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Bölmə 1. Giriş. Qazla qaynağın mahiyyəti 

Qaz qaynağının əsasları 

Metalların qazla qaynağı mürəkkəb, baha başa gələn maşın və 

avadanlıqların istifadəsini tələb etməyən ən sadə qaynaq üsuludur. 

Qazla qaynaq prosesi sadə olmaqla yanaşı, həm də qaynaq 

zamanı qaz alovunun gücünü, qaynaq metalının qızma və ərimə 

temperatur dərəcəsini tənzimləmək də mümkündür. 

Qazla qaynaqda metalının qızması elektrik-qövs qaynağına 

nisbətən daha rəvan getdiyindən bu üsulla qalınlığı az olan (0,1 0,3 

mm), asan əriyən, tədricən qızdırılma və soyudulma tələb 

edən əlvan metal və ərintilərin (alət poladları, tunclar və s.) qaynaq 

olunmasında geniş tətbiq olunur. 

Qaz qaynağında birləşmə yeri qaynaq metalının ərimə 

temperaturundan daha yüksək temperaturlu qaz alovu vasitəsilə 

qızdırılır(şəkil 21.1). Qaz alovu (4) yanıcı qazın (asetilen, arqon, metan, 

propan və s air təbii və süni qazlar) texniki təmiz oksigen atmosferində 

yanması nəticəsində alınır. 
 
 

 

Şəkil 21.1. Qaz qaynağının sxemi 

Qaz alovu vasitəsilə qaynaq olunan məmulatın (1) kənarları, 

həmçinin qazyandırıcının (3) alovu ilə qaynaq vannası arasına daxil 

edilən qatqı  məftil də (2) əriyir. 
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Qaynaq işlərində istifadə olunan oksigen qaynaq məntə-qəsinə 

polad balonlarda gətirilir. Balonda oksigenin təzyiqi 15 МPа olur, balon 

göy rənglənir və üstündə qara hərflərlə “oksigen” sözü yazılır (şəkil 

21.2). 

 

 

 

 
 

Şəkil 21. 2. Qaz 

qaynağının dəsti 

 
 

Oksigen balonu silindr şəklində 

olub, poladdan hazırlan-ılır, sferik dibi və bağlayıcı ventilin bağlanması 

üçün boğazı vardır. Balonu şaquli vəziyyətdə saxlamaq üçün onun aşağı 

hissəsinə xüsusi formalı başmaq geydirilir. 

Balonun maye tutumu 40 dm3-dır. Təzyiq 15 МПа olduqda balon 

6000 dm3 oksigen tutur. Balondan çıxan qazın təzyiqini azaltmaq və 

işlək təzyiqi sabit saxlamaq üçün qaz 

reduktorları tətbiq edilir. Oksigen    reduktorları   oksigenin   təzyiqini 

15 - dən 0,1 

МПа-ya, asetilen reduktorları isə təzyiqi 1,6-dan 0,02 МPа-ya endirir. 

Qaynaq texnikasında işlədilən reduktorların əsasən 2 manometri 

olur(şəkil21.3).
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Şəkil 21.3. Qaz qaynağında işlədilən reduktorlar: 

a-oksigen reduktoru; b- asetilen reduktoru 

 

 

Bunlardan biri qazın reduktora daxil olan hissəsində, o biri isə 

çıxışda qazın təzyiqini ölçür. Yanıcı qaz kimi təbii qaz, H2; benzin, ağ 

neftin buxarlarından və s. qazlardan istifadə edilir. Göstərilən yanıcı 

qazlar əsasən oksigen alovu ilə kəsmədə işlədilə bilər. Çünki, bu halda 

alovun yüksək temperaturu tələb olunmur. Qaz qaynağı üçün 

əsasən asetilendən istifadə olunur. Asetilen başqa yanıcı qazlara 

nisbətən yüksək istilik götürmə qabiliyyətinə malik olub, onun 

oksigenlə qarışıq alovunun temperaturu 32000C- yə qədərdir. 

Asetilen yanıcı qaz olub, xüsusi konstruksiyalı cihaz-larda - 

generatorlarda (şəkil 21.3 və şəkil 21. 4 ) suya kalsium – karbidlə təsir 

etməklə ağıdakı reaksiya üzrə alınır: 
 

 
 

CaC2 2H 2O  Ca(OH )2 C 2 H 2Q 

1 kq. CaC2 parçalanmasında 250 - 300 dm3 asetilen alınır. 

Asetilen asetonda yaxşı həll olunur. (1 həcm asetonda 0,15МПа 

təzyiq şəraitində 23 həcm) asetillen həll olur. 

Asetilenin təzyiqi 0,175 МПа-dan artıq olduqda partlayış 

yaran bilər. Odur ki, balonda asetileni 1-1,5 atm təzyiqdən daha yüksək 

təyzyiqdə saxlamaq təhlükəlidir. Buna görə də asetilenin partlama 

təhlükəsizliyi qarşısını almaq üçün onu asetonda həll edilmiş halda 

saxlayırlar. 
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Müstəqil, peşəkarların iştirakı olmadan, lakin zamanı metal 

konstruksiyaların yüksək keyfiyyətli və sürətli montajı təmir işləri, 

lehimləmə tikişləri, eləcə də müxtəlif metal məhsulların kəsilməsi ev 

üçün yaxşı bir qaynaq maşını ilə mümkündür. Qaynaq maşınları 

haqqında oxuyun 

Qaz burnerindən istifadə qaydaları 

Qaz ocağının yüksək temperatur diapazonu çevrəvi hərəkətə malik 

olduğundan, aşağıdakı təhlükəsizlik qaydalarını xatırlamaq lazımdır: 
 

  bütün işlər qaynaqçının ovuclarını yanıqlardan qoruyacaq 

leggingsdə aparılmalıdır; 

  alovun nüvəsinə baxmaq da arzuolunmazdır, çünki temperatur 

1000 dərəcədən yuxarıdır və yüngül yük gözün buynuz qişasına mənfi 

təsir göstərir. 

Çox diqqətlə: qazı kəsmək və oksigen silindrini yağlı əllərlə açmaq qəti 

qadağandır, çünki sənaye yağı və oksigenin qarşılıqlı təsiri oksigenin ani 

alovlanmasına və silindrin qapalı məkanında partlayışa səbəb olur. 
 

60 ildən artıqdır ki, alovla kəsmə və oksi-yanacaq qaynağı sənaye 

tətbiqlərinin geniş spektrində keyfiyyət və funksionallıq üçün etalon 

olmuşdur. 
 

Rahatlıq və mövcudluq, qiymət və keyfiyyətin birləşməsi bu qaynaq 

növünü eyni səviyyəyə gətirdi 
 

Qaz qaynağı ərimə qaynağına aiddir. Qaz qaynaq prosesi hissələrin 

kənarlarının qaynaq məşəlinin alovu ilə ərimiş vəziyyətə qoşulma 

nöqtəsində qızdırılmasından ibarətdir. Metalı qızdırmaq və əritmək üçün 

kommersiya baxımından təmiz oksigenlə qarışdırılmış yanan qazın 

yandırılması ilə əldə edilən yüksək temperaturlu alov istifadə olunur. 

Kenarlar arasındakı boşluq doldurucu telin ərimiş metalı ilə doldurulur. 

Qaz qaynağı var aşağıdakı faydalar: qaynaq üsulu nisbətən sadədir, 

mürəkkəb və bahalı avadanlıq tələb etmir, həmçinin elektrik enerjisi 

mənbəyidir. Alovun istilik gücünü və qaynaq yerinə nisbətən mövqeyini 

https://chaspeek.ru/az/shirt/strategii-toir-i-puti-povysheniya-effektivnosti-remontnyh-rabot-ocenka/
https://chaspeek.ru/az/watch/oborudovanie-dlya-rezby-po-fanere-ceny-na-lazernuyu-rezku-po-derevu-sleduet/
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dəyişdirərək, qaynaqçı geniş diapazonda qaynaqlanan metalın 

qızdırılması və soyudulma sürətini idarə edə bilər. 

Qaz qaynaqının çatışmazlıqları arasında metalın daha aşağı istilik 

dərəcəsi və qövs qaynağına nisbətən metala istilik effektinin böyük 

zonası daxildir. Qaz qaynaqında istilik konsentrasiyası azdır və qaynaq 

ediləcək hissələrin əyilməsi qövs qaynağına nisbətən daha çox olur. 

Bununla belə, düzgün seçilmiş alov gücü, onun tərkibinin məharətlə 

tənzimlənməsi, doldurucu metalın düzgün dərəcəsi və qaynaqçının 

müvafiq ixtisasları ilə qaz qaynağı yüksək keyfiyyətli qaynaq 

birləşmələrini təmin edir. 

Metalın alovla nisbətən yavaş qızdırılması və qızdırma zamanı istilik 

konsentrasiyasının nisbətən aşağı olması səbəbindən qaynaqlanan 

metalın qalınlığının artması ilə qaz qaynaq prosesinin məhsuldarlığı 

əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Məsələn, 1 mm qalınlığında bir polad ilə 

qaz qaynaq sürəti təxminən 10 m / saat, 10 mm qalınlığında isə yalnız 2 

m / saatdır. Buna görə də, qalınlığı 6 mm-dən çox olan poladın qaz 

qaynağı ilə müqayisədə daha az məhsuldardır qövs qaynağı və daha az 

istifadə olunur. 

Qaz qaynaqında yanan qazın (asetilen) və oksigenin dəyəri qövs və 

müqavimət qaynaqında elektrik enerjisinin qiymətindən yüksəkdir. 

Nəticədə qaz qaynağı elektrik qaynağından daha bahalıdır. 

Qaz qaynaq prosesini mexanikləşdirmək və avtomatlaşdırmaq elektrik 

qaynaq prosesindən daha çətindir. Buna görə də, çox alovlu xətti 

brülörlərlə avtomatik qaz qaynağı yalnız uzununa tikişləri olan nazik 

metaldan hazırlanmış qabıqları və boruları qaynaq edərkən istifadə 

olunur; qaz qaynağı: 

nazik təbəqə poladdan məmulatların istehsalı və təmiri (kiçik tutumlu 

qabların və çənlərin qaynağı, çatların qaynağı, yamaqların qaynağı və 

s.); 

kiçik və orta diametrli (100 mm-ə qədər) boru kəmərlərinin və onlar 

üçün fitinqlərin qaynaqlanması; 

çuqun, bürünc və silumin məmulatlarının təmir qaynaqını; 

alüminium və onun ərintilərindən, misdən, misdən, qurğuşundan 

hazırlanmış məmulatların qaynaqlanması; 

poladdan və çuqundan hazırlanmış hissələrə latunun üzlənməsi; 

https://chaspeek.ru/az/shirt/kak-svarivat-relsy-ruchnoi-dugovoi-svarkoi-svarka-relsov/
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pirinç və bürünc doldurucu çubuqlardan istifadə etməklə döymə və 

çevik dəmirin qaynaqlanması, çuqun aşağı temperaturda qaynaqlanması. 
 

Qaz qaynaqının köməyi ilə mühəndislikdə istifadə olunan demək olar ki, 

bütün metallar qaynaq edilə bilər. Çuqun, mis, pirinç, qurğuşun kimi 

metalların qazla qaynaqlanması qövs qaynağından daha asandır. 

Avadanlığın sadəliyini də nəzərə alsaq, o zaman məlum olur ki, qaz 

qaynağı xalq təsərrüfatının bəzi sahələrində (bəzi maşınqayırma 

zavodlarında, Kənd təsərrüfatı, təmir, tikinti-quraşdırma işləri və s.). 

Qaz qaynağı üçün aşağıdakılar lazımdır: 

1) qazlar - oksigen və yanan qaz (asetilen və ya onun əvəzedicisi); 

2) doldurucu tel (qaynaq və səth üçün); 

3) müvafiq avadanlıq və aparatlar, o cümlədən: 

 

a. oksigenin saxlanması üçün oksigen silindrləri; 

b. silindrlərdən brülörə və ya kəsiciyə verilən oksigenin təzyiqini 

azaltmaq üçün oksigen reduktorları; 

in. kalsium karbiddən asetilen almaq üçün asetilen generatorları və ya 

asetilenin təzyiq altında olduğu və asetilendə həll edildiyi asetilen 

silindrləri; 

G. müxtəlif qalınlıqdakı süpürgəni qızdırmaq üçün uclar dəsti ilə 

qaynaq,        səthləmə,        sərtləşdirmə        və        digər        ocaqlar; 

d. ocağa oksigen və asetilen vermək üçün rezin qollar (şlanqlar); 

4) qaynaq üçün aksesuarlar: gözləri qaynaq alovunun parlaq işığından 

qorumaq üçün tünd şüşəli eynəklər (işıq filtrləri), çəkic, məşəl üçün 

açarlar dəsti, metalın və qaynağın təmizlənməsi üçün polad fırçalar; 

5) Tacking, qaynaq zamanı hissələrin yığılması və bərkidilməsi üçün 

qaynaq masası və ya qurğusu; 

6) bu metalın qaynaqlanması üçün tələb olunarsa, axınlar və ya qaynaq 

tozları. 

 
 

Qaz qaynağında istifadə olunan materiallar. 

oksigen Atmosfer təzyiqində və adi temperaturda oksigen havadan bir 

qədər ağır olan rəngsiz və qoxusuz qazdır. Atmosfer təzyiqində və 20 qr 

https://chaspeek.ru/az/jeans/kogda-otmechayut-den-selskogo-hozyaistva-spravka-den-rabotnika/
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temperaturda. 1m3 oksigenin kütləsi 1,33 kq-dır. Yanan qazların və 

yanan mayelərin buxarlarının təmiz oksigendə yanması yüksək sürətlə 

çox güclü şəkildə baş verir və yanma zonasında yüksək temperatur 

meydana gəlir. 

Yüksək temperaturlu bir qaynaq alovu əldə etmək üçün qaynaq yerində 

metalı tez əritmək lazımdır, yanan bir qaz və ya yanan mayenin buxarı 

təmiz oksigen ilə qarışıqda yandırılır. 

Sıxılmış qazlı oksigen yağ və ya piylərlə baş verərsə, ikincisi özbaşına 

alovlana bilər və bu da yanğına səbəb ola bilər. Buna görə də, oksigen 

balonları və avadanlıqları ilə işləyərkən yağ və yağın cüzi izlərinin belə 

onların üzərinə düşməməsinə diqqət yetirilməlidir. Oksigen və yanan 

maddənin müəyyən nisbətlərində yanan mayelərdən oksigen qarışığı 

partlayır. 

