենա միայն վերականգնիչ բնույթ, որովհետև օքսիդացնող բո-

ցը առաջացնում է քրոմի դժվարահալ օքսիդներ, որոնք դժվարացնում են 

եռակցումը: Եռակցման ռեժիմը հետևյալն է. 

 

Մետաղի հաստությունը, մմ  3 4-6 7-10 

Ացետիլենի ծախսը, լ/ժ  300 500 750-1200 

Մետաղալարի տրամագիծը, մմ  3-4 4-5 5-6 
 

Միջինլեգիրված պողպատները զգայուն են տաքացման նկատմամբ, 

եռակցման ժամանակ կարող են գերտաքանալ, առաջացնել սառը ճաքեր, 

որը դժվարացնում է այդ պողպատների եռակցումը: Որքան ցածր է ածխածնի 

և լեգիրող էլեմենտների պարունակությունը և փոքր մետաղի հաստությունը, 

այնքան վատն է եռակցելիությունը: 
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Բարձրալեգիրված պողպատներ 

 

Այս պողպատների գազային եռակցումը արդյունավետ է, բայց հակված 

են ձևափոխությունների՝ դրանց ցածր ջերմահաղորդականության պատճա-

ռով: Բարձրալեգիրված պողպատները նպատակահարմար է եռակցել նախ-

նական տաքացումով, 75 լ/ժ հզորության վերականգնիչ բոցով՝ հիմնական մե-

տաղի 1 մմ հաստության համար: Այս պողպատների բաղադրության մեջ 

մտնող քրոմի օքսիդները խարամի վերածելու համար օգտագործում են 

ֆլյուսներ, որոնց բաղադրությունը ներկայացված է հետևյալ աղյուսակում. 

 

Ֆլյուսի մեջ մտնող 
նյութեր 

Բաղադրամասերի պարունակությունը, %-ով 

ɴ 1 ɴ 2 ɴ 3 ɴ 4 

 Բորաքս 50 80 - 40 

 Բորաթթու 50 - - 50 

Ֆտորասպաթ - - 80 20 

 Ֆերոտիտան - - 20 - 

 Սիլիցիումի օքսիդ - 20 - - 

 

Ֆլյուսը քսվում է թերթերի վերին ու ներքին կողմերին եռակցելուց 15-20 

րոպե առաջ, իսկ նրա մնացորդները եռակցումից հետո հեռացվում են կարա-

նից:  

Եռակցելուց հետո շինվածքը ենթարկում են ջերմամշակման՝ մինչև 1050-

11000 տաքացնելով, որից հետո ջրում արագ հովացնում են՝ (2 մմ-ից բարակ 

մետաղը հովացնում են օդում) քրոմի կարբիդների առաջացման հետևանքով 

կարանի միջբյուրեղային կոռոզիան կանխելու համար: Ջերմամշակում չեն 

կիրառում, եթե պողպատը պարունակում է տիտան՝ որպես նրա կառուցվածքի 

կայունարար: 
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Նկար 55. Ֆլյուսի գործածումը 

  

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

Թեմա: Պողպատների եռակցումը 

Նպատակը։ Սովորողը պետք է կարողանա եռակցել տարբեր մակնիշի 

պողպատներ: 

Անհրաժեշտ ռեսուրսներ։ Եռակցման սարքավորումներ և գործիքներ, 

եռակցման համար պահանջվող նյութեր, պարագաներ, հավաքման և հարմա-

րադրման հարմարանքներ, մետաղաձող, ձողակարկին:  

Աշխատանքի ընթացքը։  

1. Կատարել պողպատի մաքրում, ուղղում, անհրաժեշտության դեպքում 

շեղատում: 

2. Նախապատրաստած պողպատը հավաքել եռակցման հարմարանք-

ներում և դնել եռակցուկներ: 

3. Ընտրել եռակցման բոցի տեսակը, հզորությունը, եռակցման եղանակը 

և հավելամետաղը: 

4. Անհրաժեշտության դեպքում կատարել նախնական տաքացում: 

5. Կատարել եռակցում ըստ համապատասխան տեխնոլոգիական պրո-

ցեսի: 

6. Առաջադրանք. Կատարել հանձնարարված պողպատի եռակցում՝ ներ-

կայացնելով գործընթացը: 

Աշխատանքի արդյունքը: Աշխատանքը կատարված է, պողպատը 

եռակցված է, առաջադրանքը կատարված է: 
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Թուջի եռակցումը 

 

Թուջերը երկաթ-ածխածնային համաձուլվածքներ են, որոնք պարունա-

կում են 2,14-ից մինչև 6,67 % ածխածին: Ըստ թուջի մեջ ածխածնի վիճակի՝ 

գոյություն ունի չորս տեսակ թուջ՝ գորշ, սպիտակ, բարձրամուր և կռելի: Թուջը 

օժտված է ձուլման լավ հատկություններով և նրանից դետալներ և պատ-

րաստվածքներ ստանում են ձուլման միջոցով: Թուջի եռակցումը հիմնակա-

նում կիրառվում է ձուլման խոտանը վերացնելու և թուջե դետալների վերանո-

րոգման ժամանակ: Թուջի եռակցման եղանակը ընտրելիս անհրաժեշտ է 

հաշվի առնել հետևյալ առանձնահատկությունները. 

 Թուջը կարող է ճաքեր տալ առաջացող ջերմային լարումների ազդե-

ցության տակ, հատկապես անցման գոտում: 
 Թուջի հալման ժամանակ կարող է տեղի ունենալ սպիտակ թուջի 

գնդիկների առաջացում, որը հետագայում դժվար է ենթարկվում մեխանիկա-

կան մշակման: 
 Եռակցման վաննայում ուժեղ գազագոյացումը և հալված մետաղի 

արագ կարծր վիճակի անցնելը, գազերին թույլ չեն տալիս լրիվ հեռանալու մե-

տաղից և առաջացնում են կարի ծակոտկենություն: 

 Սիլիցիումի օքսիդների դժվարահալ թաղանթի առաջացումն է, որոնք 

ունեն հալման ավելի բարձր ջերմաստիճան, քան հիմնական մետաղը: 

 Թուջի հեղուկահոսունությունն է, որը նրա եռակցումը թեք և ուղղաձիգ 

դիրքերում դարձնում է անհնարին: 

Գազային հրածորանի օգնությամբ կարելի է հաջող կերպով կատարել 

գորշ, կռելի և բարձրամուր թուջերից պատրաստված շինվածքների նորոգումը 

եռակցմամբ: 

Ավելի երկարատև և հավասարաչափ տաքացումը, որը ապահովվում է 

բոցի օգնությամբ գազային եռակցման ժամանակ, նպաստում է մետաղում 

գորշ, սպիտակ թուջի բաղադրությամբ կարան ստանալուն:  

Օքսիդները խարամի վերածելու համար օգտագործում են տարբեր բա-

ղադրության ֆլյուսներ: Եռակցումը կատարում են միայն ներքին դիրքում՝ 

եռակցվող դետալը նախապես ամբողջությամբ տաքացնելով: Օգտագործվում 

է վերականգնիչ կամ թեթևակի ածխածնացնող եռակցման բոց: 

Եռակցման ժամանակ որպես հավելամետաղ ծառայում են 6, 8, 10 և 12 մմ 

տրամագծով և 400-700 մմ երկարությամբ թուջե ձողիկները: Բոցի հզորությու-

նը պետք է լինի 100-220 լ/ժամ հիմնական մետաղի 1 մմ հաստության համար: 

Մետաղի եզրերը շեղատվում են 450 անկյան տակ և եռակցումից առաջ պետք 
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է մաքրվեն մինչև մետաղական փայլը, իսկ այնուհետև տաքացվեն եռակցման 

հրածորանի բոցով: 

Աղյուսակ 15 

Թուջի եռակցման ռեժիմները 

Ծայրոցի տեսակը Եռակցվող թուջի 

հաստությունը, մմ 

Գազի ծախսը 

ացետիլեն/թթվածին, լ/ժամ 

1 0,5-1,5 75/90 

2 1-3 150/180 

3 2-4 260/300 

 

 Եռակցման ժամանակ ձողիկը պարբերաբար սուզում են ֆլյուսի մեջ և 

այն տեղափոխում եռակցման վաննա: Բացի դրանից, ժամանակ առ ժամա-

նակ վաննան գդալով ֆլյուս են լցնում: Տաքացման պրոցեսը արագացնելու և 

հավասարակշռությունը կարգավորելու նպատակով նպատակահարմար է 

խոշոր դետալները եռակցել միաժամանակ երկու հրածորանով: Ձողիկի ծայ-

րով ամբողջ ժամանակ խառնում են վաննան, դրանով հեշտացնելով մետաղի 

մեջ լուծված գազի հեռացումը, որով կանխվում է կարանի մետաղի մեջ ծակո-

տիների առաջացումը: 

 Եռակցվող դետալի լրիվ տաքացումը կատարվում է հնոցում կամ վառա-

րանում: Տաքացման ջերմաստիճանը 300-ից մինչև 6000 է՝ կախված դետալի 

չափերից ու ձևից: Եռակցելուց հետո հարկավոր է ապահովել դետալի դան-

դաղ հովացումը, ծածկելով այն ասբեստով կամ ավազ լցնելով նրա վրա՝ 

շրջապատող միջավայրից մեկուսացնելու համար: Վառարանում տաքացնե-

լիս եռակցվող դետալները հովացվում են վառարանի հետ միասին: 

Գորշ, կռելի և բարձրամուր թուջերը կարելի է եռակցել արույրե Л-62 

մակնիշի հավելամետաղով, որի հալման ջերմաստիճանը 800-9000 է, որը 

զգալի չափով ցածր՝ թուջի հալման ջերմաստիճանից, այն հավասար է մոտա-

վորապես 12000: Այս եղանակով աշխատելիս չեն հալվում թուջե դետալի եզ-

րերը, այլ տաքանում են մինչև արույրի հալման ջերմաստիճանը և պատվում 

վերջինով: 

Այդ ձևով պատրաստված եզրերի մակերևույթին մակահալվում է կարանի 

մետաղի միացնող շերտ, որը բաղկացած է միահալվածքից, որի բաղադրու-

թյունը մոտ է արույրե հավելաձողիկների բաղադրությանը: Քանի որ արույրը 

պլաստիկ մետաղ է, ապա եռքամիացման տեղը կլինի բավականաչափ ամուր 

և անհրաժեշտ չափով պլաստիկ: 
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Նկար 56. Թուջի եռակցում 

 

Տաքացրած թուջի մակերևույթը արույրով ավելի լավ է թրջվում, երբ թուջի 

տաքացման ջերմաստիճանը հասնում է մինչև 700-8500: Ավելի ցածր, մոտա-

վորապես 6000 ջերմաստիճանի դեպքում մակահալված մետաղը շուտ է 

պնդանում և նրա մեջ եղած գազերը չեն հասցնում արտազատվել, և դրա հե-

տևանքով կարանը ստացվում է ծակոտկեն: Տաքացման ջերմաստիճանը 900-

ից բարձր լինելու դեպքում արույրում լուծվում է երկաթը և գոլորշիանում ցին-

կը, որը նույնպես առաջացնում է մակահալված մետաղի ծակոտկենություն: 

Բացի դրանից, այդ ջերմաստիճանում այրվում է թուջի մեջ եղած գրաֆիտը, 

որը վատացնում է թուջի թրջվելիությունը արույրով: Արույրի մեջ եղած ցինկի 

գոլորշիացումը կանխելու համար բոցը պետք է ունենա 30-40 % թթվածնի հա-

վելուրդ: Արույրը մակահալվում է բոցի ավելի թույլ կողմով, որն ուղղվում է դե-

պի հավելամետաղը և նրանց գտնվում է փոքր-ինչ ավելի մեծ հեռավորության 

վրա, քան լինում է սովորաբար: 

Թուջը արույրով եռակցելու համար ավելի նպատակահարմար է գործա-

ծել գազանման ֆլյուս: Բացի դրանից օգտագործում են թուջե ձողիկներ 

պղնձե պատվածքով, որը բարձրացնում է եռակցվող մետաղի եզրերի թրջվե-

լիությունը մակահալված մետաղով: Օգտագործում են նաև հատուկ բաղադ-

րությամբ թուջե ձողիկներ, որոնց հալման ջերմաստիճանը ընկած է 1050-

12000-ը: Հատուկ բաղադրությամբ թուջ եռակցելիս գործածում են պաստա-

յանման հատուկ ֆլյուսներ: Հատուկ թուջե ձողիկներ կամ Л-62 մակնիշի 

արույր չլինելու դեպքում ճաքերը թուջե դետալներում կարելի է եռակցել 

էլեկտրոլիտիկ պղնձից պատրաստված մետաղալարով: 
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Ցածր ջերմաստիճանային եռակցումը և ձուլարատների վերացումը թուջե 

դետալներում 

 

Ձուլարատները եռալցնում են՝ գործածելով հատուկ ֆլյուս մածուկ և հա-

տուկ բաղադրության թուջից պատրաստված հավելաձողիկներ՝ առանց հիմ-

նական մետաղը հալելու: Հավելաձողերն ունեն հետևյալ բաղադրությունը            

%-ով. 

