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Хамрах хүрээ

1.1. Энэхүү стандартыг ДЦС-ын 0.07МПа-аас их илүүдэл даралт, 1150С-аас их
температурт ажилладаг дулаан механикийн үндсэн ба туслах тоноглолд ашиглахад
баримтална.
1.2. Энэ стандартын шаардлага нь ДЦС-ын дараах тоног төхөөрөмжийн
аюулгүй, найдвартай байдлыг хангахад чиглэгдэнэ. Үүнд:
1.3. 4.0МПа-аас дээш халсан уурын хэвийн даралтат тогоо, шууд урсгалтай
эрчим хүчний зуух (экрант халах гадаргуу, экономайзер, уур халаагч, коллектор,
перепускийн шугам хоолой, тогоо);
1.4. Уурын болон халуун усны шугам хоолой;
1.5. Уурын турбин;
1.6. Хийн турбин;
1.7. Даралтат сав;
1.8. 4.0МПа ба түүнээс дээш даралттай уурын болон усан халаалтын зуух.
1.9. Энэхүү стандарт нь үйлдвэрлэгч компани, ашиглагч, тусгай зориулалтын,
магадлан шинжлэх, угсралтын, засварын байгууллагаууд болон 1.2-т заасан тоног
төхөөрөмжүүдийн аюулгүй ажиллагаа, найдвартай байдлыг хангахтай холбоотой үйл
ажиллагаа явуулдаг, тогтоосон журмын дагуу итгэмжлэгдсэн бусад байгууллагууд
ашиглахад зориулагдсан.
1.10. Энэхүү стандарт нь ДЦС-ын тоног төхөөрөмжийн хяналтын дүрэм,
журам, арга, норм болон техникийн төлөв байдлын үнэлгээ, чанарын үнэлгээний
шалгуурыг хүлээн авах шалгалтын үед (угсралтын дараа, ашиглалтад оруулахын
өмнө), ашиглалтын явцад, хэвийн бус нөхцөл үүссэний дараа (осол), тогтоосон
ашиглалтын хугацаа (нөөц) дууссаны дараа тодорхойлно.
1.11. Энэхүү стандартаар тодорхойлогдсон шаардлагуудыг 1.2-т заасан тоног
төхөөрөмжүүдийг үнэлэх болон нийцтэй байдлыг нотлоход ашиглах боломжтой.
1.12. Энэхүү стандарт нь тоног төхөөрөмжийн олон төрлөөс хамаарсан бүх
боломжит онцлогийг тооцдоггүй. Энэ стандартыг хөгжүүлэх үед үйлдвэрлэгч компани
тухайн тоног төхөөрөмжийн онцлогийг харгалзан хүчин төгөлдөр үйлчилж буй
норматив баримт бичиг, энэхүү стандарт болон зохион бүтээлтийн (үйлдвэрлэгчийн)
баримт бичгийн шаардлагыг зөрчихгүйгээр
тогтоосон дүрмийн дагуу өөрийн
байгууллагын стандарт болгон боловсруулж, батлан хэрэглэх боломжтой.
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Норматив эшлэл

Энэ стандартад дараах норматив баримт бичгийг эш татаж ашигласан. Үүнд:
«Аюултай үйлдвэрлэлийн объектын аж үйлдвэрийн аюулгүй байдлын тухай»
Холбооны хууль 1997 оны 7 сарын 21 № 116-ФЗ.
«Техникийн зохицуулалтын тухай» Холбооны хууль 2002 оны 12 сарын 27 № 184ФЗ.
MNS ISO 16528:2005 Зуух ба даралтат сав. Олон улсын хэмжээнд хүлээн
зөвшөөрөгдсөн дүрэм, стандартын бүртгэл.
ГОСТ 11878-66 Аустенит ган. Альфа фазын агуулгыг тодорхойлох арга. Өөрчлөлт 1,
2
ГОСТ 12.1.004-91 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартын тогтолцоо. Галын
аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага.
ГОСТ 12.1.005-88 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартын тогтолцоо. Ажлын
бүсийн агаарт тавигдах эрүүл ахуй, ариун цэврийн ерөнхий шаардлага.
MNS OHSAS 18001: 2012 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын
тогтолцоо, шаардлага.
ГОСТ 12.1.007-76 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартын тогтолцоо. Хортой
бодис. Аюулгүй байдлын ангилал ба ерөнхий шаардлага.
ГОСТ 12.1.019-79 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартын тогтолцоо.
Цахилгааны аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага ба хамгаалалтын төрлийн нэршил.
ГОСТ 12.1.030-81 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартын тогтолцоо.
Цахилгааны аюулгүй байдал. Хамгаалалтын газардуулга, тэг дамжуулагчийг
газардуулах.
ГОСТ 12.2.007.0-75 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартын тогтолцоо.
Цахилгаан техникийн хийц. Аюулгүй байдлын ерөнхий шаардлага.
ГОСТ 12.2.032-78 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартын тогтолцоо. Суугаа
ажил гүйцэтгэх үеийн ажлын байр. Эргономикийн ерөнхий шаардлага.
ГОСТ 12.2.033-78 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартын тогтолцоо. Зогсоо
ажил гүйцэтгэх үеийн ажлын байр. Эргономикийн ерөнхий шаардлага.
ГОСТ 12.2.061-81 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартын тогтолцоо.
Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж. Ажлын байранд тавигдах аюулгүй байдлын
ерөнхий шаардлага.
ГОСТ 12.2.062-81 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартын тогтолцоо.
Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж. Хамгаалалтын хашилт.
ГОСТ 25.506-85 Бат бөхийн тооцоо, туршилт. Металлын механик туршилтын арга.
Статик ачааллын үед цууралт тэсвэрлэлийг (эвдрэлийг эсэргүүцэх зуурамтгай чанар)
тодорхойлох.
ГОСТ 1497-84 Металл. Сунгалтад турших арга.
ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) Ган. Нүүрстөрөгчгүйжилтийн гүнийг тодорхойлох арга.
Өөрчлөлт № 1- 4.
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ГОСТ 1778-80 Ган. Металл бус хольцыг тодорхойлох бүтцийн шинжилгээний арга.
Өөрчлөлт № 1, 2.
ГОСТ 2789-73 Өнгөлгөөний зэрэг. Үзүүлэлт, шинж чанар, тэмдэглэгээ. Өөрчлөлт №1.