Texniki oksigen atmosfer havasından çıxarılır, hava ayırıcı qurğularda 

emala məruz qalır, burada karbon qazından təmizlənir və nəmdən 

qurudulur. 

Maye oksigen yaxşı istilik izolyasiyası olan xüsusi qablarda saxlanılır və 

daşınır. Qaynaq üçün texniki oksigen üç sinifdə istehsal olunur: ən 

yüksək, ən azı 99,5% təmizlik 

1- ci dərəcəli təmizlik 99,2% 

Həcmi 98,5% təmizliyi ilə 2-ci dərəcəli. 

Qalan 0,5-0,1% azot və arqondur 

Asetilen Qaz qaynağı üçün yanan bir qaz olaraq, asetilen oksigenin 

hidrogenlə birləşməsidir. Normal və təzyiqdə asetilen qaz halındadır. 

Asetilen rəngsiz bir qazdır. Tərkibində hidrogen sulfid və ammonyak 

çirkləri var. 

Asetilen partlayıcı qazdır. Saf asetilen 450-500C-ə qədər sürətlə 

qızdırıldıqda 1,5 kqf/sm 2-dən çox artıq təzyiqdə partlamağa qadirdir. 

Asetilenin hava ilə qarışığı, qarışığın həcminə görə 2,2-dən 93% -ə 

qədər asetilen ehtiva edərsə, atmosfer təzyiqində partlayır. Sənaye 

məqsədləri üçün asetilen elektrik qövsü boşalmasının təsiri ilə maye 

yanan maddələrin parçalanması, həmçinin kalsium karbidinin su ilə 

parçalanması ilə əldə edilir. 

Asetilen üçün qaz əvəzediciləri. Metalları qaynaq edərkən digər qazlar 

və mayelərin buxarları istifadə edilə bilər. Qaynaq zamanı metalın 

effektiv qızdırılması və əriməsi üçün alovun hündürlüyünün 

qaynaqlanan metalın əriməsindən təxminən iki dəfə yüksək olması 

lazımdır. 
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Müxtəlif yanan qazların yanması brülörə verilən fərqli miqdarda oksigen 

tələb edir. Cədvəl 8 qaynaq üçün yanan qazların əsas xüsusiyyətlərini 

göstərir. 

Asetilen üçün qaz əvəzediciləri bir çox sənaye sahələrində istifadə 

olunur. Buna görə də onların geniş miqyasda istehsalı və çıxarılması və 

çox ucuz olması onların asetilendən əsas üstünlüyüdür. 

Bu qazların alovunun aşağı olması səbəbindən onların istifadəsi 

metalların qızdırılması və əridilməsinin müəyyən prosesləri ilə 

məhdudlaşır. 

Poladı propan və ya metanla qaynaq edərkən, deoksidləşdirici kimi 

istifadə olunan artan miqdarda silikon və manqan olan bir qaynaq 

məftilindən istifadə etmək lazımdır, çuqun və əlvan metalları qaynaq 

edərkən isə fluxlardan istifadə olunur. 

Qazlar - aşağı istilik keçiriciliyi olan əvəzedicilər silindrlərdə daşınması 

üçün qənaətcil deyil. Bu, onların alov müalicəsi üçün istifadəsini 

məhdudlaşdırır. 

Cədvəl 8 Qaz qaynaqında istifadə olunan əs 

 

 
 

Qaynaq telləri və axınları 

Əksər hallarda, qaz qaynaqında, kimyasına yaxın olan bir doldurucu tel 

istifadə olunur. qaynaq ediləcək metalın tərkibi. 

Qaynaq üçün naməlum markanın təsadüfi telindən istifadə etməyin. 

Telin səthi hamar və təmiz olmalıdır, miqyas, pas, yağ, boya və digər 

çirkləndiricilərdən təmizlənməlidir. Telin ərimə nöqtəsi metalın ərimə 

nöqtəsinə bərabər və ya ondan bir qədər aşağı olmalıdır. 

Tel, güclü sıçrayış və qaynama olmadan sakit və bərabər şəkildə 

əriməlidir, bərkimə zamanı xarici daxilolmalar və digər qüsurlar 

olmadan sıx homojen bir metal meydana gətirməlidir. 

Əlvan metalların (mis, latun, qurğuşun), eləcə də paslanmayan poladdan 

qaz qaynağı üçün uyğun məftil olmadığı hallarda, istisna olaraq, metalı 
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qaynaq edən eyni dərəcəli təbəqələrdən kəsilmiş zolaqlar istifadə olunur. 

Fluxs Mis, alüminium, maqnezium və onların ərintiləri qaynaq zamanı 

qızdırıldıqda, havada və ya qaynaq alovunda (oksidləşdirici alovla 

qaynaq edərkən) oksigenlə güclü reaksiya verir, metaldan daha yüksək 

ərimə nöqtəsinə malik oksidlər əmələ gətirir. Oksidlər ərimiş metalın 

damcılarını nazik bir filmlə örtür və bu, qaynaq zamanı metal 

hissəciklərinin əriməsini xeyli çətinləşdirir. 

Ərinmiş metalı oksidləşmədən qorumaq və yaranan oksidləri çıxarmaq 

üçün qaynaq tozları və ya fluxlar adlanan pastalar istifadə olunur. 

Doldurucu məftil və ya çubuğa əvvəllər tətbiq olunan axınlar və 

qaynaqlanan metalın kənarları qızdırıldıqda əriyir və maye metalın 

səthinə üzən əriyən şlaklar əmələ gətirir. Şlak filmi ərimiş metalın 

səthini örtür, onu oksidləşmədən qoruyur. 

Flüslərin tərkibi qaynaq ediləcək metalın növü və xüsusiyyətlərindən 

asılı olaraq seçilir. 

Flüs kimi kalsine edilmiş boraks, bor turşusu istifadə olunur. Çuqun və 

bəzi xüsusi alaşımlı poladları, mis və onun ərintilərini qaynaq edərkən 

fluxların istifadəsi lazımdır. Qaynaq edərkən karbon çelikləri istifadə 

edilmir. 

Asetilen generatorları ölçülərinə iş prinsipinə, məhsuldar-lığına görə, 

alınmış asetilenin təzyiqinə görə müxtəlif olur. 

Ən sadə generatoralardan biri suyun karbidə təsiri ilə işləyir. Bu 

qurğuda səbətə yığılmış karbidin üzərinə fasilə ilə su tökülür. Səbət 

xaricdən kip bağlanmış üfiqi silindrik retortanın daxilində yerləşdirilir. 

İş prinsipinə görə asetilen generatorları iki qrupa bölünür: 

1) karbidə su ilə təsir edən generatorlar (şəkil 21.4); 
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2) suya karbidlə təsir edən generatorlar(şəkil21.5). 

Məhsuldarlığına görə isə az məhsuldarlıqlı (1 saatda 20 m3 C2H2 

istifadə edir) və yüksək məhsuldarlıqlı (saatda 600 m3 C2H2 istifadə 

edir). 

Təzyiqinə görə aşağı təzyiqli, orta və yüksək təzyiqli generatorlar 

mövcuddur. Alçaq təzyiqli generatorlarda 0,05-0,5 atm; yüksək 

təzyiqli generatorlarda 0,3-1,5 atm. olur. 

Texnikada alçaq təzyiqlə işləyən genratorlar dana geniş tətbiq 

edilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 
21.4. “Karbidə su ilə” Şəkil 21.5. “Suya karbidlə” 

təsir edən generatorun sxemi  təsir edən generatorun sxemi 

1-karbid doldurulmuş səbət; 1- karbid doldurulmuş səbət;; 

2-karbid; 3- retorta; 4- su çəni;  2- qazyaradıcı kamera; 

5- hava kisəsi; 6- qazyığıcı kamera; 3- hava yastığı; 4- qazaparıcı 

7-əks klapan; 8-qazaparıcı boru.  boru. 
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Asetilen balonları ağ rənglə rənglənir və üstündə qırmızı rənglə 

asetilen sözü yazılır. Asetilen balonunda təzyiq 1,5 МПа olur. balonun 

daxi-lində məsaməli kütlə (aktivləşdirilmiş kömür və aseton olur. C2H2 - 

nin asetonda həll olması,kiçik həcmdə çoxlu miqdarda asetilen 

yerləşməyə imkan verir. 

Asetonda həll olmuş asetilen məsaməli kütləyə hoparaq təhlükəsiz 

olur. 

 

 

 

 
Qaz qaynaq üçün aparatlar və avadanlıqlar 

Su təhlükəsizliyi kilidləri Su möhürləri asetilen generatorunu və boru 

kəmərlərini qaynaq məşəli və məşəlinin əks təsirindən qoruyur. Arxa 

vuruş, brülörün və ya kəsicinin kanallarında asetilen-oksigen qarışığının 

alovlanmasıdır. Su möhürü qaz qaynağı və kəsmə zamanı işin 

təhlükəsizliyini təmin edir və edir Əsas hissə qaz doldurma məntəqəsi. 

Su kilidi həmişə yaxşı vəziyyətdə saxlanmalı və nəzarət kranının 

səviyyəsinə qədər su ilə doldurulmalıdır. Məşəl və ya məşəl ilə asetilen 

generatoru və ya qaz kəməri arasında həmişə su möhürü var. 

 

Şəkil 17 Cihazın sxemi və orta təzyiqli su möhürünün işləməsi: 

a - deklanşörün normal işləməsi, b - əks nəticə 

 

Sıxılmış qazlar üçün silindrlər 

Oksigen və digər sıxılmış qazlar üçün silindrlər silindrik polad qablardır. 

Silindr boynunda bir konusvari ipi olan bir çuxur hazırlanır, içərisinə bir 

bağlama klapan vidalanır. Silindrlər qazlar üçün qüsursuzdur yüksək 

təzyiqlər karbon və alaşımlı polad borulardan hazırlanmışdır. Silindrlər 

qazın növündən asılı olaraq xaricdən söz rənglərinə boyanır. Məsələn, 

oksigen silindrləri mavi, asetilen ağ, hidrogen sarı-yaşıl digər yanan 

qazlar üçün qırmızıdır. 

https://chaspeek.ru/az/watch/zamestitel-po-medicinskoi-chasti-zamestitel-glavnogo-vracha-po/
https://chaspeek.ru/az/jeans/bar-davlenie-skolko-perevesti-edinicy-tehnicheskaya-atmosfera/
https://chaspeek.ru/az/jeans/bar-davlenie-skolko-perevesti-edinicy-tehnicheskaya-atmosfera/
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Silindirin yuxarı sferik hissəsi rənglənməyib və üzərində silindrin 

pasport məlumatları həkk olunub. 

Qaynaq postunda silindr şaquli şəkildə quraşdırılır və sıxacla sabitlənir. 

Silindr klapanları 

Oksigen silindrləri üçün klapanlar pirinçdən hazırlanır. Vana hissələri 

üçün poladdan istifadə edilə bilməz, çünki sıxılmış nəm oksigendə güclü 

korroziyaya uğrayır. 

Asetilen klapanları poladdan hazırlanır. Mis və 70% -dən çox mis olan 

ərintilərdən istifadə etmək qadağandır, çünki asetilen mis - asetilen mis 

ilə partlayıcı birləşmə yarada bilər. 

Sıxılmış qazlar üçün reduktorlar 

Reduktorlar silindrlərdən (və ya qaz kəmərindən) alınan qazın təzyiqini 

azaltmaq və silindrdə qaz təzyiqinin azalmasından asılı olmayaraq bu 

təzyiqi sabit saxlamaq üçün istifadə olunur. Əməliyyat prinsipi və bütün 

sürət qutularının əsas hissələri təxminən eynidır. 

Dizaynına görə, tək kameralı və iki kameralı sürət qutuları var. İki 

kameralı sürət qutuları ardıcıl olaraq işləyən iki reduksiya kamerasına 

malikdir, daha sabit iş təzyiqi verir və yüksək qaz axını sürətində 

donmağa daha az meyllidir. 

Oksigen və asetilen reduktorları Şəkildə göstərilmişdir. on səkkiz. 

 
Şəkil 18 Reduktorlar: a - oksigen, b - asetilen 

 

Qollar (şlanqlar) burnerə qaz vermək üçün istifadə olunur. Onlar kifayət 

qədər gücə malik olmalı, qaz təzyiqinə tab gətirməli, çevik olmalı və 

qaynaqçının hərəkətlərini məhdudlaşdırmamalıdırlar. Şlanqlar parça 

contaları olan vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanır. Asetilen və oksigen 

üçün qollar buraxılır. Benzin və kerosin üçün benzinə davamlı rezin 

şlanqlar istifadə olunur. Qaz qaynağında işlədilən əsas cihaz 

qazyandırıcı adlanır (şəkil 21.6). Iş prinsipinə görə qazyandıranlar 

injektorlu (aşağı təzyiqli) və injektorsuz (yuxarı təzyiqli C2H2 ilə 
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işləyən) olur. İnjektorlu qazyandıran kiçik və orta təzyiqdə işləyir və 

həmdə daha çox təhlükəsiz olduğu üçün geniş tətbiq olunur. 
 

 

 

 

 

Şəkil 21.6. 

İnjektorlu 

qazyandırıcının 

sxemi 

 

 
Qaz yandırıcı aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: 

1) müştük; 

2) müştüyün nippeli, 

3) ucluq; 

4) borucuqlu müştük; 

5) qarışdırıcı kamera; 

6) rezin həlqə; 

7) injektor; 

8) əlavə qayka; 

9) asetilen ventil; 

10) ştutser; 

11) əlavə qayka; 

12) şlanq nippeli; 

13) borucuq; 

14) dəstək; 

15) kipgəc; 
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16) oksigen ventili. 

Injektorlu qazyandırıcıda oksigen 0,1-0,4 МПa təzyiqdə 

tənzimləyici ventil və boru ilə injektora verilir. 

İnjektorun körpüsünün dar kanalından böyük sürətlə çıxan O2- 

kamerada seyrəklik əmələ gətirərək sovrulma yaradır və yanıcı qaz 

asetilen ventilindən asetilen kanalına, oradan isə qarışdırma kamerasına 

daxil olaraq yanıcı qatışıq əmələ gətirir. 

Sonra yanıcı qatışıq uçluq vasitəsilə müştüyə daxil olur və 

çıxışda yandıqda qaynaq alovu əmələ gəlir. 

Adətən, qazyandırıcılarda müxtəlif ölçülü çıxış deşikləri olan 7 

ucluq olur. Bir ucluqdan digərinə keçdikdə onun diametri böyüyür və 

qazyandırıcının məhsuldarlığı artır. 