Աղյուսակ 16  

Թուջի եռակցման հավելաձողեր 
 

Հավելաձողի 

բաղադրությունը, % 

Նրբապատ 

շինվածքների համար 

Հաստ պատերով 

շինվածքների համար 

Ածխածին 3,2 - 3,8 3,0 – 3,5 

Սիլիցիում 4,1 – 3,8 2,8 – 3,6 

Մանգան 0,6  - 0,8 0,52 – 0,6 

Ծծումբ 0,05-ից ոչ ավելի 0,05 

Ֆոսֆոր 0,2 – 0,4 0,2 – 0,4 

Նիկել 0,4 – 0,6 0,4 – 0,6  

Քրոմ  մինչև 0,1 մինչև 0,1  

Տիտան 0,15 – 0,20 0,15 – 0,20  

 

Ձողիկները ձուլում են կոկիլներում և ունեն 5; 7; 9 և 12 մմ տրամագիծ: 

Եռալցման տեղը մաքրում են մինչև մետաղական փայլ ստանալը: Մինչև 10 մմ 

պատի հաստության դեպքում եզրերը ենթարկվում են V-աձև մշակման՝ 70-900 

անկյան բացմամբ, պատի հաստությունը 10 մմ-ից ավելի լինելու դեպքում՝ X-

աձև: Ձուլարատները՝ ծակոտիներ, խարամային ներխառնուկներ, արտահա-

տում են և եզրերը մշակում կարանի 45-600 բացման ընդհանուր անկյան տակ: 

 Եռակցելուց առաջ հրածորանով կատարում են շինվածքի տեղային տա-

քացում մինչև 300-4000, ավելի բարդ ձևի շինվածքները ենթարկում են ընդհա-

նուր տաքացման վառարանում մինչև նույն ջերմաստիճանը:  

Տաքացման մակերևույթին քսում են մածուկ ֆլյուսի շերտ և եռալցման 

տեղը հրածորանով տաքացնում մինչև 750-790: Բոցը պետք է լինի նորմալ, 

վերականգնիչ: Տաքացման այդպիսի ջերմաստիճանի տակ ֆլյուսը սկսում է 

հալվել՝ ծածկելով եռակցման տեղը բարակ թաղանթով: Հավելաձողիկը ար-

տաքին կողմից ծածկվում է մածուկ ֆլյուսով և հալվում է աստիճանաբար, 

կաթիլ առ կաթիլ հոսելով եռակցվող մակերևույթի վրա և ցրվում: Եռակցումը 

կատարվում է աջից դեպի ձախ, հրածորանի բոցը տեղափոխվում է կարանի 

առջևից: Եռակցումից հետո շինվածքը դանդաղ սառչում է ավազում կամ աս-

բեստի շերտի տակ:  
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Եռալցման տվյալ եղանակի դեպքում չեն գոյանում կարծր սպիտակ թու-

ջի գոտիներ, որովհետև հիմնական մետաղը չի տաքացվում մինչև հալման 

աստիճանը, մակահալուկը ստացվում է խիտ, փխրուն և կտրիչով լավ է մշակ-

վում: Նորոգվող շինվածքը կրում է աննշան ներքին լարումներ և եռալցման 

ժամանակ ճաքեր չեն գոյանում: 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ներկայացնել սակավ և միջինածխածնային պողպատների եռակց-

ման ռեժիմները և գործընթացը: 

2.  Ներկայացնել բարձրածխածնային պողպատների եռակցման ռեժիմ-

ները և գործընթացը: 

3. Ներկայացնել ցածր և միջին լեգիրված պողպատների եռակցման ռե-

ժիմները և գործընթացը: 

4.  Ներկայացնել բարձրալեգիրված պողպատների եռակցման ռեժիմնե-

րը և գործընթացը: 

5. Որո՞նք են թուջի եռակցման առանձնահատկությունները: 

6. Ի՞նչ ֆլյուսներ և հավելաձողիկներ են օգտագործում թուջի գազաե-

ռակցման ժամանակ: 

7.  Ներկայացնել թուջի եռակցման ռեժիմները և եռակցման գործընթացը: 

8. Ներկայացնել թուջի դետալներում ձուլարատների վերացման կարգը: 

  

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

Թեմա: Թուջի եռակցումը 

Նպատակը։ Սովորողը պետք է կարողանա եռակցել տարբեր տեսակի 

թուջեր: 

Անհրաժեշտ ռեսուրսներ։ Եռակցման սարքավորումներ և գործիքներ, 

եռակցման համար պահանջվող նյութեր (ֆլյուս, ավազ կամ ասբեստ) պարա-

գաներ, հավաքման և հարմարադրման հարմարանքներ, մետաղաձող, ձողա-

կարկին:  

Աշխատանքի ընթացքը։  

1. Կատարել թուջի մաքրում, ուղղում:  

2. Անհրաժեշտության դեպքում կատարել թուջի V-աձև կամ X-աձև շեղա-

տում: 

3. Նախապատրաստած թուջը հավաքել եռակցման հարմարանքներում և 

դնել եռակցուկներ: 

4. Կատարել թուջի նախնական տաքացում: 
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5. Ընտրել եռակցման բոցի տեսակը, հզորությունը, եռակցման եղանակը 

հավելամետաղը և ֆլյուսի տեսակը: 

6. Քսել մածուկանման ֆլյուսը: 

7. Կատարել եռակցում՝ ըստ ընտրված ձախ եղանակի և տեխնոլոգիա-

կան պրոցեսի: 

8. Գործնական առաջադրանք։ Ներկայացված համաձուլվածքների 

նմուշով կատարել եռակցում և տրված օրինակով լրացնել աղյուսակը՝ կազմե-

լով գրավոր հաշվետվություն կատարված աշխատանքի վերաբերյալ։ 
 

Մետաղի  տեսակը Եռակցման 

եղանակը և 

բոցի հզո-

րությունը 

Բոցի 

տեսակը 

Օգտագործ-

վող մետա-

ղալար և 

ֆլյուս 

Կատարման 

նկարագրությունը 

Սակավ և 

միջինածխածնային  

պողպատ  

    

Բարձրածխածնային 

պողպատ 

 

ձախ 1մմ -

75լ/ժամ 

վերա-

կանգնիչ 

СВ -12ГС Մետաղը 

նախապատրաստել 

եռակցման, 

կատարել մետաղի 

նախնական կամ 

զուգընթաց  

տաքացում 200-2500, 

եռակցելուց հետո 

կատարել 

նորմալացում։ 

Ցածր և միջին 

լեգիրված պողպատ 

    

Բարձրալեգիրված 

պողպատ 

    

Թուջ      
 

 Աշխատանքի արդյունքը: Աշխատանքը կատարված է, համաձուլվածք-

ների նմուշը եռակցված է, առաջադրանքը կատարված է: 

   

Պղնձի եռակցում 

 

Պղնձի հալման ջերմաստիճանը տատանվում է 1080-10830-ի սահմաննե-

րում: 400-6000-ի տակ պղինձը դառնում է դյուրաբեկ: Տաքացնելու ժամանակ 

այն հեշտությամբ օքսիդանում է, առաջացնելով պղնձի ենթօքսիդ (Cu2O): 

Պղնձի ենթօքսիդը պղնձի հետ տալիս է միջակա միահալվածք Cu+ Cu2O, որը 
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դասավորվում է հատիկների սահմանագծերով: Քանի որ միջակա միահալ-

վածքի հալման ջերմաստիճանը 200-ով ցածր է մաքուր պղնձի հալման ջեր-

մաստիճանից, ապա այդ միահալվածքը կարանի բյուրեղացման ժամանակ 

նպաստում է տաք ճաքերի առաջացմանը: 

Պղնձի ենթօքսիդ պարունակող հալված պղինձը ջրածնի առկայությամբ 

պնդանալիս տալիս է մանր ճաքեր: Պղնձի ջրածնային հիվանդություն կոչվող 

այդ երևույթը առաջանում է ջրածինը պղնձի ենթօքսիդի հետ միանալու և 

ջրածնային գոլորշու առաջացման հետևանքով, որը բարձր ջերմաստիճա-

նում, ձգտելով ընդարձակվել, կարանի մետաղի մեջ ճաքեր է առաջացնում: 

Պղնձի եռակցման դժվարությունը պայմանավորված է հալված վիճակում 

նրա բարձր ջերմահաղորդականությամբ և հեղուկահոսունությամբ: 

Պղինձը լավ միակցվում է գազային եռակցման միջոցով: Եռակցումը և 

նրա հետագա լիակռումը ճիշտ կատարելու դեպքում կարելի է ստանալ 

եռակցման կար, որի ամրության սահմանը 17–22 կգու/մմ2 է, իսկ հիմնական 

մետաղի ամրության ահմանը՝ 22–23 կգու/մմ2: Պղնձի բարձր ջերմահաղորդա-

կանության պատճառով նրա եռակցման համար պահանջվում է բարձր հզո-

րության բոց: Մինչև 10 մմ հաստության համար բոցի հզորությունը պետք է 

հավասար լինի 150 լ/ժամ ացետիլենի, իսկ 10 մմ-ից ավելի հաստության դեպ-

քում՝ 200 լ/ժամ: 

 
Եռակցելուց առաջ եռակցվող մետաղը կարի ամբողջ երկարությամբ 

հարմարադրում են հարմարանքներում, ապահովելով եռակցվող եզրերի հու-

սալի հավաքումը, բացառելով ձգվածքը՝ հետագա լարումներից խուսափելու 

համար: Շերտերի տեղաշարժը և նրանց միջև բացակը պղնձե կոնստրուկ-

ցիաների մեծ մասի համար պետք է լինի եռակցվող մետաղի հաստության           

10 %-ից ոչ ավելի և 2 մմ-ից ոչ մեծ: Երբեմն եռակցուկներ դնելուց առաջ 
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եռակցվող մետաղը ենթարկում են նախնական տաքացման: Տաքացման ջեր-

մաստիճանը կախված է եռակցվող մետաղի հաստությունից: 
 

Աղյուսակ 17 

Պղնձի հաստությունը, մմ 6-10 10-20 20-40 40 և ավելի 

Տաքացման 

ջերմաստիճանը, °С 

200-250 250-300 300-400 400-500 

 