ГОСТ 2999-75 Металл ба хайлш. Хатуулаг хэмжих Виккерсийн арга. Өөрчлөлт № 1,
2.
ГОСТ 3248-81 Металл. Гулсалтанд турших арга. Өөрчлөлт № 1.
ГОСТ 3722-81 Гулсах холхивч. Бөмбөлөг. Техникийн нөхцөл.
ГОСТ 3728-78 Шугам хоолой. Нугалах туршилтын арга. Өөрчлөлт № 1, 2.
ГОСТ 4543-71 Сайжруулсан хийцийн ган цувимал. Техникийн нөхцөл.
ГОСТ 5639-82 Ган ба хайлш. Мөхлөг илрүүлэх ба хэмжээг тодорхойлох арга.
ГОСТ 5640-68 Ган. Хавтан төмрийн бичил бүтцийг үнэлэх бүтцийн шинжилгээний
арга.
ГОСТ 6996-66 Гагнуурын холболт. Механик шинж чанарыг тодорхойлох арга.
MNS ISO 5173:2003 Металл материалын гагнаасыг эвдэх шалгалт. Нугалах шалгалт.
MNS ISO 5178:2007 Металл материалын ширээсийг эвдэж шалгах сорилт. Хайлуулж
ширээх холболтын металл ширээсийн дагуу сунгах туршилт.
MNS ISO 9015-1:2007 Металл материалын ширээсийг эвдэж шалгах сорилт.
Хатуулгийн сорилт 1-р хэсэг: Нуман ширээсэн холболтын хатуулгийн сорилт.
MNS ISO 9015-2:2007 Металл материалын ширээсийг эвдэж шалгах сорилт.
Хатуулгийн сорилт 2-р хэсэг: Нуман ширээсэн холболтын бичил хатуулгийн сорилт.
MNS ISO 9017:2007 Металл материалын ширээсийг эвдэж шалгах сорилт. Хугалах
туршилт.
ГОСТ7122-81 Гагнуурын оёдол болон шавааасны металл. Химийн найрлага
тодорхойлох сорьц авах арга.
ГОСТ 7512-82 Үл эвдэх сорил. Гагнуурын холболт. Радиографийн арга.
MNS ISO 5579-2002 Үл эвдэх сорил. Металл материалыг рентген ба гамма туяагаар
шалгах үндсэн дүрэм.
MNS ISO 17635:2005 Ширээсийн үл эвдэх сорил. Металл материалыг хайлуулж
ширээх ерөнхий дүрэм.
MNS ISO 17637:2021 Гагнуурын холболтын үл эвдэх сорил. Хайлуулж гагнасан
холболтын гадна үзлэгийн сорил
MNS ISO 17638:2005 Ширээсийн үл эвдэх сорил. Соронзон бөөмийн сорил.
MNS ISO 17643:2009 Ширээсийн үл эвдэх сорил. Комплекс хавтгайн шинжилгээний
аргаар ширээлтийг хуйларсан гүйдлээр сорих.
ГОСТ 7564-97 Механик болон технологийн туршилтанд сорьц авах, бэлтгэх ерөнхий
дүрэм.
ГОСТ 7565-81 Ган ба хайлш. Химийн найрлага тодорхойлох сорьц авах арга.
ГОСТ 8233-56 Ган. Бичил бүтцийн эталон.
ГОСТ 8693-80 Металл шугам хоолой. Эмхэрдэх туршилтын арга.
ГОСТ 8694-75 Шугам хоолой. Нугалах туршилтын арга.
ГОСТ 8817-82 Металл. Шахах туршилтын арга.
MNS 1018 : 1978 Металл. Бринеллийн аргаар хатуулаг тодорхойлох.
MNS 1041: 1978 Металл. Роквелийн аргаар хатуулаг тодорхойлох. А,В,С хуваариуд.
ГОСТ 9031-75 Жишиг хатуулгийн хэмжээ. Техникийн нөхцөл. Өөрчлөлт № 1, 2, 3.
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ГОСТ 9377-81 Металл, хайлшийн хатуулаг хэмжих хэрэгслийн алмаазан зэв ба
цохилуур, Техникийн нөхцөл. Өөрчлөлт № 1.
ГОСТ 9450-76 Алмаз зэвийг даралтаар бичил хатуулгийг нь хэмжих. Өөрчлөлт № 1,
2.
ГОСТ 9454-78 Металл. Нам, өндөр болон тасалгааны температурт цохилтын
зуурамтгай чанарыг турших арга.
ГОСТ 9651-84 (ИСО 783-89) Металл. Өндөр температурт сунгах туршилтын арга.
ГОСТ 10006-80 Металл шугам хоолой. Сунгах туршилтын арга.Өөрчлөлт № 1 – 4.
ГОСТ 10145-81 Металл. Удаан хугацааны бат бөхийн туршилтын арга.
ГОСТ 10243-75 Ган. Бичил бүтцийн туршилт, үнэлгээний арга.
MNS JIS G 553:2003 Гангийн микробүтцийг судлах арга
ГОСТ 10708-82 Цохилтын зуурцыг турших савалгаат цохиур. Техникийн нөхцөл.
ГОСТ 11150-84 Металл. Нам температурт сунгах туршилтын арга.
ГОСТ 12345-2001 Чанаржуулсан ба өндөр чанаржуулсан ган. Хүхэр тодорхойлох
арга.
ГОСТ 12346-78 (ИСО 439-82; ИСО 4829-1-86) Чанаржуулсан ба өндөр чанаржуулсан
ган. Цахиур тодорхойлох арга.
ГОСТ 12347-77 Чанаржуулсан ба өндөр чанаржуулсан ган. Фосфор тодорхойлох
арга.
Өөрчлөлт № 1
MNS 3609: 1983 Ган ба ширэмний найрлага дахь фосфорын хэмжээг тодорхойлох
арга.
ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82) Чанаржуулсан ба өндөр чанаржуулсан ган. Марганц
тодорхойлох арга.
ГОСТ 12349-83 Чанаржуулсан ба өндөр чанаржуулсан ган. Гянт(W) тодорхойлох
арга. Өөрчлөлт № 1
ГОСТ 12350-78 Чанаржуулсан ба өндөр чанаржуулсан ган. Хром тодорхойлох арга.