Qazyandırıcılar bürünc və yaxud alüminium ərintilərindən 

hazırlanır( şəkil 21. 6). Ən çox СУ-48 universal qazyandırıcıdan 

istifadə edilir. Qazyandırıcıda C2H2 ilə O2 müəyyən nisbətdə qarışaraq 

yandırılır və qaz qaynaq alovu əmələ gətirir : 
 

 
 

C 2 H 2 2CO H 2 

 

 

 

Asetilen-oksigen alovu 3 zonadan ibarət olur: 1) alovun nüvəsi 2) 

qaynaq zonası; 3) alovun məşəli(şəkil 21.7). 

1-zonasında müşdükdən çıxan qaz qatışığının alovlanma 

temperaturunadək tədricən qızması baş verir. 2.zonası balondan 

daxil olan oksigenin hesabına asetilenin yanmasının I mərhələsini 

göstərir. 

Alovun ən yüksək temperaturlu və reduksiyaedici xassəli 2 zonası 

qaynaq və ya işlək zona adlanır. Alovun 3 zonasında yanmanın II 



17  

mərhələsi – atmosferdə olan oksigen hesabına aseti-lenin tam syanması 

baş verir: 

2CO H 2O2  2CO H 2Q 
 

 

 

Asetilen- oksigen alovu tərkibdə olan qazların nisbətindən asılı 

olaraq neytral və yaxud normal, ya  da oksidləşdirici və 

karbonlaşdırıcı olmaları ilə bir-birindən fərqlənirlər. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil 21. 7. Qaz qaynağı 

alovunun sxemi 

 
 

Yanarkən müxtəlif xarakterli alovların alınmasına səbəb 

alovun tərkibində olan oksigen ilə asetilenin qarşılıqlı nisbətinin 

dəyişməsidir. 

Şəkil 21.8 - də müxtəlif xarakterli oksigen- asetilen alo-vunun 

strukturu verilmişdir. 

 

 

 
Normal alov Karbonlaşdırıcı alov Oksidləşdirici alov 
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Şəkil 21.8. Oksigen-asetilen alovunun strukturu 

 

 
Şəkil 21.8- dən göründüyü kimi qaz alovu üç zonadan ibarətdir: - 

nüvə, reduksiya edici və oksidləşdirici. Metalların əksəriyyəti reduksiya 

edici zona ilə qaynaq edilir. 

Çünki bu zonasının temperaturu o biri zonalarından yüksəkdir 

(3000.......32000C).     Neytralal     alov         olduqda alınır. Bu 

nisbət:     olduqda karbonlaşdırıcı, əgər bu nisbət     - dən 

böyük olarsa, onda oksidləşdirici alov yaranır. 

 

 

 

 

Qaynaq məşəlləri. 

Qaynaq məşəli əl ilə qaz qaynağı üçün əsas alət kimi xidmət edir. 

Brülördə oksigen və asetilen lazımi miqdarda qarışdırılır. Yaranan yanan 

qarışıq, müəyyən bir sürətlə burnerin ağız kanalından axır və yanaraq, 

qaynaq yerində əsas və doldurucu metalı əridən sabit bir qaynaq alovu 

verir. Brülör həmçinin yanan qazın və oksigenin axını dəyişdirərək 

alovun istilik gücünü tənzimləməyə xidmət edir. 

Brülörler injektor və injektorsuzdur. Polad, çuqun və əlvan metalların 

qaynaq, lehimləmə, səthləmə, qızdırılması üçün xidmət edin. Ən çox 

istifadə edilən ocaqlar inyeksiya növüdür. Brülör ağızdan, birləşdirici 

məmə, uc borusu, qarışdırma kamerası, birləşdirici qayka, injektor, 

gövdə, tutacaq, oksigen və asetilen məmə ucundan ibarətdir. 

Yandırıcılar alov gücünə görə bölünür: 

1. Mikro aşağı güc (laboratoriya) G-1; 
2. Aşağı güc G-2. Asetilen istehlakı 25 ilə 700 l arasında. saatda, 

oksigen 35 ilə 900 l arasında. saat birdə. 0-dan 3-ə qədər olan 

məsləhətlərlə tamamlanır; 

3. Orta güc G-3. Asetilen istehlakı 50 ilə 2500 l arasında. saatda, oksigen 
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Metal emalı üçün bir çox texnologiyalar arasında lazer kəsmə iqtisadi və 

səmərəliliyi ilə seçilir. haqqında oxuyun lazer kəsmə Metal 

65 ilə 3000 l arasında. saat birdə. 1-7 saylı məsləhətlər; 

4. Yüksək güclü G-4. 
G-3-2 , G-3-3 asetilen əvəzedici qazlar üçün ocaqlar da var. 7 nömrəli 1 

nömrəli məsləhətlərlə tamamlanır. 
 

Qaz qaynağı, metal səthlərin asetilen və oksigen qarışığının yanması 

zamanı əmələ gələn yüksək temperaturlu alovla qızdırıldığı zaman 

qaynaq hovuzlarının əmələ gəlməsi ilə metalların birləşdirilməsidir, bu 

halda oksigen aniliyə səbəb olan katalizatordur. asetilenin alovlanması 

və qaynaq jetinin meydana gəlməsi. 

 

Bəzi hallarda asetileni propan-butan, metan, benzin buxarları (zərgərlik 

sənayesi və qiymətli metalların qaynağı), distillə edilmiş suyun 

elektrolizi zamanı əldə edilən hidrogenlə əvəz etmək olar. 
 

Yanan qaz, oksigenlə birlikdə qaynaq cihazına verilir və kalibrlənmiş bir 

burun vasitəsilə axıdılır, bundan sonra alovlanma baş verir, tədarük 

klapanlardan istifadə edərək tənzimlənir. 
 

Bu vəziyyətdə alov üç komponentdən ibarətdir: 

 

 əsas; 

 bərpa; 

 məşəl. 

Ən yüksək temperatur alovun nüvəsindədir, lakin qaynaq reduksiya və 

nüvə arasında olan hissə ilə aparılır. 
 

Bundan əlavə, açıq yüksək temperaturlu alovun qaynaqlanmış səthlərə 

təsiri qaynaq hovuzunu hava ilə qarşılıqlı təsirdən qoruyur. 
 

Metalları kəsmək qabiliyyəti yüksək olduğuna görə, bu növ qaynaq həm 

də metal təbəqələrin fiqurlu və yüksək dəqiqliklə kəsilməsi, hissələrin və 

məhsulların istehsalı üçün istifadə olunur. 

https://chaspeek.ru/az/tie/stanok-dlya-figurnoi-vyrezki-iz-dereva-oborudovanie-dlya-figurnoi-rezki--/
https://chaspeek.ru/az/watch/benchmarking-zakupochnoi-deyatelnosti-benchmarking-procurement-chto-takoe-benchmarking/
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Linoleumun soyuq qaynağı linoleum örtüklərini bir-birinə bağlamaq 

üçün çox təsirli və texnoloji cəhətdən inkişaf etmiş bir üsuldur. Daha 

çox 

  Bir asetilen məşəli ilə birbaşa qaynaq qaynaqlanmış kənarların 

istiləşməsini, onların əriməsini və birləşməsini nəzərdə tutur; 

 Səthləmə, püskürtmə. 

Qaz qaynaqının bu cür istifadəsi, 

ərimiş kənarlarda qaynaq hovuzunu 

daha da doyuran yumşaq metal 

doldurucu çubuğun istifadəsini 

nəzərdə tutur. 
 

İki üsul arasındakı keyfiyyət fərqi 

qaz qarışığının istehlakı, vaxt və 

funksionallıqdır. 
 

Birinci halda, daha çox qaz axını tələb olunur, çünki iki metal kənarın 

əriməsi aşağı əriyən metallardan hazırlanmış doldurucu çubuğu 

qızdırmaqdan daha çox temperatur tələb edir. 
 

Aşqarlarla qaynaq çox daha güclü və daha estetikdir, daha az qaz 
sərfiyyatı ilə eyni səbəbdən daha az 

vaxt tələb edir. 

 

Bu qaynaq növünün əhatə dairəsi 

genişdir: texnoloji boru kəmərlərinin 

nazik divarlı borularının 

qaynaqlanması, texnoloji məhsulların 

və maşın hissələrinin qaynaqlanması, 

ehtiyat hissələri və çuqun hissələri 

üçün barın səthinin örtülməsi, saxta 

fraqmentlərin qızdırılması və döymə. 
 

Qaynaq aşağıdakı elementlərdən ibarətdir: bir propan çəni (və ya axın 

xüsusiyyətlərinə görə inertliyə yaxın olan hər hansı digər yanan qaz), 

alovlanma üçün katalizator olan oksigen çəni və bürünc borudan, iki 
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propandan ibarət alov kəsicisi. nəzarət klapanları və oksigen, borunun 

sonunda təzyiq altında qazın püskürtülməsi üçün kalibrlənmiş nozzle 

var. 

 

Alovlanma xüsusi silikon piezo alışqan ilə həyata keçirilir. 

Müsbət cəhətləri: 

  ən mühüm müsbət meyar 

muxtariyyətdir və alternativ və ya 

birbaşa cərəyan mənbəyinə ehtiyac 

yoxdur. Bu fakt son dərəcə 

edir səmərəli istifadə daimi və 

fasiləsiz enerji mənbəyi olmayan 

qapalı obyektlərdə, tikinti 

sahələrində, uzaq ərazilərdə bu növ 

qaynaq; 

  qaynaqçının səthdən məsafəsinin tənzimlənməsi qaynaq 

metalları və tənzimləmə temperatur şəraiti nazik təbəqə metal plitələr 

qaynaq edilsə belə, yanmaların qarşısını almağa imkan verir; 

  avadanlıq aşağı çəkiyə malikdir, hərəkət və daşınma üçün çox 

mobildir; 

  yerinə yetirilən işin etibarlılığı və keyfiyyəti əsasdır müsbət 

xüsusiyyət bu növ qaynaq. 

 aşağı məhsuldarlıq, tələb olunan yavaş yüksək dəqiqlikli iş; 

 böyük çevrə diapazonuna malik yüksək temperatur; 

 sərf olunan materiallar. 

https://chaspeek.ru/az/costumes/puti-effektivnogo-ispolzovaniya-trudovyh-resursov-personal/
https://chaspeek.ru/az/scarf/kak-rezat-svarkoi-metall-svarochnyi-tok-polozhenie-elektroda-rezka/
https://chaspeek.ru/az/scarf/kak-rezat-svarkoi-metall-svarochnyi-tok-polozhenie-elektroda-rezka/
https://chaspeek.ru/az/scarf/vyrashchivanie-krolikov-v-domashnih-usloviyah-osobennosti-razvedeniya-krolikov/
https://chaspeek.ru/az/scarf/negativnaya-harakteristika-na-sotrudnika-obrazec-kak-sostavlyaetsya/
https://chaspeek.ru/az/scarf/negativnaya-harakteristika-na-sotrudnika-obrazec-kak-sostavlyaetsya/
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Bölmə 2. Qaz qaynaq texnologiyası. Qaz qaynağında metallurgiya 

prosesləri 

Qaynaq alovu. Xarici, növü, temperaturu və qaynaq alovunun ərimiş 

metala təsiri yanan qarışığın tərkibindən asılıdır, yəni. oksigenin 

asetilenə nisbəti. Yanan qarışığın tərkibini dəyişdirərək, qaynaqçı 

qaynaq alovunun xüsusiyyətlərini dəyişdirir. Qarışıqda oksigen və 

asetilenin nisbətini dəyişdirərək, üç əsas qaynaq alovunu əldə etmək 

mümkündür. 

Əksər metalların qaynaqlanması üçün normal (bərpa) alov istifadə 

olunur (şək. 19, b). Prosesin məhsuldarlığını artırmaq üçün qaynaqda 

oksidləşdirici alov (şək. 19, c) istifadə olunur, lakin deoksidləşdiricilər 

kimi artan miqdarda manqan və silisium olan bir məftildən istifadə 

etmək məcburidir, pirinç qaynaq edərkən də lazımdır. və sərt lehimləmə. 

Səthi örtmək üçün həddindən artıq asetilen olan alov istifadə olunur sərt 
 

ərintilər. Alüminium və maqnezium ərintilərinin qaynaqlanması üçün az 
 

miqdarda asetilen olan alov istifadə olunur. 

 

Qaynaq metalının keyfiyyəti və gücü qaynaq qaynaq alovunun 
 

tərkibindən çox asılıdır. 

 

Qaz qaynaqında metalurji proseslər. Qaz qaynaqında metalurji 

https://chaspeek.ru/az/shoes/samye-krepkie-splavy-metallov-samyi-tverdyi-metall-v-mire/
https://chaspeek.ru/az/shoes/samye-krepkie-splavy-metallov-samyi-tverdyi-metall-v-mire/
https://chaspeek.ru/az/shoes/tehnologiya-vizualno-izmeritelnyh-metodov-ispytaniya-svarnyh-shvov/
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proseslər aşağıdakı xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur: ərimiş metal 

banyosunun kiçik bir həcmi; qaynaq yerində yüksək temperatur və istilik 

konsentrasiyası; Ərimə və soyutma süpürgəsinin yüksək sürəti; hamar 

bir hamamın metalının alovun qaz axını və doldurucu tel ilə intensiv 

qarışdırılması; ərimiş metalın alov qazları ilə kimyəvi qarşılıqlı təsiri. 

Qaynaq hovuzunda baş verən əsas reaksiyalar oksidləşmə və reduksiya 

reaksiyalarıdır. Oksigenə yüksək yaxınlığa malik olan maqnezium və 

alüminium ən asan oksidləşir. 

Bu metalların turşuları hidrogen və karbon monoksit ilə azalmır, buna 

görə də metalları qaynaq edərkən xüsusi axınlar lazımdır. Dəmir və 

nikel oksidləri, əksinə, karbon monoksit və alov hidrogeni ilə yaxşı 

azaldılır, buna görə də bu metalların qaz qaynağı üçün axınlara ehtiyac 

yoxdur. 

Hidrogen maye dəmirdə yaxşı həll oluna bilir. Qaynaq hovuzunun 

sürətlə soyuması ilə kiçik qaz baloncukları şəklində tikişdə qala bilər. 

Bununla belə, qaz qaynağı, məsələn, qövs qaynağı ilə müqayisədə 

metalın daha yavaş soyumasını təmin edir. Buna görə də, karbon çeliği 

qazla qaynaq edərkən, bütün hidrogenin qaynaq metalını tərk etmək 

vaxtı var və sonuncu sıx olacaq. 
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Qaz qaynaq zamanı metaldakı struktur dəyişikliklər. 