Խորհուրդ է տրվում ավելի հաստ պղինձ եռակցել միաժամանակ երկու 

հրածորանով. մեկը՝ մետաղի յուրաքանչյուր 1 մմ հաստությունը 150-200 լ/-

ժամ ացետիլենի հզորությամբ տաքացնելու համար, իսկ երկրորդը՝ 100 լ/ժամ 

հզորությամբ եռակցելու համար: 

Ջերմության հեռացումը պակասեցնելու համար եռակցվող դետալները 

վերին և ստորին կողմերից ծածկում են ասբեստի թերթերով: Օգտագործվում է 

եռակցման վերականգնիչ բոց, որի միջուկը թերթերի եզրերի նկատմամբ 

գտնվում է գրեթե ուղիղ անկյան տակ վաննայի մակերևույթից 3-6 մմ հեռավո-

րության վրա: Պղնձի ենթօքսիդի առաջացումը պակասեցնելու և տաք ճաքե-

րի առաջացումը կանխելու համար եռակցումը պետք է կատարել արագ՝ 

առանց ընդհատումների, խիստ հետևելով եռակցման բոցի վերականգնիչ 

բնույթի պահպանմանը: Խորհուրդ է տրվում շինվածքի եռակցումը կատարել 

հավաքման-եռակցման հարմարանքներում: Ացետիլենով առատ բոցով եռակ-

ցումն առաջացնում է պղնձի ենթօքսիդի վերականգնում՝ բոցի մեջ եղած 

ջրածնով և ածխածնի օքսիդով, որի հետևանքով մակահալված մետաղում գո-

յանում են ծակոտիներ և մանր ճաքեր: 
 

Աղյուսակ 18 

Մետաղի հաստությունը, մմ Մետաղալարի տրամագիծը, մմ 

մինչև 1,5 1,5 

1,5-2,5 2,0 

2,5-4,0 3,0 

4,0-6,0 4,0 

6,0-8,0 5,0 

8,0-15,0 6,0 

15-ից բարձր 8,0 

 

Եռակցելիս որպես հավելամետաղ օգտագործում են մաքուր էլեկտրոլի-

տիկ պղնձից կամ մինչև 0,2 % ֆոսֆոր և մինչև 0,15-0,30 % սիլիցիում որպես 

ապօքսիդիչներ պարունակող պղնձից պատրաստված մետաղալար: Մետա-

ղալարի տրամագիծը պետք է լինի 0,5-ից մինչև 0,75 Ѕ, որտեղ Ѕ-ը եռակցվող 

մետաղի հաստությունն է: 8 մմ-ից ավելի տրամագծով մետաղալար չի օգտա-
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գործվում: Պղնձի եռակցման ժամանակ ջերմության բաշխումը պետք է կար-

գավորել այնպես, որպեսզի մետաղալարը եզրերից փոքր-ինչ շուտ հալվի, հա-

վելամետաղը մակահալելով դեռ նոր հալվող հիմնական մետաղի եզրերին: 

Եզրերի շեղատումը կատարվում է 450 անկյան տակ, փոքր-ինչ բթացումով, 

երբ թերթերի հաստությունը 3 մմ-ից ավելի է: Եռակցելուց առաջ եզրերը մաք-

րում են մինչև մետաղական փայլը, կամ խածատում են ազոտական թթվում և 

ապա լվանում ջրով: 

Եռակցելիս պղինձը ապաօքսիդացնելու և գոյացող օքսիդները խարամի 

վերածելու համար օգտագործվում են ֆլյուսներ, որոնք ունեն հետևյալ բա-

ղադրությունը. 

Աղյուսակ 19  

Պղնձի եռակցման ֆլյուսներ 

Ֆլյուսի մեջ մտնող նյութեր 
Բաղադրամասերի պարունակությունը, %-ով 

ɴ 1 ɴ 2 ɴ 3 ɴ 4(մածուկ) 

 Բորաքս 100 50 60-70 50 

 Բորաթթու - 50 10-20 - 

Կերակրի աղ - - 20-30 - 

Փայտածուխ - - - 20 

 Սիլիկաթթու - - - 15 

 Թթու ֆոսֆորաթթվական նատրիում - - - 15 

 

Ֆլյուս, որի բաղադրության մեջ մտնում է թթու ֆոսֆորաթթվական նատ-

րիում, օգտագործվում է ապաօքսիդիչներ՝ սիլիցիում և ֆոսֆոր չպարունակող 

մետաղալարով եռակցում կատարելիս: Ֆլյուսները լցնում են վաննայի մեջ, 

նրանցով ծածկում են նաև հավելաձողի ծայրը, եռակցվող մետաղի եզրերը՝ 

եռակցման կարի առանցքից դեպի երկու կողմերը 40-50 մմ տարածությամբ, 

նաև եռակցվող թերթերի հակառակ կողմը: № 4 ֆլյուս մածուկով պատում են 

ձողը:  

Մակահալված մետաղի հատիկները մանրացնելու և խտությունը բարձ-

րացնելու համար կարանը եռակցելուց հետո լիակռում են: Մինչև 5 մմ հաս-

տության մետաղը լիակռում են սառը վիճակում, իսկ ավելի հաստը՝ 200-3000-

ում: Լիակռելուց հետո կարանը թրծաթողում են 500-5500 ջերմաստիճանում, 

այնուհետև այն արագ հովացնում են ջրով, որը պահպանում է մանրահատիկ 

կառուցվածքը, բարձրացնում է մակահալված հիմնական մետաղի պլաստի-

կությունը: Ճաքերի գոյացումից խուսափելու նպատակով լիակռումը չպետք է 

կատարել 5000-ից բարձր ջերմաստիճաններում, որովհետև այդ ջերմաստի-

ճաններում պղինձը դառնում է բեկուն: 
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Արույրի եռակցումը 

 

Արույրը պղնձի ու ցինկի համաձուլվածքն է՝ 880-1100° С հալման ջեր-

մաստիճանով: Պրակտիկորեն կիրառում ունեն այն արույրները, որոնց մեջ 

ցինկի պարունակությունը չի գերազանցում 50 %-ը: Արույրի մեխանիկական 

հատկությունները, գույնը, ինչպես նաև կիրառման բնագավառը զգալի չափով 

կախված է ցինկի տոկոսային պարունակությունից: Որքան շատ է ցինկը՝ 

այնքան բարձր է արույրի ամրությունը և ցածր է պլաստիկությունը: Արույրի 

եռակցման հիմնական դժվարությունները կապված են ցինկի եռման ու ին-

տենսիվ գոլորշիացման հետ, որը և հանդիսանում է կարանի մետաղի ծակոտ-

կենության հիմնական պատճառը: Արույրի եռակցման պրոցեսում տեղի է ու-

նենում նաև հալված մետաղի կողմից ջրածնի կլանում, որը չի հասցնում ան-

ջատվել մետաղի հովնալու ժամանակ և առաջանում է գազային բշտիկներ ու 

ծակոտիներ:  

Արույրի գազային եռակցման ժամանակ ցինկի գոլորշիացման դեմ պայ-

քարելու համար օգտագործում են լիառատ թթվածնով եռակցման բոց, որի 

մեջ թթվածինը 30-40 %-ով ավելի է վերականգնիչ բոցում նրա նորմալ քանա-

կի համեմատությամբ: Արույր եռակցելիս հրածորանին մատուցվում է 1,3-ից 

մինչև 1,9 մ3 թթվածին 1 մ3 ացետիլենի համար: Թթվածնի հավելուրդը օքսի-
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դացնում է ցինկի մի մասը, որի օքսիդը եռակցման ավազանի մակերևույթի 

վրա առաջացնում է թաղանթ, որը եռակցման ժամանակ հալված մետաղի 

ստորին շերտերը պաշտպանում է ցինկի հետագա գոլորշիացումից: Բացի 

դրանից, թթվածնի հավելուրդը եռակցման գոտում օքսիդացնում է ազատ 

ջրածինը, արգելք հանդիսանալով հալված մետաղի կողմից այն կլանելուն, որ 

նույնպես հանգեցնում է ցինկի գոլորշիացման իջեցմանը և պակասեցնում է 

կարանի ծակոտիները: Եռակցման բոցի հզորությունը պետք է կազմի              

100 լ/ժամ ացետիլենի հիմնական մետաղի 1 մմ հաստության համար: Եզրերի 

շեղհատքը կախված է եռակցվող մետաղի հաստությունից: Եռակցելուց առաջ 

եզրերը մաքրում են մինչև մետաղական փայլը, իսկ նրա վրա օքսիդաթաղանթ 

լինելու դեպքում խածատում են 10 % ազոտական թթվի լուծույթում և ապա 

լվանում ջրով և սրբում մինչև չորանալը: Որպես հավելաձող օգտագործում են 

ЛК-62-05 արույրե լար, որը բաղկացած է 60,5-ից մինչև 63,5 % պղնձից, 0,3-ից 

մինչև 0,7 % սիլիցիումից, մնացածը՝ ցինկ է: Ցինկի օքսիդացումն ու գոլորշիա-

ցումը պակասեցնելու նպատակով հավելամետաղի մեջ որպես ապաօքսիդիչ 

ներմուծում են սիլիցիում: Այդ մետաղալարով եռակցելիս ստացվում է խիտ 

անծակոտկեն կարան՝ նվազագույն չափով ցինկի գոլորշիներ անջատվելով:  

Եռակցման արտադրողականությունը բարձրացնելու համար, եթե օգտա-

գործվում է ЛК-62-05 մետաղալարը, հրածորանի հզորությունը կարելի է 

բարձրացնել մինչև 150 լ/ժամ ացետիլեն մետաղի 1 մմ հաստության համար: 

Որպես ֆլյուս օգտագործվում է բորաքս կամ բաղադրամասերից այն մեկը, 

որն օգտագործվում է արույրով թուջ եռակցելիս: 

Եթե արույրի եռակցման ժամանակ օգտագործում են Л-62 մետաղալարը 

և սովորական ֆլյուսներ, ապա խտությունը բարձրացնելու համար կարանը 

լիակռում են, հարթելով այն երեսահավասար հիմնական մետաղի հետ: Արույ-

րը 60 %-ից պակաս պղինձ պարունակելու դեպքում լիակռումը կատարում են 

տաք վիճակում 6500 ջերմաստիճանի տակ, իսկ 60 %-ից ավելի պղինձ պարու-

նակելու դեպքում՝ սառը վիճակում: Լիակռելուց հետո թրծաթողում են 600-6500 

հետագա դանդաղ սառեցումով: 

Լիակռման հետևանքով կարանի մետաղը դառնում է մանրահատիկ, իսկ 

թրծաթողումը վերացնում է մակակոփվածք առաջանալու հնարավորությունը: 

Արույրե շինվածքում ներքին մնացորդային լարումները, որոնք հետագայում 

նրա ճաքճքման պատճառ են դառնում, վերացնելու համար կիրառում են 

թրծաթողում 3000 ջերմաստիճանի տակ: Արույրի եռակցումը պետք է կատա-

րել պաշտպանական դիմակով, քանի որ անջատվող ցինկի գոլորշիները վնա-

սակար են առողջության համար:  
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Բրոնզի եռակցումը 

 

Բրոնզները պղնձի համաձուլվածքներ են անագի և այլ տարրերի հետ, 

բացի ցինկից: Գազային եռակցում կատարում են բրոնզից ձուլված շինվածք-

ներ նորոգելիս, հակաշփական բրոնզե միահալվածքների շերտով շփմանը 

աշխատող դետալների մակերևույթներին մակահալելիս և այլն: Անհրաժեշ-

տության դեպքում բրոնզների եռակցումը և մակահալումը կատարում են 

մինչև 4500 տաքացումով: Տաքացրած վիճակում բարձրանում է բրոնզների 

բեկունությունը, ուստի եռակցման ժամանակ դետալը պետք է լավ ամրացվի: 