ГОСТ 12351-2003 Чанаржуулсан ба өндөр чанаржуулсан ган. Ванади тодорхойлох
арга. Өөрчлөлт № 1
ГОСТ 12352-81 Чанаржуулсан ба өндөр чанаржуулсан ган. Диц(Ni) тодорхойлох
арга. Өөрчлөлт № 1
MNS 3608: 1983 Ган ба ширэмний найрлага дахь никелийн хэмжээг тодорхойлох
арга.
ГОСТ 12354-81 Чанаржуулсан ба өндөр чанаржуулсан ган. Молибден (Mo)
тодорхойлох арга. Өөрчлөлт № 1
MNS 3606: 1983 Ган ба ширэм. Молебдений хэмжээг тодорхойлох арга
ГОСТ 12356-81 Чанаржуулсан ба өндөр чанаржуулсан ган. Титан тодорхойлох арга.
Өөрчлөлт № 1, 2.
MNS 4406:1997 Оношилгооны үл эвдэх хяналт. Гагнуурын бүтцүүд, Хэт авианы
аргууд. Ерөнхий шаардлага.
MNS JIS Z 3060 : 2016 Феррит гангийн оёдлын хэт авианы шалгалтын арга.
ГОСТ 14019-80 (ИСО 7438: 1985) Металл. Нугалах туршилтын арга.
ГОСТ 14249-89 Сав ба аппарат. Бат бөхийн тооцооны арга, норм.
ГОСТ 15467-79 Бүтээгдэхүүний чанарын удирдлага. Үндсэн ойлголт. Нэр томъёо,
тодорхойлолт.
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ГОСТ 18322-91 Техникийн засвар, үйлчилгээний тогтолцоо. Нэр томъёо,
тодорхойлолт.
MNS 4405:1997 Оношлогооны үл эвдэх хяналт. Капилярын арга.
ГОСТ 18661-73 Ган.Цохилтын ормын аргаар хатуулаг хэмжих.
ГОСТ 19040-81 Металл хоолой. Өндөр температурт сунгах туршилтын арга.
ГОСТ 20700-75 0-6500С хүртэл температуртай орчин дахь фланцан холболтын
шпилька, гайка, шайба.
ГОСТ 20911-89 Техникийн оношилгоо. Нэр томъёо, тодорхойлолт.
MNS ISO 9934-1:2005 Үл эвдэх сорил – Соронзон бөөмийн сорил - 1-р хэсэг: Ерөнхий
зарчим.
MNS ISO 9934-2:2005 Үл эвдэх сорилт – Соронзон бөөмийн сорилт − 2-р хэсэг:
Бүртгэгч бодис.
MNS ISO 9934-3:2005 Үл эвдэх сорилт – Соронзон бөөмийн сорилт − 3-р хэсэг: Багаж
төхөөрөмж.
ГОСТ 22536.0-87 Нүүрстөрөгчит ган ба чанаржуулаагүй ширэм. Шинжилгээний аргад
тавигдах шаардлага.
ГОСТ 22536.1-88 Нүүрстөрөгчит ган ба чанаржуулаагүй ширэм. Нийт нүүрстөрөгч
болон бал /графит/ тодорхойлох арга.
ГОСТ 22536.2-87 Нүүрстөрөгчит ган ба чанаржуулаагүй ширэм. Хүхрийн агуулга
тодорхойлох арга.
ГОСТ 22536.3-88 Нүүрстөрөгчит ган ба чанаржуулаагүй ширэм. Фосфорын агуулга
тодорхойлох арга.
ГОСТ 22536.4-88 Нүүрстөрөгчит ган ба чанаржуулаагүй ширэм. Цахиурын агуулга
тодорхойлох арга.
ГОСТ 22536.5-87 Нүүрстөрөгчит ган ба чанаржуулаагүй ширэм. Марганцийн агуулга
тодорхойлох арга.
ГОСТ 22536.7-88 Нүүрстөрөгчит ган ба чанаржуулаагүй ширэм. Хром тодорхойлох
арга.
ГОСТ 22536.8-87 Нүүрстөрөгчит ган ба чанаржуулаагүй ширэм. Зэсийн агуулга
тодорхойлох арга.
ГОСТ 22536.12-88 Нүүрстөрөгчит ган ба чанаржуулаагүй ширэм. Ванадийн агуулга
тодорхойлох арга.
ГОСТ 22761-77 Металл ба хайлш. Статик үйлчлэлийн хатуулаг хэмжигч зөөврийн
багажын тусламжтайгаар хатуулаг хэмжих Бринелийн арга.
ГОСТ 22838-77 Халуунд тэсвэртэй хайлш. Бичил бүтцийг хянах, үнэлэх арга.
ГОСТ 22975-78 Металл ба хайлш. Бага ачаалалтай үеийн хатуулаг тодорхойлох
Роквеллийн арга (Супер-Роквеллийн арга).
ГОСТ 23677-79 Металлын хатуулаг шалгагч. Техникийн ерөнхий шаардлага.
ГОСТ ISO 5579:2017 Үл эвдэх сорил – Металл материалыг гамма ба рентген ба
гамма туяагаар шалгах үндсэн дүрэм.
ГОСТ 24030-80 Эрчим хүчний машины зориулалттай зэврэлтэд тэсвэртэй оёдолгүй
ган хоолой. Техникийн нөхцөл.
ГОСТ 24732-81 Үл эвдэх сорилт. Соронзон ба хуйларсан гүйдлийн гэмтэл согог
илрүүлэгч. Ерөнхий шаардлага.
ГОСТ 24755-89. Сав ба аппарат. Бэхэлгээний нүхний бат бөхийг тооцох арга, норм.
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ГОСТ 25859-83 Сав ба аппарат. Бага мөчлөгийн ачаалалтай үеийн бах бөхийг
тооцох арга, норм.
ГОСТ 28473-90 Чанаржуулсан ба өндөр чанаржуулсан ган. Шинжилгээний аргуудад
тавигдах ерөнхий шаардлага.
MNS ASME 4685:1998, Үл эвдэх сорилт. Хэт богино авианы арга. Ханын зузааныг
тодорхойлох.
ГОСТ 28840-90 Материалын сунгалт, шахагдалт, нугаралтыг турших машин.
Техникийн ерөнхий шаардлага.
ГОСТ 29328-92 Турбогенераторын хийн турбины тоноглол. Техникийн ерөнхий
нөхцөл.
ГОСТ Р 51898-2002 Аюулгүй ажиллагааны төлөв байдал. Стандартад оруулах
журам.