Yavaş isitmə səbəbindən qaz qaynağında təsir zonası qövs qaynağından 

daha böyükdür. Qaynaq hovuzuna birbaşa bitişik olan əsas metal 

təbəqələr davamlıdır və qaba dənəli bir quruluş əldə edir. Tikiş 

sərhədinin bilavasitə yaxınlığında natamam ərimə zonası var. 

Qızdırılmamış metal üçün xarakterik olan qaba strukturu olan əsas 

metal. Bu zonada metalın gücü qaynaq metalının gücündən aşağıdır, 

buna görə də qaynaqlı birləşmənin məhv edilməsi adətən burada baş 

verir. 

Sonrakı bir bölmədir, təkrar kristallaşma da qaba dənəli bir quruluşla 

xarakterizə olunur, bunun üçün t metal əriməsi 1100-1200C-dən yüksək 

deyil. Sonrakı bölmələr aşağı temperaturlara qədər qızdırılır və incə 

dənəli, normallaşdırılmış polad strukturuna malikdir. 

Qaynaq metalının və istilikdən təsirlənmiş zonanın strukturunu və 

xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün bəzən qaynağın isti döyülməsi və 

qaynaq alovu ilə qızdırmaqla yerli istilik müalicəsi və ya sobada 

qızdırmaqla ümumi istilik müalicəsi istifadə olunur. 
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Qazla qaynağının aparılma texnologiyası. 

Metalların qazla qaynağı- əl ilə qaynaq və avtomatik qaynaq üsullarına 

ayrılır. Qaz qaynağında qaynaq rejiminin əsas şərtlərindən biri də 

qazyandırıcının tikiş istiqamətində hansı üsul üzrə hərəkət etdirilməsidi. 

Yəni, qazyandırıcının və qaynaq çubuğunun əsas metala nisbətən hansı 

istiqamətdə və hansı bucaq altında hərəkət etdirilməsidir. 

Qalınlığı 2 mm - dən az olan təbəqələri   qaynaq   etdikdə 

onların kənarlarını dik qaldırmaq lazımdır. Bu zaman qaynaq çubuğu 

tətbiq edilmir və qazyandırıcı düz xətt üzrə hərəkət etdirilir. Təbəqələrin 

qalınlığı 2 mm-dən çox olduqda isə qaynaq çubuğu işlədilir. 

Qazyandırıcı qaynaq ediləcək metalın kənarları arasında ziqzaq üzrə 

hərəkət etdirilir. Orta qalınlıqlı (5-12 mm) təbəqələri qaynaq etdikdə 

qazyandırıcı spiral üzrə hərəkət etdirilir. Qaynaq zamanı maillik 

bucağının da böyük rolu vardır. Belə ki, qaynaq olunan metal nazildikcə 

qazyandırıcının maillik bucağıda kiçildirilir. 

Qazyandırıcı və qaynaq zonasına əlavə ediləcək metal çubuq elə 

hərəkət etdirilməlidir ki, qaynaq ediləcək metal his-sələrin kənarları 

bərabər sürətlə qızaraq əriyə bilsin. Məhz bu səbəbdən əl ilə qaz qaynağı 

bir neçə üsulla aparılır. Bu üsullardan ən geniş istifadə olunanı sol və 

sağ qaynaq üsullarıdır(şəkil 21.9). 

a) b) 
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Şəkil 21.9. Sağ (a) və sol (b) üsullarla qaz qaynağının aparılma 

texnologiyası 

 
Sol qaynaq. Bu üsulla qaz qaynağından daha geniş isti-fadə 

olunur. Bu üsulla qaynaq zamanı qaynaqçı sol əlində qaynaq çubuğunu, 

sağ əlində isə qazyandırıcını tutur. 

Əgər qazyandırıcı qaynaqçının vəziyyətinə görə sağdan sola 

hərəkət etdirilirsə, o zaman bu qaynaq üsuluna sol qaynaq deyilir (şəkil 

21.9.b). 

Sağ qaynaq. Bu üsulla qaz qaynağında qaynaq çubuğu soldan 

sağa hərəkət etdirilir Bu qaynaq prosesində qazyandırıcı qabaqda, 

qaynaq çubuğu isə arxada hərəkət edir, qaynaq tikişi arxada qalır(şəkil 

21.9,a). Bu üsulda maillik bucağı 60 - 900 olur. Bu prosesdə qaz 

alovunun quyruq hissəsi təzə yaradılmış tikiş metalının üzərində qalır və 

bunun nəticəsində metal yavaş sürətlə soyudulur. 

Nəticədə birləşmədə yaranan daxili gərginliyin qiyməti az olur. 

Sağ qaynaqda sol qaynağa nisbətən istilik qaynaq ediləcək hissələrin 

kənarları arasında toplanır ki, bu da ondan səmərəli istifadə edilməsinə, 

istifadə olunan asetilen və oksigenin sərfinin 

10-15% azaldılmasına, qaynaq metalının keyfiyyətinin və tikişin 

mexaniki xassələrinin artmasına və qaynaq sürətinin artırılmasına 

imkan verir. 

Qaynağın aparılma üsulu həmçinin alınacaq qaynaq tikişi-nin fəza 

vəziyyətində də asılıdır. Aşağı tikişlər qaynaq metalının qalınlığından 

asılı olaraq yuxarıda qeyd edildiyi kimi həm sağ, həm də sol üsulla 

aparıla bilər. 

Qalınlığı 2mm - qədər olan metalları şaquli sağ üsulla yuxarıdan 

aşağıya(şəkil 21.10,a), sol üsulla isə aşağıdan yuxarıya sol üsulla qaynaq 

etmək məsləhət görülür (şəkil 21. 10,b,c). 
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Qalınlıqları böyük olan metalları qaynaq etmək üçün isə ikili 

valdan istifadə etmək lazımdır. 

Horizontal tikişləri sağ üsulla yerinə yetirilir (şəkil 21.10,ç), bu 

zaman qazyandırıcının alovu qaynaqlanmış tikişin üzərinə yönəldilir, 

qaynaq çubuğu isə qaynaq vannasına yuxarıdan, qaynaq tikişinin oxuna 

müəyyən bucaq altında daxil edilir. Bu tədbirlər ərimiş metalın 

axmasının qarşısını alır. 

 
 

Tikişin fəza vəziyyətindən asılı olaraq qaz qaynağının 

aparılma üsulları. 

 

 

 
Şəkil 21. 10. Tikişin fəza vəziyyətindən asılı olaraq qaz 

qaynağının aparılma üsulları: a- şaquli tikişlər (yüxarıdan 

aşağıya- sağ üsul); b,c- şaquli tikişlər ( aşağıdan yuxarıya); 

ç-horizontal tikişlər (sağ üsul-şaquli səthdə); d,e- tavan 

tikişləri( sağ və sol üsullar) 
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Tavan tikişini sağ üsulla qaynaq etmək (şəkil 21.10, d, e) daha 

tikişinə yönəlir və bununlada qaynaq vannasından maye 

metalın kənara axmasına mane olur. 

Qaz qaynağında qatqı (elektrod) məftilinin tərkibi qaynnaq edilən 

metalın tərkibindən asılı olaraq seçilir. Çuqunu qaynaq etdikdə tökmə 

yolu ilə alınımış xüsusi çuqun çubuqlardan istifadə edilir. Qalınlıqları 

15mm-ə qədər olan metalların qazla qaynağında qatqı məftilin 

diametrini (d) aaşağıda erilmiş düsturla təyin edirlər: 

 
 

d = (  +1) 

 
 

burada: s – qaynaq olunan metalın qalınlığıdır, mm-lə. 

Əlvan metal və bir sıra xüsusi ərintiləri üçün isə, Zi, K, Na və 

Ca-xlorlu duzları və flüor əsaslı oksigensiz flüslərdən istifadə edilir. 

Flüsun rolu metalda oksidləri həll edib posa yaratmaqdan ibarətdir. 

Buruncü qaynaq etdikdə qaynaq vannasına müəyyən miqdarda qazlı flüs 

verilən qazlı flüs qaynağı tətbiq edilir. 

Bu halda bor turşusu efirindən (BOCH3) ibarət olan flüs qaynaq 

qızdırıcısının asetilen kanalına verilir və o, alovda yanaraq sink 

oksidlərini birləşdirə bilən borid əmələ gətirir, nəticədə yaranan posa 

qatı sonradan sinkin yanmasının qarşısını alır. 

Qaz qaynağında pəstahlar elektroqövs qaynağına nisbətən tədricən 

qızır. Odur ki, nazik (0,2-0,3 mm) metalları, tez əriyən əlvan metal və 

ərintiləri, tədricən soyuma və qızma tələb olunan alət poladlarını, 

çuqun və bürünc kimi metal və ərintiləri qaynaq etdikdə qaz qaynağı 

tətbiq edilir. 

Qaz qaynağından lehimləmə və səth ərimə işlərində, eyni 

zamanda çuqun və tunc töküklərində qüsurları qaynaq etdikdək də 

istifadə olunur. 
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Metalın qalınlığı artdıqca qaz qaynağının məhsuldarlığı azalır, bu 

da qaz qaynağının tətbiqini məhdudlaşdırır. 

 

 

 
Bölmə 3. Karbon çeliklərinin qaynaqlanması 

Aşağı karbonlu çeliklər istənilən qaz qaynaq üsulu ilə qaynaq edilə 

bilər. Brülörün alovu normal olmalıdır, sağda qaynaq edərkən 100- 

130dm 3 / saat gücə malik olmalıdır. Karbon poladlarını qaynaq 

edərkən, yumşaq poladdan hazırlanmış bir tel Sv-8 Sv-10GA istifadə 

olunur. Bu məftillə qaynaq edərkən, karbon, manqan və silisiumun bir 

hissəsi yanır və qaynaq metalı qaba dənəli bir quruluş alır və onun 

dartılma gücü əsas metaldır. Əsas birinə bərabər möhkəmlikdə çökmüş 

bir metal əldə etmək üçün 0,17% -ə qədər karbon ehtiva edən Sv-12GS 

teli istifadə olunur; 0,8-1,1 manqan və 0,6-0,9% silisium. 

Alaşımlı polad qaynaq 

Alaşımlı çeliklər yumşaq poladlardan daha az səmərəli istilik 

keçiriciləridir və buna görə də qaynaq edildikdə daha çox əyilir. 

Aşağı alaşımlı çeliklər (məsələn, XCHD) qaz qaynağı ilə yaxşı 

qaynaqlanır. Qaynaq edərkən normal alov və SV-0.8, SV-08A və ya SV- 

10G2 məftilindən istifadə edin. 

Xrom-nikel paslanmayan poladlar 1 mm metal qalınlığı üçün 75 dm 3 

asetilen gücü ilə normal alovla qaynaqlanır. SV-02X10H9, SV-06- 

X19H9T teli tətbiq edin. İstiliyədavamlı paslanmayan poladdan qaynaq 

edərkən, 21% nikel 25% xrom olan bir tel istifadə olunur. 3% molibden, 

11% nikel, 17% xrom olan paslanmayan polad qaynaq üçün. 
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Çuqun qaynağı. 
 

Çuqun tökmə qüsurlarını düzəldərkən, həmçinin hissələri bərpa edərkən 

və təmir edərkən qaynaqlanır: qaynaq çatları, qabıqlar, parçalanan 

hissələri qaynaq edərkən 

və s. 

Qaynaq alovu normal və ya karbürləşdirici olmalıdır, çünki 

oksidləşdirici alov silikonun yerli yanmasına səbəb olur və qaynaq 

metalında ağ dəmir dənələri əmələ gəlir. 

Çuqun üçün elektrodlar hazırlanmış və uğurla metal çökmə və güclü 

davamlı qaynaq konstruksiyalar tikinti yalnız tətbiq. Çox tez-tez onlar 

uzun müddət istifadə zamanı geyinmək hissələrinin bərpa və yenidən 

qurulması üçün bu ərinti əmələ məhsul müxtəlif qüsurları aradan 

qaldırılması üçün istifadə olunur. dəmir elektrodlar həmçinin polad nikel 

və dəmir-nikel ərintiləri, mis qaynaq problemləri ilə öhdəsindən gəlmək. 

Bəzi hallarda, welds dəmir inşaat yaradılması məhsulları digər məqsədi 

istifadə etmək məsləhətdir. 

Çuqun — dəmirin karbonla (2%-dən çox, adətən 3-4.5 % karbon), eləcə 

də tərkibində müəyyən miqdar manqan (1.5%-dək), silisium (4.5%-dək) 

və zəhərli qarışıqlar – kükürd və fosfor olan ərintisidir. Bəzən çuquna 

hər hansı bir xassə vermək üçün ona legirləyici adlanan elementlər – 

xrom, nikel, silisium, manqan və s. əlavə edilir. Bu cür çuqun 

legirlənmiş adlanır.[1] Çuqunu domna sobalarında dəmir 

filizindən alırlar. Çuqun qara metallurgiyanın ən mühüm ilkin 

məhsuludur. Ondan polad istehsalında xammal kimi və tökmə ərinti 

kimi istifadə edilir. Müasir maşınqayırmada tökmə çuqunun payına 

ümumi kütlənin 75%-i düşür. Maşınqayırmada və tikinti qurğularında 

boz çuqun geniş yayılmışdır.[1] Bəzən domna ferroərintiləri adlandırılan 

xüsusi Çuqun (domna ferrosilisiumu, ferromanqanı, ayna çuqun və s.) 

https://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99mir
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99mir
https://az.wikipedia.org/wiki/Manqan
https://az.wikipedia.org/wiki/Silisium
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCk%C3%BCrd
https://az.wikipedia.org/wiki/Fosfor
https://az.wikipedia.org/wiki/Xrom
https://az.wikipedia.org/wiki/Nikel
https://az.wikipedia.org/wiki/Silisium
https://az.wikipedia.org/wiki/Manqan
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87uqun#cite_note-cuqun1-1
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99mir
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99mir
https://az.wikipedia.org/wiki/Qara_metallurgiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Polad
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87uqun#cite_note-cuqun1-1


31  

çox məhdud miqdarda əridilir, ondan poladı oksigensizləşdirmək və 

legirləmək üçün istifadə edilir. 

Boz çuqun[redaktə | mənbəni redaktə et]  

Boz çuqundə karbon qrafiti lövhə formasında sərbəst halda olur. Bu cür 

quruluş çuquna yüksək möhkəmlik verir, ona görə də ondan mühərriklər 

üçün silindrlər, butulkalar və digər detallar hazırlanır. Boz çuquna daha 

da möhkəmlik vermək üçün ona kürəcik formasında qrafit əlavə edilir. 