Եռակցումը կատարվում է ներքին դիրքում, անհրաժեշտ է խուսափել հրումնե-

րից և դետալին հարվածելուց: 

Եռակցման բոցը պետք է ունենա վերականգնիչ բնույթ, որովհետև օքսի-

դացնող բոցի դեպքում ուժեղանում է բրոնզե միահալվածքը լեգիրող խառ-

նուկների՝ անագի, սիլիցիումի, ալյումինի այրումը: Գոյացող օքսիդները 

դժվարացնում են եռակցման ընթացքը, իսկ կարանը ստացվում է ծակոտկեն՝ 

խարամի ներխառնուկներով: Որպեսզի մետաղը չգերտաքացվի, բոցը եռակց-

ման ավազանից փոքր-ինչ հեռու է պահվում: Որպես հավելանյութ գործած-

վում են այնպիսի ձողիկներ, որոնք բաղադրությամբ մոտ են եռակցվող մետա-

ղին: Որպես ապաօքսիդիչ հավելամետաղալարի բաղադրության մեջ ներմու-

ծում են մինչև 0,4 % սիլիցիում: Բոցի հզորությունը որոշվում է հիմնական մե-

տաղի 1 մմ հաստության համար 100-150 լ/ժամ ացետիլենի հաշվարկով: 

Մետաղը օքսիդացումից պաշտպանելու և օքսիդները խարամի վերածե-

լու համար օգտագործում են ֆլյուսներ, որոնք օգտագործում են նաև պղնձի և 

արույրի եռակցման համար: Լավ արդյունք է տալիս ալյումինային բրոնզների 

եռակցումը այն ֆլյուսների օգտագործմամբ, որոնք պարունակում են նատ-

րիումի, բարիումի, կալիումի և լիթիումի ֆտորիդներ ու քլորիդներ: 

Եռակցումից հետո դետալը ենթարկում են թրծաթողման 450-5000 ջեր-

մաստիճանի տակ և հովացնում ջրով: Եռակցումից հետո լիակռման ենթար-

կում են միայն գլանված բրոնզը, բայց ոչ ձուլված: Բրոնզի գազային եռակց-

ման ժամանակ կարելի է ստանալ մակահալուկ մետաղ մինչև 30 կգու/մմ2: 
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

Թեմա: Պղնձի և նրա համաձուլվածքների եռակցումը 

Նպատակը։ Սովորողը պետք է կարողանա եռակցել պղինձ և նրա համա-

ձուլվածքները: 

Անհրաժեշտ ռեսուրսներ։ Եռակցման սարքավորումներ և գործիքներ, 

եռակցման համար պահանջվող նյութեր (ֆլյուս, ավազ կամ ասբեստ), պարա-

գաներ, հավաքման և հարմարադրման հարմարանքներ, մետաղաձող, ձողա-

կարկին:  

Աշխատանքի ընթացքը։  

1. Կատարել տրված նմուշի մաքրում, ուղղում: 

2. Անհրաժեշտության դեպքում կատարել V-աձև կամ X-աձև շեղատում: 

3. Նախապատրաստած և մշակված նմուշը հավաքել եռակցման հարմա-

րանքներում և դնել եռակցուկներ: 

4. Անհրաժեշտության դեպքում կատարել նախնական տաքացում: 

5. Ընտրել եռակցման բոցի տեսակը, հզորությունը, եռակցման եղանակը, 

հավելամետաղը և ֆլյուսի տեսակը: 

6. Քսել կամ լցնել ֆլյուսը; 

7. Կատարել եռակցում՝ ըստ ընտրված եղանակի և տեխնոլոգիական 

պրոցեսի: 

8. Գործնական առաջադրանք։ Հանձնարարված նմուշով (պղինձ կամ ա-

րույր կամ բրոնզ) կատարել եռակցում, կազմելով գրավոր հաշվետվություն 

կատարված աշխատանքի վերաբերյալ։ 

Աշխատանքի արդյունքը: Աշխատանքը կատարված է, նմուշը եռակցված 

է, առաջադրանքը կատարված է:  

 

Ալյումինի և նրա համաձուլվածքների եռակցում 

 

Մաքուր ալյումինի հալման ջերմաստիճանը 6570 է: Այն տաքացման պրո-

ցեսում հեշտությամբ առաջացնում է ալյումինի օքսիդ, որը հալվում է 20600 

ջերմաստիճանի տակ: Տեխնիկայում օգտագործում են ալյումինի տարբեր 

միահալվածքներ, օրինակ՝ մանգանի հետ, պղնձի հետ, սիլիցիումի հետ և 

մագնեզիումի հետ:  

 Ալյումինի միահալվածքների գազային եռակցումը լավ արդյունք է տա-

լիս եռակցման ռեժիմը ճիշտ ընտրելու, եռակցողի համապատասխան ունա-

կությունների առկայության և դժվարահալ ալյումինի օքսիդի (Al2O3) թաղան-

թը լավ լուծող համապատասխան ֆլյուսների օգտագործման դեպքում:  
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Ալյումինի եռակցման դեպքում հատուկ նշանակություն ունի բոցի հզորու-

թյան ճիշտ ընտրումը, որովհետև ալյումինիումի օքսիդի թաղանթը ամբողջո-

վին ծածկում է եռակցման ավազանը և խանգարում է եռակցողին վերահսկե-

լու եռակցվող մետաղի հալման սկիզբը: Չափազանց հզոր բոցի դեպքում այդ 

պահը կարող է հեշտությամբ չնկատվել և այդ ժամանակ տվյալ տեղում առա-

ջանում է մետաղի թափանցահալում, որը մեծ դժվարությամբ է ուղղվում: Նա-

յած մետաղի հաստությանը, ալյումինի և նրա միահալվածքների եռակցման 

ժամանակ բոցի հզորությունը պետք է լինի. 
 

Աղյուսակ 20  

Ալյումինի եռակցման ռեժիմները 

Մետաղի 
հաստությունը, մմ 

Բացակի 
չափը, մմ 

Եռակցուկների 
հեռավորությունը, մմ 

Ացետիլենի 
ծախսը, լ/ժ 

1,5 0,5-1,0 20-30 50-100 

1,6-3,0 0,8-2,0 30-50 100-200 

3,1-5,0 1,8-3,0 50-80 200-400 

5,0-10,0 2,5-4,0 80-120 400-700 

10,1-15,0 3,5-5,0 120-211 700-1200 

15,1-50,1 4,5-6,0 200-360 900-1200 
  

Եզրերին և մետաղալարին քսվում է մածուկանման կամ փոշենման 

ֆլյուս: Ալյումին եռակցելու համար գործածվող բոլոր ֆլյուսները, հատկապես 

լիթիումի միացությունները, շատ հիդրոսկոպիկ են, այսինքն՝ խոնավածուծ են, 

ուստի և պետք է պահվեն հերմետիկորեն փակվող ապակե անոթներում այն-

քան, որքան փաստացի ֆլյուս է ծախսվում եռակցման ժամանակ: Ֆլյուսի 

մնացորդները կարանի վրա կոռոզիա են առաջացնում, այդ պատճառով էլ 

անհրաժեշտ է դրանք հեռացնել՝ լվանալով տաք ջրում: Կարանի մակերևույ-

թին պաշտպանական թաղանթ առաջացնելու համար այն 5 րոպե լվանում են 

5 %-անոց ազոտական թթվի լուծույթով, ավելացնելով 2 %-անոց երկքրո-

մաթթվի աղ: Ալյումինի միահալվածքներից պատրաստված բարակ թերթերի 

գազային եռակցման ժամանակ կիրառում են նկար 57-ում ցույց տրված միա-

ցումները: 
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Նկար 57. Ալյումինի միահալվածքներից պատրաստված բարակ թերթերի գազային 

եռակցման միացումներ 

 

Մինչև 2,5 մմ հաստության թերթերը եռակցում են կողածալումով, 3-ից 

մինչև 5 մմ հաստությանը՝ առանց շեղատելու, 6-ից մինչև 15 մմ հաստություն-

ների դեպքում պահանջվում է եզրերի միակողմ շեղատում 35-450 անկյան 

տակ: Եզրածածկ միացումներից պետք է խուսափել, որովհետև ֆլյուսի մնա-

ցորդները կարող են լցվել թերթերի արանքները և հետագայում միացման տե-

ղում առաջացնել կոռոզիա: Եզրերը մաքրելու համար եռակցումից առաջ 

դրանք 10 րոպեի ընթացքում լվանում են կաուստիկի լուծույթում 150 գ 1 լ ջրի 

համար, 650 ջերմաստիճանում, որից հետո խածատում են 2 րոպեի ընթաց-

քում 25 %-անոց օրթոֆոսֆորական թթվի լուծույթում: Խածատումից հետո եզ-

րերը լվանում են ջրով և սրբում մինչև չորանալը: Պետք է եռակցել 8 ժամից ոչ 

ուշ՝ մետաղի նոր օքսիդացումից խուսափելու համար:  

 

 
Նկար 58. Ալյումինի մաքրում և խածատում 
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Եռակցման համար գործածում են եռակցվող մետաղի բաղադրությանը 

համապատասխան մետաղալար: Ջերմամշակվող ալյումինային միահալ-

վածքները և АМц (մանգանային) միահալվածքը եռակցելիս լավ արդյունք է 

տալիս АК մետաղալարը (սիլիցիումային), որը պարունակում է 5 % սիլի-

ցիում, բարձրացնում է կարանի մետաղի հեղուկահոսունությունը և տալիս 

փոքր կծկում: Ձուլված ալյումային միահալվածքներ եռակցելու համար օգ-

տագործում են АК և АМц մետաղալար և զուտ ալյումինից պատրաստված 

մետաղալար: 

Գերադասելի է ալյումինի միահալվածքները եռակցել ձախ եղանակով, 

վերականգնիչ բնույթի բոցով կամ ացետիլենի հավելուրդով: Ծայրոցի թեքման 

անկյունը եռակցվող մետաղի մակերևույթի նկատմամբ չպետք է լինի 450-ից 

ավելի: Թույլատրվում է կարանի թեթևակի կռում սառը վիճակում: Ձուլված ա-

լյումինի եռակցումը կատարվում է 50-60 մմ տեղամասերով՝ մինչև 250-2600 

նախնական տաքացումով: Եռակցումից հետո մանրահատիկ կառուցվածք 

ստանալու և պահպանելու համար ձուլվածքը թրծաթողում են 300-3500 ջեր-

մաստիճանում և դետալը տաքացումից հետո դանդաղ հովացնում: 
  

 
 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ո՞ր ֆիզիկական հատկություններն են դժվարացնում պղնձի եռակցու-

մը: 

2. Ինչու՞ են պղինձը և նրա համաձուլվածքները հակված եռակցման ժա-

մանակ տաք ճաքեր առաջացնելու: 

3. Ի՞նչ ֆլյուսներ և հավելաձողեր են օգտագործում պղնձի և նրա համա-

ձուլվածքների եռակցման ժամանակ: 

4. Ի՞նչ ջերմային մշակման են ենթարկում պղինձը եռակցելուց առաջ 

կամ հետո: 

5. Ներկայացնել պղնձի եռակցման ռեժիմները: 

6. Ո՞րն է արույրի եռակցման հիմնական դժվարությունը: 
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7. Ներկայացնել արույրի եռակցման ռեժիմները: 

8.  Եռակցելուց հետո ի՞նչ ջերմային եռակցման են ենթարկում արույրը: 