ГОСТ Р51901.1-2002 Эрсдэлийн менежмент. Техникийн тогтолцооны эрсдэлийн
шинжилгээ.
ГОСТ Р 51901.2-2002 Эрсдэлийн менежмент. Найдвартай байдлын менежментийн
тогтолцоо.
ГОСТ Р 52727-2007 Техникийн оношилгоо. Акустик цацаргааны оношилгоо. Ерөнхий
шаардлага.
СТО 70238424.27.100.011-2008 Дулааны цахилгаан станц. Үндсэн тоноглолын төлөв
байдлыг үнэлэх аргачлал.
СТО 70238424.27.010.001-2008 Цахилгаан эрчим хүч. Нэр томъёо, тодорхойлолт.
MNS ISO 20807–2007 Үл эвдэх сорилт – Үл эвдэх сорилтыг хязгаарлагдмал ашиглах
ажилтны мэргэшүүлэлт.
MNS ISO 11484–2004 Даралтат ган хоолой Үл эвдэх сорилын ажилтны
мэргэшүүлэлт ба баталгаажуулалт.
MNS ISO/TR 25108:2011 Үл эвдэх сорилт – Үл эвдэх сорилтын ажилтан бэлтгэх
сургалтын байгууллагын удирдамж.
MNSISO/TR 25107:2013 Үл эвдэх сорилт-ҮЭС-ын сургалтын дамжааны хөтөлбөрийн
гарын авлага.
MNS ГОСТ Р 53006:2016 Техникийн оношилгоо. Үйлдвэрийн далд аюултай объектын
үлдэгдэл нөөцийн үл эвдэх үнэлгээ. Ерөнхий шаардлагууд.
MNS ISO 3452 – 1999 Үл эвдэх эвдэх сорилт – Нэвчүүлэх сорилт. Үндсэн зарчим.
MNS ISO 3057-2009 Үл эвдэх сорилт. Гадаргуугийн шалгалтын металлографийн
наалтуур хээний арга.
MNS ISO 9606-1:2021 Гагнуурчдын мэргэжлийн шалгалт. Хайлуулж гагнах.
1-р хэсэг: Ган
MNS ISO 5817–2020 Гангийн цахилгаан нуман гагнуурын холболт – Согогоор
чанарын түвшинг үнэлэх арга зүйн заавар.
MNS ISO 6947- 2003 Ширээлт – Ажлын байрлал. Налалт ба эргэлтийн өнцгийг
тодорхойлолт.
MNS ISO 23278- 2009 Ширээсийн үл эвдэх сорил – Ширээлтийн соронзон бөөмийн
сорил – Хүлцэх шалгуур.
MNS ISO 23279 – 2011 Ширээлтийн үл эвдэх сорилт. Хэт авианы сорилт. Ширээлт
дэх илрэцийн тодорхойломж.
Тайлбар - Энэ стандартыг хэрэглэх үед эш татсан стандартын хүчинтэй эсэхийг
ОХУ-ын үндэсний стандартын байгууллагын албан ёсны сайт эсвэл жил бүр хэвлэгддэг
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«Үндэсний стандарт» сэтгүүлээс шалгах хэрэгтэй. Эш татсан баримт бичиг солигдсон буюу
өөрчлөгдсөн тохиолдолд энэ баримт бичгийг ашиглах үед тэр солигдсон буюу өөрчлөгдсөн
баримт бичигт эш татах зарчмыг баримтлана. Хэрэв эш татсан баримт бичиг өөрчлөлтгүй
солигдсон бол тухайн заалтад байсан эшлэлийг хөндөхгүй заалтын хэсгийг мөрдөнө. Монгол
орчуулгыг хянах явцад эш татсан ГОСТ баримт бичиг өөрчлөгдсөн эсэхийг бүрэн хянаагүй
боловч зарим ГОСТ стандартын MNS ISO болон MNS хувилбарыг энд нэмж оруулан эш
татсан болно.

3 Нэр томъёо, тодорхойлолт, тэмдэглэгээ, товчилсон үг
3.1. Нэр томъёо, тодорхойлолт
Энэхүү стандартад жишмэл нэр томъёо, тодорхойлолтыг ашиглахаас гадна дараах
нэр томъёоны тодорхойлолтыг хэрэглэнэ. Үүнд:
3.1.1. Лабораторийн итгэмжлэл: Туршилтын лабораторид тодорхой туршилт
эсвэл туршилтын тодорхой төрлүүдийг гүйцэтгэх эрх олгосон тухай албан ёсны
зөвшөөрөл.
Тайлбар: «Лабораторийн итгэмжлэл» гэсэн нэр томъёо нь туршилтын лабораторийн
техникийн болон бодит байдлыг үнэлэх чадавхийг хүлээн зөвшөөрөх ба зөвхөн
техникийн чадавхийг үнэлэн тогтоох санааг илэрхийлнэ.
3.1.2. Аюулгүй байдал: Үл зөвшөөрөгдөх эрсдэлгүй байх.
3.1.3. Тоног төхөөрөмжийн үндсэн эд ангиуд: 0.07МПа-аас их илүүдэл
даралт, 1150С-аас их температурт ажилладаг дулаан механикийн тоног
төхөөрөмжийн бүрэлдхүүн хэсэг, нэгж.
Тайлбар: ДЦС-ын дулаан механикийн тоноглолд зуух, уур, халуун усны шугам
хоолой, уурын болон хийн турбин, даралтат сав хамаарна.

3.1.4. Үл зөвшөөрөгдөх гэмтэл согог: Тогтоосон тооцоот болон ашиглалтын
үзүүлэлтүүдтэй үеийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөлийг зөрчсөн шинж чанар, хэмжээ,
хэлбэр, байршил бүхий гэмтэл согог, гажиг.
3.1.5. Мэргэжлийн байгууллага: ДЦС-ын үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагааг
хангахад чиглэгдсэн нэг ба хэд хэдэн тусгай зориулалтын ажил гүйцэтгэх боломжийг
хангасан, шаардлагатай бол эрх мэдэлтэй (тусгай зөвшөөрөлтэй), тогтоосон дүрмээр
аюулгүй ажиллагааг хангахад бэлтгэгдсэн ажилтнуудтай, тусгай зориулалтын ажлыг
(үйлчилгээ) гүйцэтгэхэд харгалзах баталгаажуулалтын тогтолцоогоор итгэмжлэгдсэн
байгууллага.