Bunun üçün ərimə zamanı maye çuquna az miqdarda, aşqar kimi 

maqnezium, serium, ittrium, kalsium və bir sıra digər elementlər əlavə 

edilir. Şarşəkilli qrafitli çuqun möhkəm çuqun adlanır və yüksək 

texnoloji xassələri olur.[1] 

Ağ çuqun[redaktə | mənbəni redaktə et]  

Ağ çuqunda karbon dəmirlə birləşmiş halda, dəmir-karbid (Fe3C) – 

sementit şəklində olur. Bu çuqun aşağı mexaniki xassəli və kövrək 

olduğuna görə məhdud tətbiq sahəsinə malikdir: cilalama işlərində 

işlədilən detalların sadə konfiqurasiyalarının hazırlanmasında istifadə 

edilir.[1] Ağ çuqunun xüsusi termiki emalından sonra (qrafitləşdirici 

dəmləmə) sementit parçalanır və pambıq formasında qrafit əmələ gəlir; 

nəticədə alınan çuqun döyülə bilən çuqun adlanır. Döyülə bilən çuqun 

avtomobil, traktor istehsalında və kənd təsərrüfatı üçün maşınqayırmada 

istifadə edilir. Son zamanlar onu yüksəkdavamlı çuqunla əvəz edirlər. 

Bu da onun hazırlanma texnologiyasının sadələşdirilməsi və tökmə 

işinin asanlaşdırılması üçün istifadə edilir. Bir sıra xüsusi çuqunlar 

poladın legirlənməsində tətbiq olunur 

Çuqun pis qaynaq olunan ərintilər qrupuna aiddir. Çuqu□nun 

qaynağından əsasən töküklərin qüsurlarının düzəldilməsin□də və ya 

təmir işlərində istifadə edilir. Çuqunun qaynağında əsas çətinliklər 

qaynaq metalında ağarmış strukturun və qeyri□bərabər qızma və 

soyuma nəticəsində, çatların əmələ gəlməsi təhlükəsindən ibarətdir. 

Çuqunun qaynağı qızmar və soyuq üsullarla aparılır. Qaz qaynağı ilə 

qızmar qaynaq etmək üçün kənarlar hazırlandıqdan sonra, qaynaq 

prosesi çuqunun 400–6000C-dək qızdırılmış və□ziyyətində aparılır. 

Qövslü qaynaqda çuqun elektrodlardan, qaz qaynağında isə çuqundan 

qatqı çubuğu və xüsusi flüsdən istifadə edilir. Qızmar qaynaq böyük 

əməktutumlu və baha başa gəldiyi üçün geniş istifadə edilmir, lakin bu 

https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87uqun&veaction=edit&section=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87uqun&action=edit&section=1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87uqun#cite_note-cuqun1-1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87uqun&veaction=edit&section=2
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87uqun&action=edit&section=2
https://az.wikipedia.org/wiki/Karbon
https://az.wikipedia.org/wiki/Karbon
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C9%99mir-karbid&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87uqun#cite_note-cuqun1-1


32  

proses yaxşı nəticələr verir. Soyuq qaynaq polad, əlvan metal və xüsusi 

tərkibli elek□trodlardan istifadə edilməklə soyuq hissələrin qövslü 

qaynaqla birləşdirilməsi ilə aparılır. Polad elektordlarla qaynaq prosesi 

nisbətən sadədir. Qaynaq üçün çoxlu karbid əmələgətirici ele□mentləri 

olan xüsusi örtüklü kiçik diametrli və azkarbonlu elek□trodlardan 

istifadə olunur. Bu üsullar termik təsir zonasında ağarmaya uğramış və 

tabı artırılmış strukturun yaranmasının qarşısını tamamilə almasa da, 

yaxşı emal olunan tikişlər alın□masını təmin edir. Əlvan metal 

elektordlardan istifadə etdikdə tikiş kəski alət□ləri ilə yaxşı emal olunur. 

Elektordlar mis-dəmir, mis-nikel 245 (70%Ni, 28%-Cu və qalanı Fe), 

melxior (80%-Cu, 20%Ni) ərin□tilərdən ibarətdir, xüsusi və ya 

stabilləşdirici örtüyə malik olur. 

 

 

 
Mis qaynağı 

Qaynaq — hissələrin bir-biri arasında atomar əlaqə yaratmaq üçün 

istilik və ya təzyiqdən istifadə etməklə birləşdirilməsi üçün texnoloji 

üsuldur. 

Qaynaq üsulları çox vaxt metallarda tətbiq olunsa da, şüşə və 

termoplastik materialların birləşdirilməsində də bu üsuldan geniş istifadə 

olunur. Qaynaq növündən asılı olaraq birləşmə ya tikiş xətti, sahə və ya 

nöqtədə həyata keçirilir. Qaynaq üçün lazım olan enerji xaricdən daxil 

edilir. Qaynaq zamanı əksər hallarda yerli əritmə prosesi baş verir. 

Qaynaqdan və tikiş soyuduqdan sonra ixtiyar materialda müəyyən 

dəyişikliklər baş verə bilər. Bu mənfi təsir material seçimi, ətraf mühit 

və üsulla aradan qaldırıla bilər. 

Poladlarda möhkəm birləşmə əldə etmək üçün onun tərkibində karbonun 

miqdarı 0,22%-i keçməməlidir. Yüksək mökəmliyə malik poladlarda isə 

qaynaqdan öncə müəyyən hazırlıq işlərinin aparılması vacibdir. Buraya 

qızdırma, termiki emal və s. daxildir.Metalların qaynağı zamanı yaranan 

istilik 3700'C olur. 
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Qaynaq üsulunun aşağıdakı növləri vardır. 

 Alovla qaynaq 

 Qazla qaynaq 

 Qövs qaynağı 

 Müqavimət qaynağı 

 Döymə ilə qaynaq 

 Sürtünmə ilə qaynaq 

 Şlak altında qaynaq 

 Lazerlə qaynaq 

 Plazma qaynağı 

 Elektronşüa ilə qaynaq 

 Partlayışla qaynaq 

 Diffuzion qaynağı 

 Yüksək tezlikli cərəyanla qaynaq 

Mis və onun ərintiləri qaz və qövslü üsullarla qaynaq edilir. Misi 

oksidləşdirici alovla qaynaq etdikdə Cu2O əmələ gəlir və bu birləşmə 

hidrogen ilə bərpa olunduqda Cu2O+H2=2Cu+H2O su buxarı ayrılır; 

bunun sayəsində metal da məsaməlik və çatdaqlar (hidrogen 

kövrəkliyi) əmələ gəlir. Qaz qaynağı üçün qatqı materialı olaraq 

0,25%-ə qədər fosforlu və ya 0,15% silsiumlu mis ərintisi və ya flüsə 

oksigen   sizləşdirici fosforlu mis əlavə etməklə, təmiz elektrolitik 

mis məftilindən istifadə edilir. Adətən istifadə edilən flüsün tərkibi 

qızdırılmış bura və yaxud tərkibi 70% bura,10% bura turşusu və 20% 

xörək duzu qatışığından ibarət olur. Misin qövs qaynağında quruyucu 

qazlar (arqon, helium, azot və onların qarışığı) mühitində, habelə, 

tərkibində güclü re□duksiyaedicilər olan (titan, sirkonium, bor, 

silisium və s.) qay naq və qatqı məftilləri ilə məsləhət görülür. 

Əlvan metal və ərintilərin xeyli miqdarda qaz (oksigen, azot, 

hidrogen və b.) udmaq qabiliyyəti, çətinəriyən oksidlərin əmələ 

gəlməsi, qızma zamanı möhkəmliyin azalması və kövrək liyin 

kəskin artması sayəsində onların qaynaq edilməsi çətinləşir 
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Tunc qaynağı 

Bürünc qaz qaynağı ilə və kömür elektordla qövslü qay□naq edilir. 

Qaynaq zamanı sinkin (sinkin buxarları zəhərlidir) buxarlanması 

bürüncün qaynaq olunmasını çətinləşdirir; sinkin qaynama 

temperaturu 9070C bürüncün ərimə temperaturuna (920...9500C) 

yaxındır. Qaz qaynağı oksidləşdirici asetilen-ok sigen alovu ilə 

aparılır. Qatqı çubuqu ЛK 62-0,5 markalı bü□rünc məftildən 

hazırlanır. Kömür elektrodla elektrik-qövslü qaynaqda qatqı 

çubuğunun hazırlanması üçün fosforlu və ya si lisiumlu tuncdan 

istifadə olunur. Flüs, misin qaynağında işlədi lən tərkibdə istifadə 

edilir. Qalaylı tunc, əsasən metal eletrodla elektrik-qövslü üsul□la 

qaynaq edilir; kömür elektrodla qövslü qaynaq prosesindən 246 də 

istifadə olunur. Qaynaqdan əvvəl əsas metal 300-4000C-dək 

qızdırılır. Qaz-qaynağı neytral alovla, fosforlu tunc və ya bürünc 

çubuqlardan istifadə olunmaqla aparılır: flüs misin qaynaqda 

iş□lədilən tərkibdə olur. 

Bürüncün qaz qaynağı tökmə tunc məmulatlarının təmirində, hissələrin 

sürtünmə səthlərinin sürtünmə əleyhinə bürünc ərintiləri təbəqəsi ilə 

örtülməsində və s. 

Qaynaq alovu bərpaedici xarakterə malik olmalıdır, çünki tuncdan qalay, 

silikon və alüminiumun yanması oksidləşdirici alovla artır. Doldurucu 

material olaraq, qaynaqlanan metala yaxın olan çubuqlar və ya tel 

istifadə olunur. Deoksidləşmə üçün doldurucu telə 0,4% -ə qədər silikon 

daxil edilir. 

Metalı oksidləşmədən qorumaq və oksidləri şlaklara çıxarmaq üçün mis 

və pirinç qaynaqında olduğu kimi eyni tərkibli axınlar istifadə olunur. 

Fransız Devy 1836-cı ildə kalsium karbid əsasında asetilenin (etinin) 

yandıra biləcəyini anlayana qədər qazla birləşdirmək və ya metal 

kəsmək mümkün deyildi. Sonra onu küçə lampalarında və 

avtomobillərin və buxar lokomotivlərinin faralarında istifadə etməyə 

başladılar. Çox sonra onun həmyerliləri Fuche və Picard eyni asetilen 

əsasında qaz əritmə qaynaqında "qaynaq hovuzunu" təsvir etdilər. 
 

Ancaq Sovet İttifaqında birinci oldu sənaye istehsalı asetilen və onun 

güclü ağ polad silindrlərdə “qablaşdırılması”. Bu, qaynaqçıların 

məhsuldarlığını 20 faiz artırmağa, eyni miqdarda asetileni itirməməyə 

https://chaspeek.ru/az/shoes/promyshlennyi-sposob-proizvodstva-perepelinyh-yaic-sposob-polucheniya/
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imkan verdi. Beləliklə, metalların - polad, çuqun və əlvan - qaz qaynağı 

istənilən, hətta uzaq bir ərazidə mövcud oldu. 

 

 

 

Bölmə 4. Qaz qaynağının kəsmə üsulları. 

Metalların qazla kəsilməsi 

Metalların və müxtəlif tərkibli metallik ərintilərin qazla kəsilməsi 

onların oksigendə yanma xassələrinə əsaslanmışdır. Qazla kəsmə 

əməliyyatları sadədir, əlavə enerji mənbələri və mürəkkək, baha 

avadanlıqlar tələb etmir. Məhz buna görə də qazla kəsmə, təmir- 

quraşdırma, inşaat və digər sahələrdə daha çox istifadə edilir. 

Kəsmənin keyfiyyəti, kəsmə əməliyyatlarını yerinə yetirər- 

kən qazlakəsicinin yerdəyişməsinin sabitliyindən, hərəkət sürətinin 

düzgün seçilməsindən asılıdır. Əgər qazlakəsici yavaş sürətlə hərəkət 

etdirilərsə kəsik zonası geniş olur, əksinə, hərəkət çox sürətli olarsa, 

onda metal kifayər qədər qızmır və kəsmə prosesi davamlı olmur. 

Adətən qazlakəsicinin yerdəyişmə sürəti, kəsilən metalın qalınlıından 

asılı olaraq təyin olunur. 

Metal və ərintilərin qaz alovu ilə kəsmə prosesinin sxemi şəkil 

21.11-da verilmişdir. 
 

 

 
 

Şəkil 21. 11. Qazla kəsmənin sxemi 
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Qazla kəsmə əl ilə, ya da maşınla aparıla bilər. Əl ilə kəsmədə 

dəyişilən müştüklü universal qazla kəsici tətbiq edilir 

(şəkil 21.12). 

Metalların qazla kəsilməsi aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır. Metalları 

kəsmək üçün xüsusi şlanqlarla kəsiciyə müəyyən təzyiqlə oksigen və 

asetilen qazları verilir. Qızdırıcı alov kəsmə zonasında metalı 1100.. 

...12000C-dək qızdırır. 

Metalın səthi yüksək temperatur nəticəsində oksigendə şiddətlə 

oksidləşərək yanmağa başlayır. Bu zaman ayrılan istilik metalın alt 

qatlarını da qızdırır. Həmin qatlardakı metal alışıb yanır və müvafiq 

oksidlərə çevrilərək posa əmələ gətirir. 

Daha sonra işçi zonaya müəyyən təzyiqlə əlavə kəsici oksigen 

verilir. 
 

 

 

 

 

 
Şəkil 21. 12. İnjektorlu qazkəsicinin fotosu(a) və sxemi(b): 

1,2 - oksigen və asetilen nippelləri; 3, 4 - oksigen boruları; 

5 - xarici müştük; 6 - injektor; 7 – qarışdırıcı kamera; 

8-daxili müştük. 

 
 

Kəsici oksigen, posanı və qismən ərimiş metalı üfürərək qaynaq 

zonasından kənarlaşdırır. Ərimiş vəziyyətdə olan posa oksigenin 
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təzyiqi altında metalın daxili qatlarına axaraq bu metal qatlarını da 

kəsmək üçün qızdırır. Beləliklə, asetilen-oksigen qatışığı metalın 

səthində kəsmə kanalının alınmasına səbəb olur (şəkil 21.11). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 20.1. İsti qaz ilə lehimləmək üçün elektrik qızdırıcı 

apparatın qurma sxemi. 

1 - qızdırıcı apparatın ucluğu; 2 - bərkidici qayka; 3 - kipləşdirici 

ara qatı; 
 

4 - birləşdirici; 5 - birləşdirici yivli halqa; 6 - oymaq;7 - bərkidici 

vint; 
 

8 - fiqurlu tökük; 9 - yivli içlik; 10 - bərkidici vint; 11- isti şəbəkə 

qazına birləşdirilən borucuq; 12 - tutacaq; 13 - elektrik qidalandırıcı 
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naqil; 14 - qazı vermək üçün plastmassa borucuq; 15 - qızdırıcı element; 

16 - aralıq diski; 

17 - arxa fiqurlu tökük; 18 -cərəyan birləşdiricisi; 

19 - birləşdirici fırlanan qayka. 