9. Ե՞րբ են կատարում բրոնզի եռակցում: 

10. Ներկայացնել բրոնզի եռակցման ռեժիմները: 

11. Եռակցելուց հետո ի՞նչ ջերմային մշակման են ենթարկում բրոնզը: 

12. Ալյումինի ո՞ր հատկությունն է դժվարացնում նրա եռակցման գոր-

ծընթացը: 

13. Ինչպե՞ս են ալյումինը նախապատրաստում եռակցման: 

14. Ի՞նչ ֆլյուսներ և հավելաձողեր են օգտագործում ալյումինի և նրա 

համաձուլվածքների եռակցման ժամանակ: 

15. Ներկայացնել ալյումինի և նրա համաձուլվածքների եռակցման ռե-

ժիմները: 

16. Եռակցելուց հետո ի՞նչ ջերմային մշակման են ենթարկում ալյումինը 

և նրա համաձուլվածքները: 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

Թեմա: Ալյումինի և նրա համաձուլվածքների եռակցումը 

Նպատակը։ Սովորողը պետք է կարողանա եռակցել ալյումին և նրա հա-

մաձուլվածքները: 

Անհրաժեշտ ռեսուրսներ։ Եռակցման սարքավորումներ և գործիքներ, 

եռակցման համար պահանջվող նյութեր, պարագաներ, հավաքման և հարմա-

րադրման հարմարանքներ, մետաղաձող, ձողակարկին:  

Աշխատանքի ընթացքը։  

1. Կատարել տրված նմուշի մաքրում, ուղղում:  

2. Անհրաժեշտության դեպքում կատարել V-աձև կամ X-աձև շեղատում: 

3. Նախապատրաստած նմուշը խածատել լուծույթում, լվանալ ջրով և չո-

րացնել հավաքել եռակցման հարմարանքներում և դնել եռակցուկներ: 

4. Եզրերին քսել ընտրված ֆլյուս: 

4. Անհրաժեշտության դեպքում կատարել նախնական տաքացում: 

6. Ընտրել եռակցման բոցի տեսակը, հզորությունը, եռակցման եղանակը, 

հավելամետաղը: 

7. Կատարել եռակցում՝ ըստ ընտրված եղանակի և տեխնոլոգիական 

պրոցեսի: 

8. Ֆլյուսի մնացորդները հեռացնել լվանալով տաք ջրում:  

9. Եռակցելուց հետո կատարել ջերմամշակում պահանջվող ռեժիմով: 
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10. Գործնական առաջադրանք։ Հանձնարարված նմուշով (ալյումին կամ 

որևէ համաձուլվածք) կատարել եռակցում՝ կազմելով գրավոր հաշվետվու-

թյուն կատարված աշխատանքի վերաբերյալ։ 

Աշխատանքի արդյունքը: Աշխատանքը կատարված է, նմուշը եռակցված է: 

  

Գազային կտրման գործնական հմտություններ 

 

Թթվածնային կտրման ժամանակ անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ 

պայմանները.  

1. Մետաղի հալման ջերմաստիճանը պետք է բարձր լինի թթվածնում իր 

բոցավառման ջերմաստիճանից։ Այդ պայմանը չբավարարող մետաղը կհալ-

վի և հեղուկ վիճակի կանցնի մինչ իր այրվելը թթվածնի շիթում։ Ցածրածխած-

նային և միջինածխածնային պողպատները բավարարում են այդ պահանջ-

ներին, որովհետև նրանք հալվում են մոտավորապես 15000 C-ում, իսկ նրանց 

այրումը թթվածնում կարող է սկսվել 1300-13500 C-ից։ 

Պողպատում ածխածնի պարունակության բարձրացումը իջեցնում է նրա 

հալման ջերմաստիճանը և այդ պատճառով դժվարացնում թթվածնով կտրելու 

պայմանները։ Պողպատում դժվար օքսիդացվող լեգիրող էլեմենտների (քրո-

մի, նիկել), առկայությունը զգալի չափով վատացնում է թթվածնով կտրելու 

նրա հատկությունը։  

2. Խարամների հալման ջերմաստիճանը պետք է թթվածնում մետաղի 

այրման ջերմաստիճանից ցածր լինի, իսկ կտրման ժամանակ առաջացող 

խարամները պետք է լինեն հեղուկահոս և հեշտությամբ հեռացվեն կտրման 

շիթի ճնշման ազդեցության տակ։ 

3. Մետաղի այրման ժամանակ պետք է բավականաչափ ջերմություն ան-

ջատվի՝ թթվածնում մետաղի այրումը պահպանելու համար։ 

4. Մետաղի ջերմահաղորդականությունը չափից ավելի բարձր չպետք է 

լինի և կտրվածքի եզրի մակերևույթի վրա բարձր ջերմությունը պահպանելու 

արգելք չպետք է հանդիսանա։ 
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Վերը նշված պայմաններին ավելի շատ բավարարում են մինչև 0,5 % ած-

խածին, մինչև 0,5 % քրոմ և մինչև 4 % մանգան պարունակող պողպատները։ 

Մնացած խառնուկներն այն քանակությամբ, որ սովորաբար նրանք լինում են 

պողպատում, կտրման գործընթացի վրա նկատելի ազդեցություն չեն թողնում։ 

Նախքան կտրելը անհրաժեշտ է պողպատը տաքացնել մինչև նրա բոցա-

վառվելը թթվածնում։  

Դրա համար պահանջվող ջերմության ամբողջ քանակի մոտավորապես 

33 %-ը առբերվում է տաքացնող բոցի հաշվին, իսկ մնացած 67 %-ը ստացվում 

է թթվածնում պողպատի այրման ռեակցիայից։ Ջերմության ընդհանուր քա-

նակից, որ ծախսվում է կտրման վրա, պողպատի տաքացման վրա, մինչև 

նրա բոցավառման ջերմաստիճանը ծախսվում է 54 %, խարամների տաքաց-

ման վրա՝ 22 % և շրջապատում տարածվող կորուստները ծածկելու վրա՝ 24 %։ 
 

 
Նկար 59. Թթվածնա-ֆլյուսային կտրում 

1-կտրվող մետաղ, 2-ձող, 3-պաշտպանիչ էկրան, 4-մատուցման և պտտման բռնակ,  

5-թթվածնի մատուցում, օդի մատուցում 

 

Թեստ  

Նշել ճիշտ պատասխանը 

 

1. Մետաղի հալման ջերմաստիճանը պետք է լինի թթվածնում իր բոցա-

վառման ջերմաստիճանից  

1. ցածր  

2. հավասար 

3. բարձր 

 

2. Խարամների հալման ջերմաստիճանը պետք է թթվածնում մետաղի 

այրման ջերմաստիճանից լինի 

1. ցածր  

2. հավասար 

3. բարձր 
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3. Նախքան կտրելը անհրաժեշտ է պողպատը տաքացնել մինչև նրա  

1. հալվելը 

2. բոցավառվելը թթվածնում 

3. բոցավառվելը ացետիլենում 

 

4. Պողպատում ածխածնի պարունակության բարձրացումը 

1. իջեցնում է նրա հալման ջերմաստիճանը 

2. հեշտացնում է կտրումը  

3. բարձրացնում է նրա հալման ջերմաստիճանը 

 

Մակերևութային կտրումը թթվածնով 

 

Մակերևութային կտրման ժամանակ թթվածնի շիթը դեպի մետաղի մա-

կերևույթն ուղղում են ոչ մեծ անկյան տակ այնպես, որ այն մետաղի վրա հա-

նի միայն երկայնական կիսակլոր առվիկ։ 

 Նկար 60. Մակերևութային կտրում թթվածնով 

 

Որքան մեծ լինի շիթի տրամագիծը և նրա թեքման անկյունը, այնքան մեծ 

կլինի առվիկի լայնությունն ու խորությունը։ Հորիզոնական մակերևույթի 

նկատմամբ շիթի թեքության անկյունը սովորաբար հավասար է 15-200։ Մա-

կերևութային կտրման ժամանակ շիթի արտահոսման արագությունը պետք է 

լինի ավելի ցածր, քան կտրոցի տեղափոխման արագությունը և բարձր՝ քան 

անջատիչ կտրման ժամանակ։ 

Մակերևութային կտրման օգնությամբ հեռացնում են պողպատյա ձու-

լուկների ու ձուլվածքների արտաքին շերտերի զանազան արատները՝ ճաքե-

րը, խարամային ներխառնուկները, ծակոտիները, դրոշմման, կռման արատ-

ները, եռակարանների արատավոր տեղերը, և կտրում, հեռացնում են եռակա-

րանների արմատները, որից հետո դրանք ենթաեռակցում են։ 
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Թեստ 

Նշել ճիշտ պատասխանը 

 

1. Մակերևութային կտրման ժամանակ թթվածնի շիթով հանում են  

1. երկայնական կիսակլոր առվիկ 

2. ուղիղ գիծ 

3. շրջան 

 

2. Որքան մեծ է շիթի տրամագիծը և նրա թեքման անկյունը, այնքան 

1. մեծ կլինի առվիկի լայնությունն ու խորությունը 

2. փոքր կլինի առվիկի լայնությունն ու խորությունը 

3. լայնությունն ու խորությունը կլինեն հավասար 

 

3. Մակերևութային կտրման ժամանակ շիթի արտահոսման արագությու-

նը պետք է լինի կտրոցի տեղափոխման արագությունից  

1. ավելի ցածր 

2. ավելի բարձր 

3. հավասար 

 

4. Հորիզոնական մակերևույթի նկատմամբ շիթի թեքության անկյունը հա-

վասար է 

1. 30-450 

2. 15-200 

3. 60-900 

  

Ստորջրյա կտրումը թթվածնով 
 

Ստորջրյա կտրման համար օգտագործում են գազանման վառելանյու-

թով (ջրածին) և հեղուկ վառելանյութով (բենզին) աշխատող կտրոցներ։  
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Նկար 61. Կտրոցների գլխիկներ ստորջրյա կտրման համար 

ա-ջրածնա-թթվածնային կտրոց, բ- բենզինա-թթվածնային կտրոց 

 

Ծայրոցի (1) կենտրոնական առվիկով հոսում է կտրող թթվածինը, իսկ 

ծայրոցների (1 և 2) միջև օղաձև առվիկով գնում է տաքացնող բոց առաջաց-

նող ջրածնա-թթվածնային խառնուրդը։ Ծայրոցի (2) արտաքին գլխադրի (3) 

միջոցով անցնում է սեղմված օդ, որը տաքացնող բոցի շուրջը առաջացնում է 

ապահովիչ բշտիկ և նրան պաշտպանում ջրի հետ շփվելուց։ Կտրոցի բոցը 

վառում են ջրի վրա, այնուհետև ծայրոցին մատուցում են սեղմած օդ և կտրո-

ցը իջեցնում ջրի մեջ։ 

Կտրոցի գլխիկը ունի փոշարար (4), որի անցքի (5) միջով թթվածին է մա-

տուցվում խուցը (2), իսկ մյուս անցքի (3) միջով՝ բենզին։ Բենզինը, գոլորշիա-

նալով, խցում թթվածնի հետ առաջացնում է դյուրավառ խառնուրդ, որը դուրս 

է գալիս խցի հատակի (6) անցքով և այրվում։ Թթվածնի կտրող շիթը (1) մա-

տուցվում է կենտրոնական անցքի միջով։ Այրման գազանման արգասիքները 

իրենց ճնշմամբ բոցից հեռացնում են ջուրը և չեն թողնում, որ այն հանգչի։ 

Ջրածնա-թթվածնային կտրոցով կարելի է ջրում մինչև 30 մ խորության 

տակ կտրել մինչև 70 մմ հաստության պողպատ։ Ընդ որում՝ մատուցվող գա-

զերի առավել ճնշումը կազմում է. թթվածնինը՝ 6,6 մթն., ջրածինը՝ 5,5 մթն., 

օդինը՝ 5 մթն.։ Բենզինա-թթվածնային կտրոցով կարելի է ջրում մինչև 30 մ խո-

րության տակ կտրել մինչև 100 մմ հաստության պողպատ։  

Բենզինը մատուցվում է մինչև 10 մթն., թթվածինը՝ մինչև 15 մթն. ճնշման 

տակ։ Բենզինը մատուցվում է սեղմված ազոտով։ 
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Թեստ  