Тайлбар - Энэ стандартыг боловсруулах үед энэ стандартын 1.9-р заалтыг
хангасан дараах байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байв. Үүнд:
1. Үл Эвдэх Сорилтын Монголын Нийгэмлэг (ҮЭСМН)– Ажилтны
баталгаажуулалтын байгууллагаар итгэмжлэгдсэн.
2. “ДЦС-4” ТӨХК-ны Металл Судлал Гагнуурын Лаборатори (МСГЛ) –
Техникийн хяналтын байгууллагаар итгэмжлэгдсэн.
3.1.6 Эрдэм шинжилгээний мэргэжлийн байгууллага: техникийн төрөл
бүрийн асуудлыг шийдвэрлэхэд голчлон шинэ мэдлэг, техник технологийн дэвшлийг
ашиглахад чиглэсэн хэрэглээний шинжлэх ухааны судалгаа хийдэг байгууллагууд
(жишээ нь дулааны инженерийн чиглэлээр ажилладаг институт-ууд ).
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3.2 Энэ стандартад дараах тэмдэглэгээ, товчилсон үгийг хэрэглэсэн.

Үүнд:
ТЭС - тепловая электрическая станция; ДЦС - дулааны цахилгаан станц
И - инструкция; З - заавар;
РД - руководящий документ; УББ -удирдлагын баримт бичиг
НД - нормативный документ; НББ - норматив баримт бичиг
ПБ - Правила безопасности; ААД - аюулгүй ажиллагааны дүрэм;
ПТД
производственно-технологическая
документация;
ҮТББ–үйлдвэрлэл
технологийн баримт бичиг;
СТО (СО) - стандарт организации; БС - байгууллагын стандарт;
СТО ТЭС - стандарт генерирующей компании, разработанный в развитие
настоящего СТО; БС ДЦС - энэхүү байгууллагын стандартыг хөгжүүлж
боловсруулсан, стандарт үүсгэсэн компани;
ТУ - технические условия; ТН - техникийн нөхцөл ;
ЭЦ - эксплуатационный циркуляр; АЦ - ашиглалтын циркуляр;
ВК - визуальный контроль; ГҮ- гадна үзлэг
ИК - измерительный контроль; ХШ - хэмжих шалгалт;
ВИК - визуально-измерительный контроль; ГҮБХШ - гадна үзлэг ба хэмжих шалгалт;
ВТК - вихретоковый контроль; ХГС - хуйларсан гүйдлийн сорил;
РК - радиографический (радиационный) контроль; РГС - радиографийн (цацрагийн)
сорил;
УЗК - ультразвуковой контроль; ХАС - хэт авианы сорил;
УЗТ - ультразвуковая толщинометрия; ХЗХ- ханын зузааны хэт авианы хэмжүүрийн
хэмжилт буюу ханын зузаан хэмжилт
МПК - магнитопорошковый контроль (дефектоскопия); СБС-соронзон бөөмийн сорил
(үл эвдэх сорил);
ЦД - цветной контроль (контроль методом цветной дефектоскопии); ШНС–шингэн
нэвчүүлэх сорил (өнгөт нэвчүүлэгчтэй үл эвдэх сорил)
ЛЮМ - люминесцентный метод контроля; ФС–флуоресценцийн сорилын арга;
КК - капиллярный контроль; ШНС- Шингэн нэвчүүлэх сорил;
MP - метод реплик; РА-репликийн арга
ТВ - контроль твердости; ХХ - хатуулаг хэмжилт;
ИМ - исследования металлла; МШ–металлын шинжилгээ;
АЭ - акустическая эмиссия; АЦ – акустик цацаргаа;
ИДП - измерение деформации ползучести; ГХГХ–гулсалтын хэв гажилтын хэмжилт;
ОПС - опорно-подвесная система; ДТС–дүүжин тулгуурын систем;
КИН - коэффициент интенсивности напряжений; ХЭИ - хүчдэлийн эрчмийн
итгэлцүүр;
СА - спектральный анализ; СШ - спектр шинжилгээ;
СКД - сверхкритическое давление; ХӨД - Хэт өндөр даралт /уурын хувьд 22.1МПааас өндөр/;
АРД - диаграмма «амплитуда-расстояние-дефект»; ДЗС - «далайц-зай-согог»
диаграмм;
ПЭП - пьезоэлектрический преобразователь; ПЦХ– пьезоцахилгаан хувиргуур;
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СЕРТ - сертификат (анализ сертификатных данных); ГЭРЧИЛГЭЭ - гэрчилгээ
(гэрчилсэн өгөгдлийн дүн шинжилгээ);
МК - магнитный контроль; СоШ–соронзон шалгалт;
МКТН - магнитный контроль тепловой неравномерности; ДТСШ–дулаан тархалтын
соронзон шалгалт;
ТР - травление; И- идүүлэлт;
РОПС - ревизия опорно-подвесной системы; ДТСҮ - дүүжин тулгуурын системийн
үзлэг;
ПРПС - поверочный расчёт на прочность и самокомпенсацию; БББӨТЧБТ- бат бөх
болон өөрийн тэлэх чадварыг бататгах тооцоо.
ОК - объект контроля; ШО -шалгалтын объект
ЦЕЛ – центробежнолитой элемент (труба); ТЗХАЦЭ- төвөөс зугтах хүчний аргаар
цутгасан элемент (шугам хоолой);
СО - стандартный образец; ШТС–шалгалт тохируулгын сорьц;
СОП - стандартный образец предприятия ҮСС - үйлдвэрийн шалгалт тохируулгын
сорьц;
ГТУ - газотурбинная установка; ХТТ - хийн турбины тоноглол;
ПГУ - парогазовая установка; УХТ–уур хийн тоноглол;
ЛНК - лаборатория неразрушающего контроля; ҮЭСЛ - үл эвдэх сорилын
лаборатори;
ВРЧ - временная регулировка чувствительности; МЧХТ–мэдрэх чадварын хугацааны
тохируулга;
СОН - способ остаточной намагниченности; ҮСОА - үлдэгдэл соронзон орны арга;
СПП - способ приложенного поля; ҮЛДЭГДЭЛ СОРОНЗОНЫ АРГА- үргэлжлүүлэх
соронзон арга
НК - неразрушающий контроль; ҮЭС - үл эвдэх сорил;
ТКК - технологическая карта контроля; ТХК - технологийн хяналтын карт;
ПАЭ - преобразователь акустической эмиссии; АЦХ–акустик цацаргааны хувиргуур;
НДС - напряжённо-деформированное состояние; ХХГТ–хүчдэл хэв гажилтат төлөв;
ТМГ - температурный магнитный гистерезис; ТСГ - температурын соронзон
гистерезис;
ЗТВ - зона термического влияния; ДНБ - дулааны нөлөөллийн бүс;
МШ - металл шва; ОМ- оёдлын металл;
ОМ - основной металл; ҮМ –үндсэн металл;
ОА - объект анализа; ШО - шинжилгээний объект;
ЭПБ - экспертиза промышленной безопасности; АҮАБМШ–аж үйлдвэрийн аюулгүй
байдлын магадлан шалгалт.