 
 

Elektrik qaz qızdırıcı apparatların tipindən asılı olmayaraq, onun 

ucluğundan lehimlənən zonaya verilən isti qazın şırnağının temperaturu 

204dən 3150C və sərfi isə 0,01dən 0,08 m3/dəq arasına olmalıdır. 

İsti qazın təzyiqi 0,35dən 1,05 am, maksimal sərfi isə 0,05 m3/dəq- 

dən az olmamalıdır. Lehimlənən məmulatlar ilə apparatın ucluğu 

arasındakı məsafə isə 3,2dən 12,7 mm arasında olmalıdır. 

Elektrik qaz qızdırıcı apparatın texniki xarakteristikası cədvəl 20.1-

də verilir. 

 

 

 

 
Cədvəl 20.1 

İsti qaz ilə lehimləyici apparatın texniki xarakteristikası 

Parametri Göstəriciləri 

Şəbəkə gərginliyi, V 220,36 

Tələbat gücü, kVt 0,75 

Qızdırılan qazın temperaturu, 0C  
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Minimal 210 

Maksimal 400 

Qazın sərfi, m3/dəq 0,03-0,05 

Ucluğun diametri, mm 2,4,5 və 6 

Qabarit ölçüləri, mm 420×60×70 

Kütləsi, kq 1,2 

 

 

 

 

 

 

Qazla kəsmədə istifadə olunan avadanlıqlar 

Hansı qaynaq üsulunun daha yaxşı olduğu sualına birmənalı cavab 

vermək mümkün deyil. Mini qaynaq maşınları və ya adi avadanlıq - hər 

birinin öz fərqli xüsusiyyətləri var. Qaz avadanlıqlarını seçərkən qaz 

qaynaq üsulları nəzərə alınmalıdır. 
 

Qaynaq yalnız xüsusi avadanlıqların köməyi ilə həyata keçirilir. Qaz 

qaynağı üçün avadanlıq olan əsas alət, lazımi həcmdə asetileni oksigenlə 

qarışdırmağa imkan verən qaz məşəlidir. Nəticədə, sabit bir alov təmin 

edərkən, ağız boşluğundan lazımi sürətlə axan yanan bir qarışığın 

meydana gəlməsi baş verir. 

Hər bir avadanlıq növü metalların qaz qaynaqının öz texnologiyası ilə 

xarakterizə olunur, buna görə də seçərkən, ilk növbədə, bundan 
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başlamaq lazımdır. Yalnız bundan sonra onlar bu və ya digər avadanlıq 

növünə xas olan xüsusiyyətlərin öyrənilməsinə keçirlər. 

Boru kəmərini qaynaq cihazlarında qorumaq üçün təhlükəsizlik su 

məhlullarının olması təmin edilir. Əks halda, yanğının geri qayıtması 

riski var. Asetilen qaynaq üçün istifadə olunan aparatda asetilen 

generatorunun istifadəsi eyni riskdən qorunma ilə bağlıdır. 

Mündəricat səhifəsinə qayıt 

Avadanlıqların ayrı-ayrı elementlərinin qısa təsviri 

Qaynaq stansiyası bir bağlama ilə təchiz olunmuşdur, onun mövcudluğu 

qaynaq üçün müvafiq təhlükəsizlik səviyyəsini təmin etməlidir. Kepenk 

qaz qaynaq stansiyasının əsas hissəsidir, həmişə normal vəziyyətdə 

olmalıdır, nəzarət klapanının yerləşdiyi səviyyəyə qədər su ilə 

doldurulmalıdır. Məşəldəki kepenk məşəl və ya məşəl ilə asetilen 

generatoru arasında yerləşir. 
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Qazla qaynaq edərkən mütləq xüsusi qaz silindrləri istifadə olunur. 

Onların tərkibində oksigen və ya digər sıxılmış qaz var. Balonun özü 

silindrik bir qabdır. Belə bir məhsulun boynu həmişə yivli bir çuxur ilə 

təchiz olunmuşdur, içərisinə bir bağlama klapan vidalanmışdır. 

Silindrlər alaşımlı polad və karbon polad borulardan hazırlanır. 

Silindrləri çaşdırmamaq üçün, tərkibində olan qazın növünü göstərən 

müvafiq rəngə boyanırlar. Üst sferik hissədə pasport məlumatları olduğu 

üçün ləkəsiz qalır. 



42  

Qaz məşəli üçün bir qaynaq stansiyasının sahib olduğu fərqli bir 

xüsusiyyət, şaquli mövqeyə malik olan etibarlı şəkildə quraşdırılmış 

silindr sıxacıdır. Qaz qaynağı üçün aksesuarları satın almadan əvvəl, 

silindrlərdə istifadə olunan klapanlara olan tələbləri öyrənməlisiniz. Bu 

cür məhsulların istehsalı yalnız pirinçdən həyata keçirilir, çünki polad 

sürətlə korroziyaya səbəb olan xarakterik xüsusiyyətə malikdir. Asetilen 

klapanlarının istehsalı üçün polad istifadə olunur, lakin mis deyil, çünki 

o və tərkibində 70% -dən çox olan ərintilər qadağandır. 

Silindrdən gələn qazın təzyiqini azaltmaq üçün qaz reduktorunun 

istifadəsi lazımdır. Optimal səviyyədə saxlanılmalıdır. Qaynaq 

cihazlarının müxtəlif modelləri üçün sürət qutuları eyni iş prinsipinə 

malikdir və eyni tərkib elementləri ilə təchiz edilmişdir. Reduktorlar tək 

kameralı və ya iki kameralı ola bilər. Sonuncular sabit və sabit bir təzyiq 

səviyyəsini təmin edərək, əvvəlki kimi donmağa meylli deyillər. 
 

Şlanqlar da adlanan qolların köməyi ilə brülörü qazın altına gətirirlər. 

Şlanqlar kifayət qədər gücə, elastikliyə və qaz təzyiqinə tab gətirmə 

qabiliyyətinə malik olmalıdır. Şlanqların istehsalı üçün bu cihazı parça 

contalarla təmin edən vulkanlaşdırılmış rezin istifadə olunur. Oksigen və 

asetilen qollardan keçir. Benzin və kerosinin keçməsinə imkan verən 

şlanqların istehsalı üçün benzinə davamlı rezin istifadə olunur. 

Qaz qaynaq prosesində müxtəlif istehlak materiallarından istifadə edilə 

bilər. Əvvəla, bu, kimyəvi tərkibinə görə qaynaqlanan metalın 

strukturuna yaxın olan qaz qaynağı üçün doldurucu məftildir, buna görə 

də təsadüfi növlərdən istifadə etmək qadağandır. 

Telin səthi hamar və hamardır. Üzərində yağ, miqyas, pas, boya izləri 

olmamalıdır. Metal və telin ərimə nöqtələri uyğun olmalıdır. Qaynaq teli 

bərabər şəkildə əriyirsə və doldurucu material sıçramırsa, bu düzgündür. 

Nəticə çirkləri və digər qüsurları olmayan homojen bir quruluşa malik 
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sıx bir metalın meydana gəlməsidir. Qaynaq edərkən, qaynaq ediləcək 

əşyalarla eyni dərəcəli metal kəsilmiş təbəqələrdən istifadə edilə bilər. 

Bu, əlvan metalların və ya paslanmayan poladın qaynaqlanması üçün 

xarakterikdir. 

Qaynaq zamanı ərimiş metalı oksidləşmədən qorumaq üçün telə və iş 

parçasının kənarına tətbiq olunan körpülər və ya tozlar olan fluxlar 

istifadə olunur. Fluxun tərkibini seçərkən metalın xüsusiyyətlərinə və 

onun növünə etibar etmək lazımdır. Borakslı (kalsine edilmiş) bor 

turşusu da flux kimi istifadə olunur. 

Mündəricat səhifəsinə qayıt 

Qaz təzyiqli qaynaq üçün avadanlıq 

Qaz təzyiqli qaynaq, hissələrin sıxılmasına imkan verən mexanizmlərlə 

qaynaq zamanı sındırmaq üçün maşın da daxil olmaqla qurğular 

əsasında aparılır. Cihaza bir istilik ocağı daxildir. Avadanlığa qazların, 

havanın (pnevmatik cihazların istifadəsi üçün) və soyutma prosesinin 

məqsədi üçün suyun verilməsi sistemi daxildir. 

Qaz təzyiqli qaynaq su ilə soyudulmuş çoxlu burunlu məşəllərdən 

istifadə etməklə həyata keçirilir. Boruların və çubuqların qaynaqlanması 

bəzən bir-birinə bağlanan iki yarıdan ibarət bölünmüş məşəllərdən 

istifadə etməklə həyata keçirilir. Məşəl təbəqələrinin istiləşməsi və 

qaynaqlanması bəzən bir parça hazırlanır. 

Parçanın materialları pnevmatik cihazlardan istifadə edərək əl ilə qaynaq 

edərkən və ya hidravlik cihazların istifadəsini nəzərdə tutan 

mexanikləşdirilmiş şəkildə məhsulun ölçüsü, habelə ox təzyiqinin tələb 

olunan dəyəri ilə müəyyən edilən maşında çökmə və sıxılmadan keçir. 

Sıxma və sıxma metodunun həyata keçirilməsi, bu avadanlıqda 

qaynaqlanan hissələrin hissələrinin ölçüsünə münasibətdə bu 
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əməliyyatları yerinə yetirərkən tələb olunan maksimum gücün 

böyüklüyündən asılıdır. Sıxma qüvvəsi, qaynaq ediləcək materiallardan 

təsirlənən sıxma qüvvəsindən 2 dəfə çoxdur. 

Dəzgah qurğularının müəyyən növləri qaynaq məşəlini düzəltməyə və 

hərəkət etdirməyə imkan verən bir vaqonun olması ilə xarakterizə 

olunur. Brülörlərin dizaynı qaynaq ediləcək hissələrin forması ilə 

müəyyən edili 

 

 

 
Qazla qaynağın və qazla kəsmənin tətbiq sahələri. 

Qaz qaynağında birləşmə yeri ərimə dərəcəsinədək yük□sək 

temperaturlu qaz alovu vasitəsilə qızdırılır (şəkil 5.19). Qaz alovu 4 

vasitəsilə qaynaq olunan məmulatın 1 kənarları, habelə qazyandırıcının 

3 alovu ilə qaynaq vannası arasına daxil edilən qatqı məftili 2 əridilir. 

Qaz alovu-yanıcı qazın texniki təmiz ok sigen atmosferində yanması 

nəticəsində alınır. 

Qaynaq işlərində istifadə edilən oksigen qaynaq məntəqə sinə 

polad balonlarda gətirilir. Balonda oksigenin təzyiqi 15MPa olub, 

balonun rəngi göy və üstünə qara hərflə ―Oksi□gen‖ sözü yazılır. 

Balondan çıxan qazın təzyiqini azaltmaq və işlək təzyiqi sabit saxlamaq 

üçün qaz reduktorları tətbiq edilir. Oksigen reduktorları oksigenin 

təzyiqini 15-dən 0,1MPa-ya, asetilen reduktorları isə təzyiqi 1,6-dan 

0,02MPa-ya endirir. Qaynaq texnikasında işlədilən reduktorların əsasən 
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iki mano□metri olur. Bunlardan biri qazın reduktora daxil olan 

hissəsində, o biri isə çıxışda qazın təzyiqini ölçür. Yanıcı qaz kimi təbii 

qaz, hidrogen, benzin, ağ neftin bu□xarlarından və s. istifadə edilir. Bu 

qazlardan əsasən oksigen alovu ilə kəsmədə işlədilə bilər. Çünki bu 

halda alovun yüksək temperaturu tələb olunmur. Qaz qaynağı üçün 

asetilendən isti fadə olunur. Asetilen başqa yanıcı qazlara nisbətən 

yüksək isti likgətirmə qabiliyyətinə malik olub, onun alovunun 

temperatu ru 32000C-yə qədərdir. Asetilen (C2H2)-yanıcı qaz olub, 

xüsusi cihazlarda – ge neratorlarda suya kalsium-karbidlə təsir etməklə 

alınır: CaC2+2H2O Ca(OH)2+C2H2+Q 

Asetilen generatorlarında partlayış təhlükəsinin olması onlara 

xüsusi xidmət tələb edir. Ona görə də, balona yığılmış asetilendən 

istifadə etmək məqsədəuyğundur. Asetilen balonları ağ rənglə rənglənir 

və üstünə qırmızı rənglə ―Asetilen‖ sözü ya□zılır. Asetilen balonunda 

qazın təzyiqi 1,5MPa olur. Qaz qaynağı aparmaq üçün qaz-qaynaq 

aparatlarından is□tifadə olunur. İnjektorlu qazyandırıcı kiçik və orta 

təzyiqdə iş□ləyir, həm də bu daha çox təhlükəsiz olduğu üçün geniş 

tətbiq edilir 
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Qaynaq qazyandırıcılarından asetilenlə oksigein müəyyən nisbətdə 

qarışığı yandırılıb qaz-qaynaq alovu əmələ gətirir. Asetilen-oksigen 

alovu üç zonadan ibarət olur (şəkil 5.21): I□alovun nüvəsi; II-qaynaq 

zonası; III-alovun məşəli. Şəkildə qaz-qaynaq alovunun quruluşu və 

onun oxu boyunca uzunluğu üzrə temperaturun paylanması 

göstərilmişdir. I-zonasında müş□tikdən çıxan qaz qatışığının alovlanma 

temperaturunadək tədri cən qızması baş verir; II zonası balondan daxil 

olan oksigenin hesabına asetilenin yanmasının birinci mərhələsini 

göstərir: C2H2+O2 2CO+H2 Alovun ən yüksək temperaturlu və 

reduksiyaedici xassəli II zonası qaynaq və ya işlək zona adlanır; alovda 

ən yüksək temperatur (30000C) yaranır və xarakterik mavi rənglə 

işıqlanır. Alovun bu hissəsi ilə qaynaq edilən kənarlar həmçinin qatqı 

metalı qızdırılır və əridilir. Alovun III zonasında yanmanın ikinci 

mərhələsi -atmosferdə olan oksigen hesabına asetilenin yanması baş 

verir. 