Նշել ճիշտ պատասխանը 

 

1. Ծայրոցի կենտրոնական առվիկով հոսում է 

1. կտրող թթվածինը 

2. ջրածնա-թթվածնային խառնուրդը 

3. բենզինը 

 

2. Կտրոցի բոցը վառում են 

1. ջրի մեջ 

2. ջրի վրա 

3. ջրի տակ 

 

3. Ջրածնա-թթվածնային կտրոցով կարելի է ջրում մինչև 30 մ խորության 

տակ կտրել  

1. մինչև 60 մմ հաստության պողպատ 

2. մինչև 70 մմ հաստության պողպատ 

3. մինչև 80 մմ հաստության պողպատ 

 

4. Բենզինա-թթվածնային կտրոցով կարելի է ջրում մինչև 30 մ խորության 

տակ կտրել 

1. մինչև 70 մմ հաստության պողպատ 

2. մինչև 90 մմ հաստության պողպատ 

3. մինչև 100 մմ հաստության պողպատ  
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Թթվածնա-ֆլյուսային կտրում 

 

Բարձրալեգիրված քրոմային և քրոմանիկելային պողպատները վատ են 

կտրվում թթվածնով, որովհետև գոյացող քրոմի օքսիդները դժվարահալ են, և 

կտրման տեղից չեն կարող հեռացվել հեղուկ վիճակում։ Մետաղի մասնիկնե-

րը ծածկող այդ օքսիդների թաղանթը արգելք է հանդիսանում թթվածնի շիթում 

նրա այրվելուն։ Դրա համար մշակվել է հատուկ եղանակ՝ թթվածնա-ֆլյու-

սային կտրում անվամբ։ Այդ եղանակով կտրելիս թթվածնի կտրող շիթի մեջ 

անընդհատ մտցնում են փոշենման ֆլյուս, որը օդում այրվելով, մեծ քանակու-

թյամբ լրացուցիչ ջերմություն է արտադրում և հալում է քրոմի օքսիդաթաղան-

թը, հեղուկացնում այդ օքսիդները, դրանք վեր ածում խարամի։ Կտրման պրո-

ցեսը ընթանում է նորմալ արագությամբ, իսկ կտրվածքի մակերևույթը մաքուր 

է ստացվում։  

Որպես ֆլյուս օգտագործվում է երկաթափոշի 0,1-0,2 մմ հատիկներով, 

որին ավելացնում են փոշենման ֆերոֆոսֆոր, ալյումինի փոշի, տեխնիկական 

բորաքս, օքսիդաթաղանթ և կվարցավազ։ 

 
Նկար 62. Թթվածնա-ֆլյուսային կտրման սարքի սխեման 

 

Ացետիլենը և թթվածինը բալոններից (4 և 5) ռեդուկտորների (14 և 6) մի-

ջով, փողրակներով (2 և 3) մտնում են կտրոց (1)։ Թթվածնի մի մասը փողրա-

կից (3) հոսում է դեպի լրացուցիչ ռեդուկտոր (7), որտեղից կափույրի (12) մի-
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ջով մտնում է ներարկիչ (10)։ Ֆլյուսասնիչ բունկերից (8) ընկնում է նաև փո-

շենման ֆլյուս։ Թթվածնի շիթը, անցնելով ներարկիչը (10), ներծծում է ֆլյուսը 

և փողրակով (9) մատուցում կտրոցին, որտեղ ֆլյուսը կտրոցի գլխիկի համա-

պատասխան առվիկների միջով մտնում է թթվածնի կտրող շիթը։ Կտրոցի 

գլխիկում կա ներարկիչ, որի միջով անցնում է թթվածնի կտրող շիթը, ներս քա-

շելով թթվածնա-ֆլյուսային խառնուրդը, որը ֆլյուսասնիչի ներարկիչից փող-

րակի միջով մտնում է կտրոց։ Ֆլյուսի քանակը կարգավորվում է դարձանիվով 

(11)։ Ներարկիչում և բաքում ճնշումը հավասարեցնում են (13) կափույրով, 

որի միջով թթվածինը կարող է մատուցվել բունկեր (8):  

 

 
Նկար 63. Գազաֆլյուսային կտրման տեղամաս 

 

Թուջի կտրումը թթվածնով նույնպես կատարում են ֆլյուսով, որովհետև 

թուջի հալման ջերմաստիճանը ցածր է թթվածնում երկաթի այրման ջերմաս-

տիճանից, և թուջը սկսում է ավելի շուտ հալվել, քան կարող է թթվածնում այր-

վել։ Թուջի մեջ եղած ածխածինը այրվելիս առաջացնում է ածխածնի գա-

զանման օքսիդ, որը կեղտոտում է կտրող թթվածինը և արգելք հանդիսանում 

երկաթի օքսիդացմանը կտրվածքի տեղում։ Թուջի կտրման համար որպես 

հավելույթ ֆլյուսին ավելացնում են ֆերոֆոսֆոր։ Թուջի կտրման արագությու-

նը 50-55 % ցածր է չժանգոտվող մետաղների կտրման արագությունից։ 

Գունավոր մետաղները ունեն բարձր ջերմահաղորդականություն և 

թթվածնով դրանք օքսիդացնելիս արտադրվում է այնքան ջերմություն, որը 
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բավական չէ կտրվածքի տեղում մետաղի այրմանը։ Թթվածնով այդ մետաղ-

ները կտրելիս առաջանում են դժվարահալ օքսիդներ, որոնք արգելք են հան-

դիսանում կտրմանը։ Ուստի թուջի և գունավոր մետաղների կտրումը թթված-

նով հնարավոր է միայն ֆլյուսների օգտագործմամբ։ 

Պղինձ և բրոնզ կտրելիս ֆլյուսին ավելացնում են ֆերոֆոսֆոր ալյումին։ 

Կտրումը կատարում են մինչև 200-4000 նախնական տաքացումով։ 

Արույր կտրելիս մեծ քանակությամբ ցինկի օքսիդի գոլորշիներ են ան-

ջատվում, որոնք վնասակար են մարդու առողջության համար, ուստի գունա-

վոր մետաղների կտրումը պետք է կատարել պաշտպանական դիմակով։ 

 

Թեստ  

Նշել ճիշտ պատասխանը 

 

1. Բարձրալեգիրված քրոմային և քրոմանիկելային պողպատները վատ 

են կտրվում թթվածնով, որովհետև գոյացող քրոմի օքսիդները 

1. դժվարահալ են 

2. հեշտ հալվող են 

3. հեղուկահոս չեն 

 

2. Թուջի հալման ջերմաստիճանը թթվածնում երկաթի այրման ջերմաս-

տիճանից 

1. բարձր է  

2. հավասար է  

3. ցածր է 

 

3. Պղնձի կտրումը կատարում են մինչև  

1. 200-4000 նախնական տաքացումով 

2. 400-6000 նախնական տաքացումով 

3. նախնական տաքացում չեն կատարում 

 

4. Արույր կտրելիս անջատվում են մեծ քանակությամբ 

1. ցինկի օքսիդի գոլորշիներ 

2. ալյումինի օքսիդի գոլորշիներ 

3. պղնձի օքսիդի գոլորշիներ 
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Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Թթվածնային կտրման ժամանակ ի՞նչ պայմաններ է անհրաժեշտ 

պահպանել: 

2. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում մակերևութային կտրումը և ինչպե՞ս են 

այն կատարում: 

3. Ի՞նչպիսի կտրոցներ են օգտագործում ստորջրյա կտրման ժամանակ 

և ինչպե՞ս են այն իրականացնում: 

4. Ո՞ր պողպատներն են ենթարկում թթվածնա-ֆլյուսային կտրման և 

ի՞նչ ֆլյուսներ են օգտագործում: 

5. Ի՞նչպես են կատարում թուջի թթվածնա-ֆլյուսային կտրումը: 

6. Ի՞նչպես են կատարում պղնձի և նրա համաձուլվածքների թթվածնա- 

ֆլյուսային կտրումը: 

  

Վերահսկման տեսակները եռակցման ժամանակ 

 

Վերահսկումն անհրաժեշտ է կարանների որակը որոշելու և խոտանը 

կանխելու համար: Եռակցման ժամանակ իրականացվում են վերահսկման 

երեք հիմնական տեսակներ: 

Նախնական վերահսկում խոտանը կանխելու համար, որը պահանջում է 

ստուգել հիմնական մետաղի մակնիշը, հավելամետաղի, ֆլյուսների, թթված-

նի, կարբիդի, ացետիլենի որակը: Նախնական վերահսկման ժամանակ ստու-

գում են նախապատրաստվածքի և եռակցվող դետալների հավաքման որակը, 

հավաքման հարմարանքների ճշտությունը, ստուգիչ-չափիչ սարքերի ու գոր-

ծիքների վիճակը և աշխատանքը: Նախնական վերահսկումը կարևոր նշանա-

կություն ունի որպես միջոց խոտանը ժամանակին կանխելու և անհրաժեշ-

տության դեպքում այն իրականացվում է գործարանի լաբորատորիայի օգնու-

թյամբ: 

Վերահսկումը եռակցման պրոցեսում պահանջում է պարբերաբար ստու-

գել եռակցման սարքավորումների ու հարմարանքների սարքինությունը: Բա-

ցի դրանից՝ ստուգվում է եռակցման ռեժիմի ճշտությունը և գործընթացի հա-

մար սահմանված տեխնոլոգիայի պահպանումը եռակցողի կողմից: Վերա-

հսկումը իրականացնում է վարպետը կամ հսկիչը: 

Պատրաստի հանգույցի, դետալի կամ շինվածքի վերահսկում, որն իր մեջ 

ներառում է կարանների արտաքին զննում և չափում, խտության փորձար-

կում, եռակցված նմուշների մեխանիկական փորձարկում, կարանների լու-

սարկում, եթե այդ նախատեսված է տեխնիկական պայմաններով: Վերա-
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հսկման տվյալ տեսակի առավել բարդ օպերացիաները կատարվում են գոր-

ծարանի լաբորատորիայի մասնակցությամբ: 

 

Եռակցված կարանների արատները 

 

Եռակցված կարանների արատներն առաջանում են այն դեպքում, երբ 

տեղի է ունենում տրված նորմատիվային փաստաթղթի պարամետրերից ցան-

կացած շեղում եռակցման ժամանակ: Օրինակ՝ եռակցվող մետաղին ներկա-

յացվող պահանջների խախտում, նախապատրաստական աշխատանքների 

ոչ պատշաճ կատարում, եռակցումային միացումների հավաքման և եռակց-

ման աշխատանքների սխալ կատարում, եռակցումային միացումների և ամ-

բողջ կոնստրուկցիայի ջերմային և մեխանիկական մշակման գործընթացների 

խախտում: Այս խախտումների մեջ գերակշիռ մաս են կազմում եռակցման 

տեխնոլոգիայի սխալ ընտրությունը, եռակցողի կատարած սխալները, 

եռակցման սարքավորումների անճշտությունները և անսարքությունները և 

եռակցման նյութերի անհամապատասխանությունը: 

 

Արտաքին արատներ 

 

Շեղումներ ըստ կարանների լայնության և բարձրության 

 

Այս թերության պատճառներն են. 