ВЭК - водяной экономайзер; УЭК - усан экономайзер;
ПВД - подогреватель высокого давления; ӨДХ - өндөр даралтын халаагч
ПНД - подогреватель низкого давления; НДХ - нам даралтын халаагч;
РВД - ротор высокого давления; ӨДР - өндөр даралтын ротор;
РНД - ротор низкого давления; НДР - нам даралтын ротор;
ЦВД - цилиндр высокого давления; ӨДЦ - өндөр даралтын цилиндр;
ЦНД - цилиндр низкого давления. НДЦ - нам даралтын цилиндр.
Тайлбар 1 - Энэ стандартыг боловсруулах үед Үл Эвдэх Сорил (ҮЭС)-ын мэргэжлийн
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байгууллагууд ISO 9712 стандартыг нэвтрүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд ҮЭС-ын аргуудын
товчилсон нэр, арга тус бүрийн нэр томъёо мэргэжлийн үг хэллэгийн олон улсын дараах
стандартуудын мөн нэвтрүүлсэн учраас энэхүү салбарын стандартын орчуулгыг хянахад
доор жагсаасан үндэсний стандартуудыг удирдлага болгож ашигласан болно:

MNS ISO 9712-2019 Үл эвдэх сорилт. Ажилтны мэргэшүүлэлт ба
баталгаажуулалт.
MNS ISO 5577 – 1999 Үл эвдэх сорилт - Хэт авианы шалгалт-Тайлбар толь.
MNS ASTM E 269 – 2001 Соронзон бөөмийн сорилтын нэр томъёо,
тодорхойлолт.
MNS ISO 12706:2007 Үл эвдэх сорилт – Шингэн нэвчүүлэх сорилтод хэрэглэх
нэр томьёо.
MNS ISO 5576:2007, Үл эвдэх сорилт – Үйлдвэрийн Х ба гамма цацрагийн
судлал – Нэр томъёо.
MNS ISO 12716 - 2011 Үл эвдэх сорилт. Акустик эмиссийн шалгалт. Тайлбар
толь.
MNS ISO 12718:2013 Үл эвдэх сорилт – Хуйларсан гүйдлийн сорилт – Тайлбар
толь.
MNS ISO 18173–2009Үл эвдэх сорилт – Ерөнхий нэр томъёо, тодорхойлолт.
Тайлбар 2 - Доор жагсаасан үндэсний стандартаар тодорхойлогдсон нэр томъёо,
тодорхойлолтыг хянаж өөрчлөөгүй болно:
MNS ISO 6520-1:2003 Гагнах ба бусад холбох процесс. Металл материал дахь
геометр согогийн ангилал. 1-р хэсэг: хайлуулах гагнаас.
MNS ISO 6520-2:2003 Гагнах ба бусад холбох процесс. Металл материал дахь
геометр согогийн ангилал. 2-р хэсэг: Даралтаар гагнах.
MNS 5085:2001 Дулааны эрчим хүч. Нэр томъёо, тодорхойлолт.
MNS 5086:2001 Уурын зуух. Нэр томъёо, тодорхойлолт.
MNS 5087:2001 Ус халаах. Нэр томъёо, тодорхойлолт.
-

4
Эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн хяналт. Шалгах арга ба багаж
хэрэгсэлд тавигдах шаардлага
4.1. Ерөнхий заалтууд
4.1.1. Тоног төхөөрөмжийн хяналтын төрөл, хамрах хүрээ нь металл болон
гагнуурын оёдол дахь хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй согогуудыг илрүүлэн, тоног
төхөөрөмжийн ашиглалтын чанар, найдвартай ажиллагааны баталгааг хангасан
байх шаардлагатай. Хяналтын хамрах хүрээ нь 5-р бүлэг болон СТО
70238424.27.100.011-2008 стандартын шаардлагад нийцсэн байх ёстой.
4.1.2. Сорилтын зохион байгуулалт, журам, үр дүнгийн үнэлгээ нь МУ-ын нутаг
дэвсгэр дээр үйлчилж буй аж үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлын систем (МХЕГ-ын дэд
бүтцийн хяналт), үл эвдэх сорилтын систем болон үндэсний стандартын шаардлагад
нийцсэн байна.
4.1.3. Металл болон гагнуурын оёдолд үл эвдэх сорил хийх үндсэн аргууд
нь:
- гадна үзлэг хэмжилт;
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- хэт авиа;
- радиографи (цацрагийн);
- шингэн нэвчүүлэх (капиллярын өнгөт ба гэрэлтэгч);
- соронзон бөөмийн;
- акустик цацаргаа;
- хуйларсан гүйдэл;
- гагнуурын оёдлын химийн найрлагын шинжилгээ;
- хатуулагийн хэмжилт;
- дулааны жигд бусын соронзон сорилт;
- металлографийн шинжилгээ;
- Усан шахалт;
Дээрх ҮЭС-ын аргуудаас гадна бусад хяналтын нэмэлт аргуудыг хэрэглэж
болно. Нэмэлт хяналтын аргууд нь энэ стандартын дагуу зохицуулагдах үндсэн
хяналтын аргуудыг орлох ёсгүй.
4.1.4 Эвдэх хяналт шалгалтын аргууд нь:
- химийн шинжилгээ (элементийн найрлага тодорхойлох);
- механик туршилт (механик шинж чанар тодорхойлох);
-технологийн туршилт;
- урт хугацааны бат бөхийн туршилт;
- фазын (карбидын) шинжилгээ г.м байдаг.
Эдгээр аргуудаас гадна туршилтын (гулсалт, статик цууралт эсэргүүцэх
чанар, мөчлөгт цууралт эсэргүүцэх чанар, цуцалтын бат бөх г.м) болон
шинжилгээний (эвдрэлийн шинжилгээ, бичил элементийн шинжилгээ г.м) бусад
аргуудыг ашиглаж болно.