Qaz   qaynağında   pəstahlar   elektrik-qövs   qaynağına   nisbə tən 

tədricən qızır. Odur ki, nazik metalları, tez əriyən əlvan me tal və 

ərintiləri, tədricən qızma və soyuma tələb olunan alət po□ladlarını, 

çuqun və bürünc kimi metal və ərintiləri qaynaq et dikdə qaz qaynağı 
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tətbiq edilir. Qaz qaynağından lehimləmə və üst-əritmə işlərində, eyni 

zamanda, çuqun və tunc töküklərində qüsurları qaynaq etdikdə də 

istifadə olunur. Metalın qalınlığı art□dıqda qaz qaynağının 

məhsuldarlığı kəskin azalır. Qalın hissələr yavaş qızdığından 

qaynaqlanan hissələr kifayət qədər deformasiyaya uğrayır. 

 

 

Qazla qaynağın və qazla kəsilmənin üstün və çatışmayan 

cəhətləri 

Metal və ərintilərin oksigen-asetilen qaz qarışığı ilə kəcmənin aşağıda 

göstərilmiş üstün və çatışmayan cəhətləri vardır. 

Üstünlükləri: 

• prosesin sadəliyi və yığcamlığı; 

• mürəkkəb və baha avadanlığa ehtiyacın olmaması; 

• əlavə enerji mənbəyi tələbinin olmaması; 

• istənilən qalınlıqlı təbəqələrin kəsilməsi mümkünlüyü; 

• metallik materialların səthi emalının mümkün olması; 

• kəsmə və səthi emal üsullarının yüksək keyfiyyəti 

və univesallığı; 

• çətin yerlərdə və şəraitdə kəsmə və təmir işlərinin 

aparılmasının mümkünlüyü. 
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Çatışmazlıqları: 

• işçi personal yüksək peşə biliyinə və praktiki vərdişə 

malik olmalıdır; 

• qaz qatışığı ilə işləmə prosesinin təhlükəli olması; 

• istifadə olunan qaz qatışığının partlayış qorxusu; 

• qazla kəsmə zamanı əks zərbənin olması; 

• görüləcək işlərin həcminin qaz qatışığı ehtiyatından 

asılı olması; 

• kəsilən metalın böyük həcminin termiki təsirə mə- 

ruz qalması; 

• qazla kəsilərkən metalın deformasiyaya uğraması; 

• kəsmə zamanı metalın qeyriəbərabər qızması və so- 

yuması. 

 

 

 
Bölmə 5. Qaynaq texnikası. Təhlükəsizlik mühəndisliyi 

Təcrübədə iki qaynaq üsulu istifadə olunur - sağ və sola (bax. Şəkil 8) 

Doğru üsulla qaynaq soldan sağa aparılır, qaynaq alovu tikişin 

qaynaqlanmış hissəsinə yönəldilir və doldurucu telin məşəlin ardınca 

hərəkət etdi. Düzgün üsulla alov qaynaq tikişinə yönəldildiyi üçün 

qaynaq hovuzunun havanın oksigen və azotundan daha yaxşı qorunması, 

böyük ərimə dərinliyi və kristallaşma zamanı qaynaq metalının yavaş 

soyuması təmin edilir. Alovun istiliyi sol əl üsulu ilə müqayisədə daha 

az yayılır, buna görə də yiv bucağı 90 ° deyil, 60-70 ° təşkil edir ki, bu 

da yığılmış metal və əyilmə miqdarını azaldır. Düzgün üsulla 

məhsuldarlıq 20-25% yüksək, qaz sərfiyyatı isə soldan 15-20% az olur. 

Qalınlığı 5 mm-dən çox olan metal və yüksək istilik keçiriciliyi olan 
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metalları qaynaq edərkən düzgün üsuldan istifadə etmək 

məqsədəuyğundur. 

Sol üsulla qaynaq sağdan sola aparılır, qaynaq alovu metalın hələ 

qaynaqlanmamış kənarlarına yönəldilir və doldurucu tel alovun 

qarşısında hərəkət edir. Sol üsulla qaynaqçı qaynaqlanmış metalı yaxşı 

görür, buna görə də görünüş dikiş düzgün üsuldan daha yaxşıdır; 

qaynaqlanmış metalın kənarlarının əvvəlcədən qızdırılması qaynaq 

hovuzunun yaxşı qarışmasını təmin edir. Bu xüsusiyyətlərə görə, sol əl 

üsulu ən çox yayılmışdır və nazik təbəqə materialları və aşağı əriyən 

metalların qaynaqlanması üçün istifadə olunur. 

Düzgün üsulla qaynaq məşəlinin gücü 120-150 dm ^ 3 / saat asetilen 

nisbətində, solda isə 1 mm üçün -100-130 dm ^ 3 / h nisbətində seçilir, 

metalın qalınlığı qaynaq edilir. 

Doldurucu telin diametri qaynaq ediləcək metalın qalınlığından və 

qaynaq üsulundan asılı olaraq seçilir. Düzgün qaynaq üsulu ilə 

doldurucu telin diametri d = S / 2 mm., Ancaq 6 mm-dən çox deyil, sol 

ilə d = S / 2 + 1 mm, burada S qaynaqlanmış metalın qalınlığıdır, mm 

İstilik dərəcəsi ağız boşluğunun qaynaqlanmış metal səthinə meyl 

bucağının dəyişdirilməsi ilə 

tənzimlənir (şək. 9, a). 

Metal nə qədər qalın olarsa və 

onun istilik keçiriciliyi nə 

qədər çox olarsa, ağız 

boşluğunun qaynaq edilən 

metalın səthinə meyl açısı bir o 

qədər çox olar. 

Qaynaq prosesində qaz 

qaynaqçısı məşəl ağızlığının 

ucu ilə eyni vaxtda iki hərəkət edir: eninə (qaynaq oxuna 

perpendikulyar) və uzununa (qaynaq oxu boyunca) (şək. 9) Əsas hərəkət 

uzununadır. Transvers hərəkət əsas metalın kənarlarının vahid 

istiləşməsinə və lazımi genişlikdə bir tikiş əldə etməyə xidmət edir. 

https://ts-chudo.ru/az/agriculture/imidzh-i-ego-rol-v-delovom-obshchenii-imidzh-delovogo-cheloveka.html
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Qaz qaynağı aşağı, üfüqi (şaquli), şaquli və yerüstü tikişlər üçün istifadə 

edilə bilər. Üfüqi və tavan tikişləri adətən sağ qaynaq üsulu ilə, aşağıdan 

yuxarıya şaquli - sol üsulla aparılır. 

Müxtəlif metalları və ərintiləri kəsmək və ya birləşdirmək üçün nəzərdə 

tutulmuş yüksək temperaturlu qaynaq hovuzunun əldə edilməsi üsulu ilə 

bir-birindən fərqlənən bir neçə növ qaynaq var: elektrik qövsü, ultrasəs, 

qaz alovu. Əməliyyat prinsipi ondan ibarətdir ki, yenidən birləşdiriləcək 

konstruksiyaların kənarları əriyir və onların birləşmə yerində tamamilə 

yeni struktur vahidi - qaynaq meydana gəlir. 

Temperatur göstəricisi ilk növbədə qaynaq üçün istifadə olunan qaz 

növündən asılıdır. Məsələn, suyun kalsium karbid ilə reaksiyası 

nəticəsində asetilen sərbəst buraxılır ki, bu da oksigenlə qarşılıqlı 

əlaqədə 3000 dərəcədən çox alov temperaturu əldə etməyə imkan verir. 

Qaynaq qazlarına bütün növ propan, butan, MAF (asetilenə alternativ), 

benzol, kerosin və s. 

Qaynaqda hansı qazdan istifadə olunmasından asılı olmayaraq, yüksək 

yanma temperaturu və alovun müəyyən xüsusiyyətlərini yalnız qarışıqda 

kommersiya baxımından təmiz oksigen istifadə edərkən əldə etmək 

mümkün olduğunu xatırlamaq lazımdır. Yanan elementlərin yanmasının 

və ya buxarlanmasının tamlığı komponentin keyfiyyətindən və alovun 

əldə etdiyi xüsusiyyətlərdən asılıdır: azaldıcı və ya oksidləşdirici, 

kəmiyyətdən asılıdır. 

Saxlama və xidmət şərtlərinə xüsusi tələblər tətbiq edilir. Bu vəziyyətdə 

xüsusi ayrıca silindrlərin istifadəsi lazımdır: 

 texniki oksigen güclü katalizatordur; 
  qaynaq üçün istifadə olunan qazların çoxu yüksək zəhərlidir. 

Atmosfer oksigenindən istifadə edilərsə, o zaman mükəmməl hamar 

tikişlər əldə etmək mümkün olmayacaqdır. Bu, ərimə və birləşmə 

prosesində əldə edilən metalın xüsusiyyətlərini dəyişdirəcək, bu da 

hazırlanmış qaynağın keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaqdır. 

Qaz qaynaqının xüsusiyyətləri - onun dikişlərinin demokratik təbiəti, 

kosmosda bütün mövqelərdə - aşağıdan tavana qədər edilə bilər. 
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Ən çətin şey tavan tikişləri ilə əlaqədardır, çünki bu vəziyyətdə ərimiş 

metal dəstəklənməli və qaz qarışığının alovdan artan təzyiqindən istifadə 

edərək dikişin bütün uzunluğu boyunca sürətlə paylanmalıdır. 

Bu üsulla ən məşhur tikişlər butt tikişləridir. Üst-üstə düşən və tee 

tikişləri ilə qaz qaynağı dostluq şərtlərinə uyğun deyil. Fakt budur ki, hər 

iki növ tikiş üçün metalın son dərəcə güclü istiləşməsi lazımdır. Bundan 

əlavə, bu üsulda ciddi əyilmə riski yüksəkdir. 

İş parçalarının kənarları nazik və flanşlıdırsa, onlar bir və çox qatlı ola 

bilən davamlı və ya aralıq dikişlər yaratmaq üçün doldurucu teldən 

istifadə etmədən qaynaqlanır. 

Aydındır ki, qaynaqdan əvvəl metal iş parçalarının kənarları və səthləri 

ən yaxşı şəkildə təmizlənməlidir. 

Qaynaq hovuzu maye metal üzərində qazların təzyiqi altında yaranır, 

sanki onu kənarları boyunca şişirdirlər. 

Doldurma teli qaynaq hovuzuna batırılır. İş sahəsinin istiləşməsinin 

intensivliyi dəyişdirilə bilər. Bu, brülörün mis ucluğunun iş parçasının 

səthinə meyl açısını dəyişdirməklə həyata keçirilir. Buradakı əlaqə sadə 

və başa düşüləndir: meyl açısı nə qədər böyükdürsə, metalın alovdan 

istiləşməsi bir o qədər yüksəkdir. 

Ocaq ağızlığı tikiş boyunca sürüşdürülməlidir. Eyni zamanda, qaynaq 

hovuzunun vəziyyətini izləmək lazımdır: içindəki metal ətraf havanın 

arzuolunmaz təsirindən qaz təzyiqi ilə qorunmalıdır. Bu, metalı oksid 

filmindən qorumaq üçün edilməlidir. 

Qaynaq avadanlığı yaxşı işlək vəziyyətdə olmalıdır. Əks halda iş 

qadağandır. 

Qaz balonlarının daşınması ya xüsusi xərəkdə, ya da xüsusi hazırlanmış 

arabada həyata keçirilir. 

Qapalı otaqlarda işləyərkən təmiz havaya çıxış ilə fasilələr təmin etmək 

vacibdir. 

Konteynerlərdə işləyərkən çöldə ikinci işçinin olması məcburidir. 

Qaynaqçı qoruyucu eynək taxmalıdır. 
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Bütün bu qaydalara riayət edərək, öz əllərinizlə yüksək səviyyədə qaz 

qaynağı edə bilərsiniz. 

 ilindrlər yalnız xüsusi nəqliyyat vasitəsi ilə köçürülə bilər. 

  Silindrlərdən sənaye və yaşayış binalarına qədər olan məsafə ən azı 

10 m-dir. 

  Onlar yalnız deşikli metal şkaflarda saxlanıla bilər, şkaf açıq 

havada quraşdırılmalı və həmişə kilidlənməlidir. 

 Qaynaq partlayıcı və yanan maddələrdən uzaqda aparılır. 

 Qaynaq yerində həmişə yanğınsöndürən olmalıdır. 

  Əməliyyat zamanı qaz sızmalarını aşkar etmək üçün daimi 

yoxlama aparılır. 

Metalların qaynaqlanması üçün avtogen texnologiya daha sadədir. Bir az 

təcrübə və ustaya baxmadan artıq bişirə bilərsiniz. Ona görə də belə 

hesab olunur orta məktəb qaynaqçı üçün. 

Qaz qaynağı, istilik mənbəyinin yanan qazların qarışığının yanması 

zamanı ayrılan istilik olduğu bir qaynaq qaynağı növüdür. 

 

 
 

Metod mühəndislikdə istifadə olunan demək olar ki, bütün metalları 

birləşdirmək üçün uygundur. Sənayedə, kənd təsərrüfatında, tikintidə, 

təmir işləri apararkən istifadə olunur. 

https://chaspeek.ru/az/perfume/samaya-luchshaya-prezentaciya-vypusknogo-v-nachalnoi-shkole-vypusknoi-v/
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Əməliyyat prinsipi 

Əməliyyat prinsipi 
 

Asetilen karbon və hidrogen birləşməsidir. Rəngsiz, kəskin spesifik iyli, 

partlayıcı qaz. Qazla işləmək ehtiyatlılıq və təhlükəsizlik tədbirləri tələb 

edir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silindrlərin daşınması 

Asetilen əvəzediciləri 

Ərimə nöqtəsi poladdan aşağı olan metalların qaynağı əvəzedici 

qazlardan istifadə etməklə həyata keçirilə bilər. Məsələn: propan, metan, 

hidrogen. 

 

Propan rəngsiz, kəskin qoxu olan və havadan ağır olan texniki 

qazdır.. Qaynaq üçün 5-30% butan olan propan-butan qarışığı istifadə 
olunur. Propan-oksigen alovunun temperaturu 2400 °C-ə çatır. 

Metan-oksigen qarışığı demək olar ki, qoxusuzdur. Alovun 2100- 

2200 ° C temperaturu var, buna görə də bu yanan qaz məhdud dərəcədə 

istifadə olunur. 

Hidrogen yüngül, yanan, qoxusuz, rəngsiz qazdır.. Oksigen və hava 

ilə müəyyən nisbətlərdə partlayıcı bir qarışıq meydana gətirə bilər. Buna 

görə də qazla işləyərkən təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək 

mütləqdir. Qaynaq üçün hidrogen yaşıl polad silindrlərdədir. Qaz halına 
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malikdir. Hidrogen-oksigen alovunun mavi rəngi var. Onun zonalarının 

qeyri-səlis konturları tənzimləməni çətinləşdirir. 