1. Եզրերի սխալ պատրաստումը, որի հետևանքով նրանց միջև եղած հե-

ռավորությունը ստացվում է տարբեր և եռակցողը պետք է այդ բացակների 

մեջ մակահալված մետաղ լցնի։ 

2. Հրածորանի, մետաղալարի կամ էլեկտրոդի անհավասարաչափ տե-

ղաշարժումը եռակցողի կողմից կարանի երկարությամբ, որի հետևանքով կա-

րանի լայնությունն ու բարձրությունը ստացվում են տարբեր։ 

3. Եռակցման համար սահմանված ռեժիմների չպահպանելը։ 

Այդպիսի արատներով կարանների արտաքին տեսքը շատ տգեղ է և կա-

րանի երկարությամբ մակահալված մետաղի անհավասարաչափ բաշխումը և 

կծկումը կարող է կորություն կամ ճաքեր առաջացնել։ Այդ արատը հայտնա-

բերվում է արտաքին զննման և կարանի բարձրությունն ու երկարությունը 

ձևանմուշով ստուգելու միջոցով։ Կարանների շեղումներն ըստ լայնության և 

բարձրության վերացվում են՝ թուլացված տեղեր ենթաեռակցելով, մետաղի 

ավելորդ մասերը հատելով։ 
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Ճաքեր 

 

Ճաքերը լինում են երկայնական և լայնական, ինչպես մակահալված, 

այնպես էլ հիմնական մետաղում։ Ճաքերի առաջացման պատճառը լարում-

ներն են, որոնք մետաղում առաջանում են նրա անհավասարաչափ տաքաց-

ման ու հովացման, կծկման եռակցման ժամանակ ջերմության ազդեցության 

տակ մետաղի հատիկների մեծության և դասավորության փոփոխման հե-

տևանքով։ 

Ճաքերը եռակցված կարաններում լուրջ արատ են համարվում։ Արտա-

քին ճաքերը հայտնաբերվում են արտաքին զննման միջոցով՝ խոշորացույցի 

օգնությամբ։ Ճաքեր ունեցող կարանի տեղամասերը արտահատում են և 

կրկին եռակցնում:  

  

Կցատեղի ենթայրուկներ 

 

Հիմնական մետաղի հաստության փոքրացումն է մակահալված մետա-

ղին անցնելու տեղում։ Այդ արատը ստացվում է մեծ հոսանքով կամ մեծ հզո-

րության հրածորանով եռակցելիս, որի հետևանքով հալվում է հիմնական մե-

տաղի մի մասը և կարանի եզրի մոտ ստացվում են վտանգավոր փոսիկներ։ 

Այդտեղ եռքամիացման ամրությունը իջնում է։ Կցատեղի փոսիկները վերաց-

վում են եռալցումով՝ նախապես մաքրելով եռալցվող տեղը։ 

  

Չհալեցված փոսիկները, խարամի մնացորդները և կարանի անհարթ  

մակերևույթ 

 

Այս արատները աշխատանքի անփութության հետևանք են։ Եթե եռակ-

ցողը ճիշտ չի վարում եռակցումը, օգտագործում է անհամապատասխան 

էլեկտրոդ, հոսանք, բոցի հզորություն, ձեռքում ամուր չի բռնում հրածորանը, 

մետաղալարը, միաժամանակ չի հալում հիմնական և հավելամետաղը, կարա-

նի մակերևույթը ստացվում է անհարթ, մետաղի ցայտերի հետքերով, մետաղի 

չհալված տեղամասերով։ 

Նման արատները հայտնաբերում են արտաքին զննման միջոցով։ Մեծ 

քանակությամբ արատներ ունեցող կարանները սովորաբար ամուր չեն լի-

նում։ Ուստի արատները պետք է հատել մինչև հիմնական մետաղը և կրկին 

եռալցնել։ 
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 Մակահալուկներ 

 

Մակահալուկները գոյանում են, երբ էլեկտրոդը կամ մետաղալարը չա-

փազանց արագ են հալվում և հեղուկ մետաղը ծածկում է բավականաչափ 

չտաքացած հիմնական մետաղի մակերևույթը։ Մակաձուլուկները կարող են 

ունենալ մեծ տարածականություն և հաճախ ուղեկցվում են հիմնական մետա-

ղի թերեռակցումով։ Մակաձուլուկները անհրաժեշտ է հատել և ստուգել թերե-

ռակցման գոյությունը։ 

 

Ներքին արատներ 

 

Ծակոտիներ 

 

Ծակոտիները առաջանում են այն պատճառով, որ հալված մետաղը կլա-

նում է այն գազերը (ջրածին, ածխածնի օքսիդներ և այլն), որոնք չեն հասց-

նում նրա արագ հովացման ժամանակ անջատվել և մնում են մետաղի մեջ 

գազաբշտիկների ձևով։ Մակերևութային ծակոտիներ կարող են առաջանալ 

կարանի եզրերը յուղից, ժանգից, ներկից, օքսիդաթաղանթից և այլ կեղտերից 

չմաքրելու պատճառով։ Դրանք այրվում են՝ առաջացնելով ջրագոլորշի և գա-

զեր, որոնք փրփրեցնում են մետաղը և նրան տալիս ծակոտկենություն։ Ծակո-

տիները կարանը դարձնում են թափանցելի՝ գազերի և հեղուկների համար։ 

Գազաեռակցման դեպքում ծակոտկեն կարանը եռակցման ժամանակ տա-

քացման համապատասխան ջերմաստիճանում խտացնում են լիակռման մի-

ջոցով։ 

Ներքին ծակոտիները հայտնաբերելու համար պետք է շինվածքը փոր-

ձարկել ջրի, սեղմված օդի ճնշմամբ, կերոսինով թրջելու, ռենտգենյան կամ 

գամմա ճառագայթներով լուսարկելու միջոցով։ 

Ծակոտկեն տեղամասը պետք է արտահատել և կրկին եռալցնել։ 

  

Կարանի արմատի թերեռակցում 

 

Այս արատը շատ լուրջ արատ է, որի դեպքում կարանի արմատում մա-

կահալված մետաղը հիմնականի հետ չի միահալվում։ Թերեռակցման տեղում 

կարանի ամրությունը խիստ ընկնում է, և միացումը դառնում է անհուսալի։ 

Թերեռակցված տեղամասում կենտրոնանում են լարումները, որոնք ավելի են 

իջեցնում կարանի դիմադրությունը արտաքին բեռնվածքների նկատմամբ։ 

Թերեռակցման պատճառը հիմնականում լինում է թույլ հոսանքը, կամ հրա-
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ծորանի սակավ հզորությունը նաև հրածորանի ու էլեկտրոդի արագ տեղա-

շարժումը, որի հետևանքով եռակցվող մետաղի տաքացումը տվյալ տեղամա-

սում չի հասցվում մինչև նրա հալման ջերմաստիճանը։ Թերեռակցում առա-

ջանում է նաև այն դեպքում, երբ եզրերը շեղատվել են շատ փոքր անկյան 

տակ և կարանի արմատի մետաղը դժվարությամբ է տաքանում։ Թերեռակ-

ցում կառաջանա, երբ կարանի մեջ օքսիդաթաղանթ կամ խարամի շերտ ընկ-

նի, կամ եզրերը լավ չմաքրվեն։  

Կարանի արմատի թերեռակցումը կարելի է հայտնաբերել նրա հակա-

ռակ կողմը զննելու միջոցով։ Թերեռակցումը հեռացնում են կարանի արատա-

վոր տեղամասը արտահատելով և կրկին եռալցնելով։ 

 

Եզրերի թերեռակցում 

 

Առաջանում է եռակցման անհրաժեշտ հոսանք կամ բոցի հզորություն 

չօգտագործելու, նաև հրածորանը և էլեկտրոդը չափից արագ տեղաշարժելու 

դեպքում։ Մակահալված մետաղը ընկնում է եռակցվող մետաղի ոչ բավակա-

նաչափ տաքացված մակերևույթին և անհրաժեշտ միահալում չի ստացվում։ 

Կարանի կոտրվածքում թերեռակցումը նկատելի է, այն մուգ շերտիկի 

ձևով գտնվում է հիմնական և մակահալված մետաղի միջև եղած սահմանա-

գծի վրա։ Եզրի թերեռակցումը կարելի է հայտնաբերել ռենտգենյան կամ 

գամմա ճառագայթների միջոցով։ Հայտնաբերված թերեռակցումը հեռացնում 

են արատավոր տեղը հատիչով հատելով, կամ գազային կտրոցով հալելով և 

կրկնակի եռալցնելով։ 

Ներքին ճաքերը առաջանում են կարանի արմատի մոտ նույն պատճա-

ռով, ինչ-որ՝ արտաքին ճաքերը։ Ներքին ճաքերը կարելի է հայտնաբերել կա-

րանը ռենտգենյան կամ գամմա ճառագայթներով լուսարձակելով։ Կարի ճա-

քերով տեղամասերը արտահատում և եռալցնում են։ 

Գերտաքացումը բնութագրվում է մետաղի հատիկների աճմամբ, եթե այն 

տաքացվի սահմանված ջերմաստիճանից բարձր։ Որքան խոշոր են հատիկ-

ները, այնքան փոքր է միակցման մակերևույթը նրանց միջև և բարձր է մետա-

ղի բեկունությունը, դրա համար էլ վատ է դիմադրում հարվածային բեռնվածք-

ներին։ Կարանի խոշորահատիկ մետաղը կարելի է ուղղել հետագա ջերմա-

մշակմամբ։ 

Գերայրումը բնութագրվում է մետաղի կառուցվածքում օքսիդացված հա-

տիկների առկայությամբ, որոնց շնորհիվ նրանց վրա եղած մետաղը շատ բե-

կուն է և ուղղման չի ենթարկվում։ Մետաղը գերայրվում է, եթե եռակցումը կա-
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տարվում է լիառատ թթվածնով։ Կարանի գերայրված տեղամասերը անհրա-

ժեշտ է լրիվ արտահատել մինչև առողջ մետաղը և կրկին եռալցնել։ 
 

 
Նկար 64. Կարանի ներքին և արտաքին արատներ 

1-կտրվածք կարանամերձ գոտում, 2-թերեռակցում, 3-մակահալք, 4-ծակոտիներ,  

5- խարամային ներխառնուկներ, 6-արտաքին ճաք, 7-ներքին ճաք, 8-արմատի թերեռակ-

ցում, 9-կցատեղի թերեռակցում, 10- գերայրում 

 

Թեստ  

Նշել սխալ պատասխանը 

 

1. Ըստ կարանների լայնության և բարձրության շեղումների պատճառ-

ներն են. 