4.1.5. Дулааны цахилгаан станц дахь угсралт, ашиглалт, засвар
үйлчилгээ, техникийн оношилгооны ажлыг үйл ажиллагаа явуулагч байгууллага
өөрийн бүтэц дэх үл эвдэх сорилын лаборатори /металлын лаборатори/, эсвэл
гэрээт гүйцэтгэгч лабораториуд хийж гүйцэтгэнэ.
4.1.6. Үл эвдэх ба эвдэх сорилтын аргууд нь тусгай зөвшөөрөл шаарддаггүй.
4.1.7. Үл эвдэх сорилын лаборатори нь МУ-ын засаг захиргаанаас хүлээн
зөвшөөрөгдсөн бүрэн эрхтэй байгууллагаар итгэмжлэгдсэн байх ёстой.
Итгэмжлэлийн гэрчилгээнд тухайн лаборатори нь үл эвдэх сорилын ямар
аргуудаар ямар объект (тоног төхөөрөмж) дээр ажил гүйцэтгэх зөвшөөрөлтэй
болохыг зааж өгнө.
Итгэмжлэлийн гэрчилгээ нь тус лабораторийг үл эвдэх сорилын
шаардлагатай багаж, хэрэгслүүдээр тоноглогдсон, норматив техникийн баримт
бичиг болон аттестатчилагдсан ажилтнуудтай, мөн тайлан бүртгэлийн тогтсон
системтэй болохын нотолгоо юм.
4.1.8. Лабораторийн үл эвдэх сорилын бүх багаж хэрэгслүүд нь сорилын
төрлүүд тус бүрт тавигдах шаардлагын дагуу шалгагдаж, баталгаажсан
сертификат болон техникийн паспорттай байх ёстой.
Сорилын багаж, шалгалт тохируулгын эталон/стандарт/, хэрэгслүүдийг
тогтоосон журмын дагуу хэмжилзүйн баталгаажуулалтад оруулдаг байна.
Гэмтэл согог илрүүлэх хэрэглэгдэхүүн материалын (соронзон нунтаг,
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нэвчүүлэх уусмал /суспензи/, радиографийн хальс, химийн урвалж г.м.) багц
бүрийг ашиглалтын явцад заавал шалгах ёстой.
4.1.9. Норматив техникийн баримт бичгүүд нь (техникийн зохицуулалт,
стандарт, дүрэм, үл эвдэх сорилын аргачилал ба заавар г.м.) нь лабораторийн үйл
ажиллагааны хамрах хүрээтэй нийцсэн, иж бүрэн хэмжээгээр шинэчлэгдэн тогтоосон
журмын дагуу батлагдсан байх ёстой.
4.1.10. Үл эвдэх сорилтыг гүйцэтгэгч лабораторийн ажилтнууд нь тогтоосон
журмын дагуу MNS ISO 9712:2019 стандартын дагуу мэргэшүүлэлт ба
баталгаажуулалтад
хамрагдаж
гэрчилгээ(сертификат)
авах
ёстой.
Энэ стандарт ёсоор хяналтын үр дүнгээр дүгнэлтийг зөвхөн үл эвдэх сорилын
II
ба
III
түвшний
ажилтан
гаргана.
Үл эвдэх сорилын ажилтнууд нь ажилтны баталгаажуулалтын
байгууллагаас тогтоосон хугацаанд давтан баталгаажуулалтад (онол ба
дадлагын шалгалт өгч) заавал хамрагдсан байх шаардлагатай. Зургаан сараас
илүү
хугацаагаар
ажлаа
хийгээгүй
завсардсан
бол
ээлжит
бус
баталгаажуулалтад хамрагдах ёстой.
4.1.11. Үл эвдэх сорилтын ажилтнууд нь хийгдэх ажлын төрөл, байршлаас
хамааран
хувийн
хамгаалах
хэрэгсэлээр
бүрэн
хангагдах
ёстой.
Үл эвдэх сорил хийгдэх ажлын байрууд нь ГОСТ12.2.O32, ГОСТ12.2.033,
ГОСТ12.2.061, ГОСТ12.2.062 стандартын дагуу технологийн үйл ажиллагааны
аюулгүй ажиллагааг хангахад зайлшгүй шаардлагатай төхөөрөмжүүдээр
тоноглогдсон байна. Ажиллах бүс дэх хортой бодис, температур болон
чийгшилийн хэмжээ ГОСТ12.1.005, ГОСТ12.1.007 стандартуудын шаардлагыг
хангасан
байна.
4.1.12. Цахилгааны аюулгүй байдал нь ГОСТ12.2.007.088, ГОСТ12.1.019
стандартуудын шаардлагыг хангасан байна. Хамгаалалтын газардуулга буюу тэг
дамжуулагчийн газардуулга (зануление) нь ГОСТ12.1.030-н дагуу
байна.
4.1.13. Үл эвдэх сорилын үндсэн болон туслах материалууд, сорилын үед
гарах үйлдвэрлэлийн хаягдалыг тээвэрлэх, хадгалах, ашиглахдаа галын аюулаас
сэргийлэх
ГОСТ
12.1.004
стандартыг
мөрдөнө.
4.1.14. Өндөр дээр металлын сорил хийхдээ ажил гүйцэтгэх байршлаас
хамааран ажилтнуудын болон тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хангасан шат
тавцан
угсарч
суурилуулсан
байх
ёстой.
4.1.15. Тоног төхөөрөмж дээр хийгдэх хяналт шалгалтын ажлыг гүйцэтгэх
бригад нь хоёроос цөөнгүй хүнтэй байх ёстой. Битүү саванд ажиллах үед (зуух, танк,
тогоо г.м) багийн нэг гишүүн гадна талд байж дотор ажиллаж буй хүнээ хянаж байх
ёстой.
4.1.16. Ажлын байранд цахилгааны тусгай хамгаалагдсан залгуур байхгүй бол
ээлжийн цахилгаанчин нь тоног төхөөрөмжийг цахилгааны сүлжээнд холбох салгах
ажлыг
хийх
ёстой.
4.1.17. Сорилын үр дүнг техникийн баримт бичигт (тэмдэглэл, маягт, дүгнэлт,
акт, протокол, тайлан г.м) тэмдэглэнэ.