Sol qaynaq 

Qaz qaynaqının sol əl üsulu hər hansı bir bacarıqlı sənətkarlar arasında 

ən çox yayılmışdır. İncə kənar və aşağı ərimə nöqtəsi olan metalları 

birləşdirmək üçün istifadə olunur. Sol və sağ qaynaq eyni sikkənin iki 

üzüdür, yadda saxlamaq asandır. 

Sağ tərəfdən qaynaq 

Düzgün qaynaq üsulu qalınlığı 3 mm-dən çox olan və yüksək istilik 

keçiriciliyi olan metallarla işləmək üçün uygundur. Qeyd etmək lazımdır 

ki, sağ qaynaqla qaynaq tikişi metalın alovla daha yaxşı qorunmasına 

görə daha keyfiyyətli olur. 

Alovun istiliyindən düzgün üsulla istifadə etmək daha qənaətcildir və 

proses sürəti demək olar ki, 20% yüksəkdir. Üstünlüklərin eyni donuz 

bankında, qaz istehlakına təxminən 10% qənaət əlavə edə bilərsiniz. 

Doldurucu teli metal iş parçasının qalınlığının tam yarısı olan bir 

diametrlə götürmək lazımdır. Telin qalınlığı 8 mm-dən çox ola bilməz. 

Dırnaqla qaynaq 

Bu qaz qaynaq texnologiyası iş parçasındakı çuxurun yuxarı kənarının 

əriməsi və eyni çuxurun aşağı kənarına ərimiş metal qatının tətbiqi ilə 

alovun tədricən, addım-addım hərəkətini nəzərdə tutur. 

İlkin olaraq, metal təbəqələr şaquli olaraq sabitlənir, aralarında iş 

parçasının qalınlığının yarısı qədər boşluq qalır. Dikiş hissələri 

birləşdirən muncuq şəklində formalaşır. Heç bir məsamə və şlak 

qalıqları olmayan, sıxlığı ilə seçilir. 

Tablalarla qaynaq 

Burada ad özü üçün danışır. Metodun prinsipi tikiş boyunca yeni və yeni 

qabların formalaşmasından ibarətdir. Onlardan biri əmələ gələn kimi, 

doldurucu telinin ucu ona daxil edilir, orada əriyir və sonra ocaq atəşinin 

azaldılması sahəsinə keçir. 

Bu vaxt, burunun ağız hissəsi tikiş boyunca daha da irəliləyir - növbəti 

hissəyə. Hər bir yeni qab əvvəlki ilə telin diametrinin üçdə biri ilə üst- 

üstə düşür. 
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Bu şəkildə, nazik təbəqələr butt və ya fileto tipli tikişlər etmək lazım 

olduqda birləşdirilir. Aşağı alaşımlı və ya yumşaq polad ərintilərindən 

hazırlanmış borular üçün sevimli qaynaq üsuludur. 

Çox qatlı qaz qaynağı 

Çox vacib iş növləri üçün istifadə olunur, çünki kifayət qədər aşağı 

məhsuldarlıqla xarakterizə olunur və burada böyük həcmdə qaynaq 

qazları tələb olunur - üsul ucuz deyil. Bunun içərisində alt təbəqələrin 

tavlanması yuxarı - sonrakıların səthi zamanı baş verir. 

Nəticə, növbəti tikişi yaratmazdan əvvəl hər bir təbəqənin əla 

döyülməsidir. Bu üsul qaynaq metalının keyfiyyətini əhəmiyyətli 

dərəcədə yaxşılaşdırır. 

Proses qısa hissələrdə baş verir. Növbəti qatı tətbiq etməzdən əvvəl alt 

təbəqənin səthini təmizləməyə xüsusi diqqət yetirin. 

Oksidləşdirici alov və oksidləşmə ilə qaynaq 
 

Qaz qaynaq silindrləri. 

Bu texnologiya aşağı karbonlu polad ərintilərindən hazırlanmış hissələri 

birləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Buradakı alov kəskin 

oksidləşdirici xüsusiyyətə malikdir, bunun nəticəsində qaynaq 

hovuzunda dəmir oksidləri əmələ gəlir. Oksidləşmə varsa, deoksidləşmə 

də lazımdır. 
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Yüksək nisbətdə manqan və silikon olan xüsusi doldurucu teldən istifadə 

etməklə əldə edilir. Digər üsullarla müqayisədə 10% daha yüksək 

performansla əla yoldur. 

 

 

 
Fərqli tikişlər və müxtəlif metallarla nüanslar 
Üfüqi tikişlər sağ tərəfdən qaz qaynaq üsulu ilə formalaşır. Prosesin 

sağdan sola hamamın altındakı bir ağızlıq, üstündə isə bir tel ilə həyata 

keçirildiyi vəziyyətlər var. Beləliklə, dikiş daha sürətli və daha asan 

formalaşır və hamamda ərimiş metal aşağı axmır. 

Əksinə, şaquli tikişlər aşağıdan yuxarıya doğru sol tərəfdən hazırlanır. 

Metal qalındırsa, ikiqat muncuqdan istifadə edin. 

Tavan tikişləri icrası ən çətin olanlardan biridir. Burada əvvəlcə iş 

parçasının kənarlarını qızdırmaq lazımdır, sonra əriyənə qədər tez əriyən 

bir tel banyoya qoyulur. 

Hamamda olan maye metal ocaqdan çıxan qazların təzyiqi ilə aşağıya 

doğru axmasına mane olur. Qaynaq düzgün şəkildə aparılır. Çox keçidli 

çox keçidli tikiş texnologiyasından istifadə etmək ən yaxşısıdır. 

 

 

 
Alovlar və onların istifadəsi 

Alov qaynaq avadanlığı 

Qaz kəmərlərinin qaynaqlanması, digər qaynaq növləri kimi, qaynaq 

ediləcək hissələrin və birləşmələrin müəyyən bir quruluş növünə 

əsaslanan mexanikləşdirilmiş qurğuların ixtisaslaşdırılmasını tələb edir. 
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Qaynaq prosesinin mexanikləşdirilməsinə imkan verən universal alətin 

yaradılması alov qaynağı üçün avadanlıqların inkişafına səbəb oldu. 

Sənayedə alov qaynağı üçün istifadə olunan müxtəlif növ qurğular 

onların yaradılmasında xüsusi çətinliklərlə xarakterizə olunur. Onlar 

qənaətcil, yığcam və səmərəlidir. Belə qurğular üçün iş vaxtının 

maksimum azaldılması təmin edilir. 

Əsas avadanlıq növləri arasında oksidləşdirici və yanacaq təmin etmək 

üçün klapanları olan bir məşəlin mövcudluğunu qeyd etmək olar. Buraya 

həm oksidləşdirici, həm də yanacaq silindrləri daxildir. Oksidləşdirici 

maddə kimi çıxış edən maye oksigen üçün texniki təmizlik xarakterikdir. 

Yanacaq 140-180 atmosfer təzyiqində mayeləşdirilmiş qaz halında olan 

karbohidrogendir. Məişət qazı və asetilen ən çox yayılmışdır. Asetilen 

sayəsində alov daha isti olur və məişət qazının istifadəsi daha ucuz və 

daha əlverişlidir. 

Metalların qaz-alovla emalı zamanı istilik mənbəyi kimi qaz alovu 

istifadə olunur - bu məqsədlə xüsusi ocaqlarda yandırılan yanar qazın 

alovu. 

Yanan qazlar kimi asetilen, hidrogen, təbii qazlar, neft qazı, benzin 

buxarları, kerosin və s. istifadə olunur.Asetilen-oksigen alovu digər 

qazların alovu ilə müqayisədə ən yüksək temperatura malikdir, ona görə 

də ən çox tətbiq sahəsini tapmışdır. 

Qaz qaynağı, birləşmə zonasındakı metalın qaz alovu ilə əriyənə qədər 

qızdırıldığı qaynaq qaynağıdır (şək. 8). 

Qaz alovu 4 ilə qızdırıldıqda, qaynaq ediləcək iş parçalarının 1 kənarları 

doldurucu metal 2 ilə birlikdə əridilir, bu da əlavə olaraq brülörün 

alovuna daxil edilə bilər 3. Maye metalın bərkiməsindən sonra qaynaq 

tikişi 5. formalaşır. 

Qaz qaynaqının üstünlüklərinə aşağıdakılar daxildir: metodun sadəliyi, 

avadanlıqların sadəliyi, elektrik enerjisi mənbəyinin olmaması. 

Qaz qaynaqının çatışmazlıqlarına aşağıdakılar daxildir: aşağı 

məhsuldarlıq, mexanikləşdirmənin mürəkkəbliyi, böyük istilik zonası və 

qaynaqlı birləşmələrin qövs qaynağına nisbətən daha aşağı mexaniki 

xüsusiyyətləri. 
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Qaz qaynağı qalınlığı 1-3 mm olan sac poladdan məmulatların 

hazırlanmasında və təmirində, çuqun, alüminium, mis, misin 

qaynaqında, bərk ərintilərin üzlənməsi, tökmə qüsurlarının düzəldilməsi 

və s. 

 

 
Qaz qaynaq üsullarının xarakteristikası 

Bu texnika elektrik qövsü və qoruyucu qazın istifadəsini əlavə edir - ən 

çox arqon. Bu vəziyyətdə texnologiyanı hibrid adlandırmaq olar. 
 

Qaz qaynaq tikişləri. 

Budur atılacaq addımlar: 

 cihazı şəbəkəyə qoşmaq; 

 doldurucu telinin məşəldəki çuxurdan bərkidilməsi; 

 reduktordan istifadə edərək qaz təzyiqinin tənzimlənməsi; 

 doldurucu məftilin ötürülmə sürətinin təyini və qurulması; 
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 digər parametrlərin tənzimlənməsi - qaynaq cərəyanı və gərginlik; 

  brülörü alovlandırmadan əvvəl iş parçalarının səthinə bir açı ilə 

bərkidilməsi; 

 qaynağın başlanğıcı. 
Qeyd etmək lazımdır ki, bütün istehlak materiallarının texniki 

xüsusiyyətləri, eləcə də avadanlıq elementləri GOST-larda aydın və 

aydın şəkildə yazılmışdır. Başqa sözlə, qaz qaynaq prosesi yaxşı 

tənzimlənir. 

GOST-lara tabe olaraq, məsələn, aşağıdakı parametrlər: 

 asetilen generatorunun xüsusiyyətləri; 

 şlanqların növləri; 

 reduktor tərəfindən tənzimlənən qaz təzyiqi; 

 qaz ocaqlarının növü; 

 doldurucu tel növləri; 

 qaz balonları üçün standartlar və s. 

 

 
 

Texnologiya xüsusiyyətləri 

 

Qaynaq işlərini düzgün yerinə yetirmək üçün qaynaq əməliyyatlarının 

prinsiplərini və qaz qaynaqçısının hərəkətlərinin ardıcıllığını başa 

düşmək lazımdır. Bu işlərin texnologiyasına hazırlıq əməliyyatları, o 

cümlədən metal blankların qaynaqlanmış kənarlarının emalı və qaynaq 

üsulunun seçilməsi, qaz məşəlinin lazımi yerə qoyulması, həmçinin qaz 

qaynaq maşınının bütün tələb olunan parametrlərinin müəyyən edilməsi, 

yanğın jetinin gücü və tel doldurucunun diametri də daxil olmaqla. 

Qaynaq üçün hazırlıq zamanı iş parçasının metal kənarları müxtəlif 

çirkləndiricilərdən, miqyasdan və yağdan təmizlənməlidir. Xüsusi bir 

maşında və ya maşın mövcud deyilsə, adi bir çiselin köməyi ilə (bu 

alətin pnevmatik versiyasını da istifadə edə bilərsiniz) kənarlarda 

gələcək tikişi doldurmaq üçün lazım olan bir əyilmə hazırlanır. ərinmiş 

qaynaq doldurucusu. 

İş zamanı qaynaq ediləcək elementlərin mövqeyinin sərt şəkildə 

sabitlənməsi çox vacibdir. Onların bir-birinə nisbətən hərəkətinin 
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mümkünsüzlüyünü təmin etmək üçün əsas qaynaqdan əvvəl boşluqların 

kənarları yapışdırılır. 

Əgər nazik metal təbəqələr və qısa tikişlər haqqında danışırıqsa, onda 

çubuqlar hər biri 6-7 mm uzunluğunda hazırlanır, onların arasında 

təxminən 70-100 mm uzunluğunda təmin edilməmiş boşluqlar olmalıdır. 

Qalın metal hissələri birləşdirilirsə və tikişlərin uzun olması 

planlaşdırılırsa, hər bir yapışqanın uzunluğu 300-500 mm aralıqlarla 25- 

30 mm olmalıdır. 

Qaynaq işinə keçərək qeyd edirik ki, onun keyfiyyəti əsasən məşəlin 

arxa dikişinə münasibətdə düzgün mövqeyindən və tikiş boyunca 

naqillərin istiqamətindən asılıdır. Burada qaynaq əməliyyatlarının 

istehsal istiqamətinin sağ və sol variantları fərqləndirilir (şək. 2). 

Qaz qaynaq qurğusunun işçi orqanının sağa hərəkətindən istifadə 

edərkən naqillər soldan sağa aparılır. Bu halda məşəl doldurucu telin 

qarşısında hərəkət edir və onun alovu əmələ gələn qaynağa doğru 

yönəldilir. 

Sol əl üsulu isə məşəlin sağdan sola hərəkətini nəzərdə tutur. Bu 

hərəkətlə ocaq aşqarın üstündə yerləşdirilir. Nəticədə, alovlu jet birbaşa 

bir-birinə qaynaq edilməyən metal kənarlarına yönəldilir. Kenarların 

intensiv istiləşməsi baş verir, beləliklə, sonrakı yüksək keyfiyyətli 

qaynaq üçün hazırlanır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, düzgün üsuldan istifadə edərək, qalınlığı 5 mm- 

dən çox olan metal hissələri birləşdirilir və tavan qaynaqları aparılır. 

Eyni zamanda, qaynaq aşağıdan yuxarıya doğru aparılırsa, sol üsulla 

şaquli tikişlər qurulur. 

Qaz qaynağı zamanı məşəl ucu və doldurucu çubuq bir-birinə nisbətdə 

hərəkət etməlidir (şək. 3) / Ağız tikişi boyunca hərəkət edir və eyni 

zamanda tikiş oxundan keçir və doldurucu çubuq yavaş-yavaş dikişin 

oxuna doğru irəliləyir. kalıbın hərəkəti. 
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