1. եզրերի սխալ պատրաստումը 

2. եռակցման ռեժիմի սխալ ընտրությունը 

3. կարանի մետաղի պլաստիկությունը 

 

2. Արտաքին ճաքերը հայտնաբերվում են 

1. արտաքին զննմամբ 

2. խոշորացույցի օգնությամբ 

3. ճառագայթների լուսարկմամբ 

 

3. Արտաքին արատներ են 

1. կցատեղի ենթայրուկները 

2. մակահալուկները 

3. գերայրումը 

 

4. Ծակոտիները առաջանում են  

3. կարանի եզրերի յուղից, ժանգից, ներկից 

2. հալված մետաղում կլանվող գազերից 

3. հրածորանի անհամապատասխան ընտրությունից 
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5. Ներքին արատներ են  

1. կարանի արմատի թերեռակցումը 

2. կցատեղի ենթայրուկները 

3. գերտաքացումը 

  

Եռակցված կարանների ու շինվածքների վերահսկման եղանակները 

 

Կարանի արտաքին զննումը և չափերի ստուգումը 

 

Այս վերահսկման նպատակը կարանների արտաքին արատների՝ ըստ 

լայնության ու բարձրության անհարթությունների, թերայրուկների, չափապա-

կասության, կարանի արմատի թերեռակցման, ճաքերի, խարամային ներ-

խառնուկների, մեծ ծակոտիների հայտնաբերումն է։ Խոշորացույցի օգնու-

թյամբ կարելի է նկատել կարանի մանր մազաճեղքերը և ծակոտիները։ 

Եթե ենթադրվում է, որ կարանի տվյալ տեղում ճաքեր կան, ապա ուսում-

նասիրվող տեղամասում մետաղը լվանում են սպիրտով և հետո խածատում 

10 %-անոց ազոտական թթվի ջրալուծույթով՝ մինչև փայլատ մակերևույթ 

առաջանալը։ Խածատումից առաջ անհրաժեշտ է մետաղի մակերևույթը մաք-

րել խարտոցով և զմռնիտե թղթով։ Խոշորացույցը պետք է մեծացնի 10-20 ան-

գամ։ Զննումից հետո մետաղի մակերևույթը մաքրում են զմռնիտե թղթով և 

շփում դենատուրացված սպիրտով՝ թթվի մնացորդները հեռացնելու համար։ 

Կարանի չափերը ստուգում են համապատասխան ձևանմուշով կամ ու-

նիվերսալ չափիչներով։  

 

 
Նկար 65. Կարանի արտաքին ստուգման սարքավորումներ 

 

 



149 

Կարանի թերաշաղափումը 

 

Այս եղանակը կիրառում են կարանի արմատի կամ եզրի առանձին, առա-

վել կասկածելի տեղերում թերեռակցումը որոշելու համար։ Հետազոտվող տե-

ղում կարանը թերաշաղափում են շաղափով կամ կոնաձև ֆրեզով, որոնց 

տրամագիծը 3 մմ-ով մեծ է կարանի լայնությունից։ Շաղափի կամ ֆրեզի 

սրվածքի անկյունը պետք է հավասար լինի կարանի բացման անկյանը։ Թե-

րաշաղափված տեղի մակերևույթը խածատում են 10-12 % պղնձի և ամոնիու-

մի քլորիդների կրկնակի աղի ջրային լուծույթով։ Այս դեպքում թերեռակցումը 

լավ է նկատվում։ Փորձարկումից հետո թերաշաղափած տեղը եռալցնում են։ 

 

Կարանի խտության ստուգումը 

 

Կարանի խտությունը ստուգում են կերոսինով, որը թափանցում է ամենա-

մանր ծակոտիներն ու ճաքերը։ Դրա համար կարանը մի կողմից ծեփում են 

ջրում բացված կավիճով։ Կավիճը չորանալուց հետո կարանի մյուս կողմին 

կերոսին են քսում։ Անխտությունների, ծակոտիների ու ճաքերի առկայության 

դեպքում կերոսինը թափանցում է դրանց միջով, և կավճով ծածկված տեղում 

առաջանում են լավ նկատելի բծեր։ Այս եղանակը կիրառվում է չգործող ա-

նոթների ու ռեզերվուարների կարանների խտությունը ստուգելու համար։ 
 

 
Նկար 66. Կարանի խտության փորձարկումը կավիճով և կերոսինով 

 

Մակրո և միկրոստրուկտուրայի հետազոտումը 

 

Մետաղի ստրուկտուրան, որն անզեն աչքով տեսանելի է, նմուշի հղկված 

և հատուկ լուծույթով խածատված մակերևույթի վրա, կոչվում է մակրոստ-

րուկտուրա։ Հղկուկը անում են կարանի կամ փորձաշերտից կտրված նմուշնե-
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րի վրա։ Միաժամանակ կարելի է հայտնաբերել թերեռակցումները, խարա-

մային ներխառնուկները, փչուկները, ծակոտիները, ճաքերը և այլն։ 

Միկրոստրուկտուրա կոչվում է հիմնական կամ մակահալված մետաղի 

կազմությունը, որը երևում է մանրադիտակի տակ 100-1000 անգամ խոշորաց-

ված ժամանակ։ Հղկուկի մակերևույթը պետք է խնամքով ողորկված և 5 %-ա-

նոց ազոտական թթվի սպիրտային լուծույթով խածատված լինի։ Միկրոստ-

րուկտուրան հնարավորություն է տալիս կարանում հայտնաբերել մետաղի 

գերտաքացում և գերայրում, հատիկների սահմանագծերում օքսիդների առ-

կայություն, մետաղի կազմության փոփոխում՝ եռակցման ժամանակ նրա 

առանձին էլեմենտների այրման հետևանքով, միկրոսկոպիկ ճաքեր, ծակոտի-

ներ և այլն։ 

 

 
Նկար 68. Կարանների ստուգումը ուլտրաձայնային և ռադիոգրաֆիկական եղանակներով 

  

 Անոթների ու ռեզերվուարների հիդրավլիկ և պնևմատիկ  

փորձարկումը 

 

Պնևմատիկ փորձարկման նպատակը կարանի խտության ստուգումն է։ 

Հիդրավլիկ փորձարկումը, բացի կարանի խտության ստուգումից, հնարավո-

րություն է տալիս որոշելու ռեզերվուարի ու անոթի ամրությունն ամբողջու-

թյամբ՝ ամենամեծ բեռնվածքների դեպքում։ 

Հիդրավլիկ փորձարկման ժամանակ եռակցված անոթը ջուր են լցնում և 

հիդրավլիկ պոմպի օգնությամբ նրա մեջ ճնշում են առաջացնում, որը տվյալ 

շինվածքի աշխատանքային առավելագույն ճնշումից բարձր է։ Անոթը փոր-

ձարկման տակ պահում են 5 րոպե։  

Այնուհետև ճնշումը իջեցնում են մինչև աշխատանքայինը և այդ ճնշման 

տակ եզրերից 15-20 մմ հեռավորության վրա կարանները թեթևակի 

թխթխկացնում են 1 կգ կշիռ ունեցող կլորացված մուրճով, որից հետո մանրա-
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մասն զննում են կարանները։ Եթե զննման ժամանակ հայտնաբերվի հոսք 

կամ քրտնում, ապա այդ տեղերը նշում են կավիճով և ճնշումը վերացնելուց 

հետո արտահատում են ու կրկին եռալցնում։  

Պնևմատիկ փորձարկումը կատարվում է սեղմված օդով, միայն անոթի 

աշխատանքային ճնշման դեպքում։ Կարանի խտությունը ստուգում են՝ օճա-

ռի լուծույթ քսելով կամ ջրի մեջ ընկղմելով՝ եթե թույլ տան անոթի գաբարիտ-

ները։ Օդի բացթողման տեղերում բշտիկներ են առաջանում։ Անվտանգու-

թյան նպատակով պնևմատիկ փորձարկումը պետք է կատարել միայն նախա-

պես անոթը հիդրավլիկ փորձարկման ենթարկելուց հետո։ 

Եռակցման կարանների արատները հայտնաբերվում են նաև լուսարկ-

ման եղանակով՝ ռենտգենյան և գամմա ճառագայթներով, նաև գերձայնային, 

մագնիսական և այլ մեթոդներով։ 
 

 
 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Եռակցման ժամանակ որո՞նք են վերահսկման հիմնական տեսակնե-

րը:  

2. Ո՞ր դեպքերում են եռակցված կարերում առաջանում արատներ: 

3. Որո՞նք են եռակցված կարերի արտաքին արատները: 

4. Որո՞նք են արտաքին արատների առաջացման պատճառները: 

5. Որո՞նք են եռակցված կարերի ներքին արատները: 

6. Որո՞նք են ներքին արատների առաջացման պատճառները: 

7. Եռակցված կարանների ու շինվածքների վերահսկման ի՞նչ եղանակ-

ներ կան: 

8. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում կարանի արտաքին զննումը և չափերի 

ստուգումը, ինչպե՞ս է այն իրականացվում: 
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9. Ե՞րբ են իրականացնում կարանի թերաշաղափումը: 

10. Ինչպե՞ս են իրականացնում կարանի խտության ստուգումը: 

11. Ի՞նչ է իրենից ներկայացվում կարանի մակրո և միկրոստրուկտուրան 

և ի՞նչ մեթոդներով են այն ստուգում: 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

 

Կատարել տրված նմուշի կարանի զննում, արատների հայտնաբերում և 

հնարավոր վերացում, օգտվելով տրված օրինակից լրացնել աղյուսակը, նշե-

լով կարանների արատների առաջացման պատճառները, հայտնաբերման և 

վերացման ձևերը։ 

 

Կարանի արատների 

տեսակներ 

Առաջացման պատճառը Հայտնաբերման 

ձևը 

Վերացումը 

Լայնության, 

բարձրության 

շեղումներ 

   

Ճաքեր     

Կցատեղի 

ենթայրուկներ 

   

Չհալելցրած 

փոսիկներ  

 

Անփութություն, 

անհամապատասխան 

եռակցման հոսանք կամ 

բոցի հզորություն 

Արտաքին 

զննմամբ, 

խոշորացույցով 

Արատները 

հատել մինչև 

հիմնական 

մետաղը, 

կրկին  

եռալցնել 

Մակահալուկներ     

Ծակոտիներ     

Կարանի արմատի 

թերեռակցում 

   

Ներքին ճաքեր     

Գերտաքացում     

Գերայրում     
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Վերջաբան 

 

Հայկական մշակույթը առանձնանանում է յուրահատուկ արհեստներով: 

Ժամանակին շատերն են զբաղվել արհեստով, սակայն իրենց արհեստը պահ-

պանել են միայն նրանք, ում համար այն չի եղել պարզապես աշխատանք և 

փող աշխատելու միջոց, այլ ապրելակերպ՝ միտված արվեստ ստեղծելուն:  

Արհեստները Հայաստանում միշտ էլ հարգի են եղել: Այժմ էլ արհեստ ու-

նեցողները յուրահատուկ տեղ են գրավում հասարակության մեջ՝ լինելով 

իրենց արհեստի բացառիկ կրողները: 

Մեր ժամանակներում եռակցողի մասնագիտությունը դարձել է ամենա-

պահանջվածներից, որովհետև այն անհրաժեշտ է գրեթե բոլոր ոլորտներում՝ 

կենցաղում, արդյունաբերության, շինարարության բոլոր բնագավառներում։ 

Այս մասնագիտությունը բարձր վարձատրվող մասնագիտություններից մեկն 

է և ունի մշտական պահանջարկ։  

Եռակցողը պետք է լինի աշխատասեր, հմուտ, խելացի և պատասխանա-

տու, պետք է ունենա տրամաբանական մտածողություն, չլինի անփույթ, 

թափթփված, անուշադիր։ 

Եռակցողը պետք է լինի տնտեսող, թույլ չտա նյութերի սահմանված նոր-

մայից ավելի ծախսում, միաժամանակ ապահովի եռակցման աշխատանքնե-

րի կատարման բարձր որակ։ Խնամքով վերաբերվի եռակցման սարքավո-

րումներին ու գործիքներին: 

Եռակցողը չպետք է բավարարվի իմացածով, անընդհատ զարգացնի 

մասնագիտական գիտելիքներն ու հմտությունները, հետևի մասնագիտության 

նորություններին և ձգտի հասնել կատարելության, որովհետև, երբ արհեստը 

ձգտում է կատարելության, այն վեր է ածվում արվեստի, ինչպիսին հավել-

վածներում ներկայացված աշխատանքներն են: 
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Հավելվածներ 
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