4.1.18. Сорилын ажлын зохион байгуулалт, тоног төхөөрөмжийг бэлтгэх ажлыг
ДЦС-ын техникийн удирдлага хариуцна. ДЦС-ын техникийн алба, нэгж, хэсгүүд сорил
хийгдэх объекттой холбоотой бүх техникийн баримт бичгийг бэлтгэсэн байх ёстой:
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- гүйцэтгэх схем, гагнуурын формуляр, техникийн зураг, загвар;
- хүлээн авах акт, материалын
гэрчилгээ (сертификат) г.м;
-тоноглолын ашиглалтын нөхцөлийн мэдээлэл, сорилт хийх объектын түүх;
- өмнө хийгдсэн сорилтын үр дүн.
4.2. Үл эвдэх сорилт (ҮЭС)

4.2.1.
Гадна
үзлэг
ба
хэмжих
шалгалт
(ГҮБХШ)
4.2.1.1. Гадна үзлэгийг эрчим хүчний тоноглолын дотор ба гадна талын
гадаргууг хянахад, хэмжих шалгалтыг эд ангиудын үйлдвэрлэл, угсралт, засвар,
ашиглалтын явцад үүсэх гэмтэл согогийг илрүүлэх, гэмтэл согогийн хэмжээг
тодорхойлохын тулд хийж гүйцэтгэнэ. Гадна үзлэг гүйцэтгэх ажилтан нь MNS ISO
25107 ба MNS ISO 25108 стандартын сургалтын хөтөлбөрийн дагуу сургалтын
байгууллагад сурч мэргэшсэн, MNS ISO 9712:2019 стандартын дагуу ажилтаны
баталгаажуулалтад
хамрагдсан
сертификаттай
байх
ёстой.
4.2.1.2. ГҮБХШ -ын зорилго нь дараах согогуудыг илрүүлэхэд оршино:
- жигд бус халалттай, жигд бус геометр, бүтэцтэй хэсгүүдэд үүссэн цууралт;
- металллын зэврэлт ба зэврэлт-цуцалтын нөлөөллөөс үүдсэн эвдрэл;
-тоног
төхөөрөмжийн
гадаргуугийн
элэгдэл;
- гагнуурын технологийн алдаа, гагнуурын оёдолын цууралт, нүх сүв, ирмэгийн
идэлт, оёдлын хэрчлээс, гагнуурын тогооны дутуу хайлалт, гагнуурын оёдлын
хэмжээ нь техникийн баримт бичигт заасан хэмжээнээс өөр байх г.м;
-гадаргуун
үеэлэлт;
- тоног төхөөрөмжийн анхны (төслийн) геометр хэмжээ, хэлбэрийн өөрчлөлт.
4.2.1.3 ГҮБХШ-ын үр дүнг үндэслэн тоног төхөөрөмжид хийгдэх үл эвдэх
сорилын
хөтөлбөрийг
бүрэн
гүйцэд
тодорхойлж
болно.
4.2.1.4. Материал болон гагнуурын оёдолын гадна үзлэгийг бусад
аргуудаар сорил хийхийн өмнө, эсвэл гэмтэл согогийг арилгасны дараа гадна
үзлэг
болон
хэмжилт
хийнэ.
Дараагийн технологийн үйл ажиллагаа хүртэл, эсвэл тоног төхөөрөмжийг
хүлээлгэн өгөхөөс өмнө ГҮБХШ-ээр илэрсэн согогуудыг арилгана. Илэрсэн
согогийг арилгах ажлыг үйлдвэрлэл-технологийн баримт бичиг (ҮТББ)-ын
шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ. ГҮБХШ-ээр илэрсэн согог нь өөр төрлийн үл эвдэх
сорилт гүйцэтгэхэд саад учруулахааргүй бол ГҮШ-аар илэрсэн уг согогийг бусад
аргаар
сорил
хийсний
дараа
арилгаж
болно.
4.2.1.5. Тоног төхөөрөмжийг угсрах, засах, сэргээн засварлах, түүнчлэн
ашиглалтын болон техникийн оношилгооны үед ГҮБХШ -г үйлдвэрлэлийн ажлын
байран дээр гүйцэтгэнэ. Энэ тохиолдолд сорилыг гүйцэтгэх мэргэжилтнүүд сорилыг
гүйцэтгэх үйлдвэрлэлийн ажлын байранд хүрч очих хялбар байдал, аюулгүй
үйлдвэрлэлийн нөхцөл бүрдсэн байх, шаардлагатай тохиолдолд шат, тавцан,
хашлага, хөдөлгөөнт өргүүр цамхаг болон ажиллах нөхцөл байдалд тохиромжтой
бусад туслах төхөөрөмжүүдийг суурилуулсан байх, мөн түүнчлэн ажлын байрны
гэрэлтүүлгийн
холболт
хийх
боломж
бүрдсэн
байх
ёстой.
4.2.1.6. Хэрвээ үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн шууд мөрдөгдөж байгаа
баримт бичигт өөрөөр заагаагүй бол тоног төхөөрөмжийн ГҮБХШ-ыг тухайн
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төхөөрөмжийг бүрэн зогсоосон, даралтыг бууруулсан, юүлсэн, хөргөсөн, бусад
тоноглолоос тусгаарласны дараа гүйцэтгэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд металлын
техникийн нөхцөл байдал болон гагнуурын оёдолд сорил хийхэд саад болох
дотоод тоноглолуудыг задалж гаргах, дулаалгын гадна бүрээс болон
доторлогоог хэсэгчлэн болон бүрэн гүйцэд буулгах ёстой. ГҮБХШ-ыг хийхээс
өмнө сорил хийх бүс дэх элдэв бохирдлыг бүрэн цэвэрлэх бөгөөд шаардлагатай
тохиолдолд металл өнгийг гартал цэвэрлэнэ. Энэ үед сорил хийгдэж байгаа
тоноглолын ханын зузаан нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрч нимгэрч болохгүй
бөгөөд согогууд (ховил, зураас г.м) НТББ-ийн шаардлагад нийцсэн, зөвшөөрөгдөх
хэмжээнээс
их
байх
ёсгүй.
4.2.1.7. Гагнуурын холболтод ГҮБХШ-ыг гадна болон дотор талаас нь
оёдолын нийт уртын дагуу хийх ёстой. Хэрэв ГҮБХШ-ыг гадна болон дотор
гадаргуугийн аль нэгэнд нь хийх боломжгүй бол аль нэг талаас нь хийж болно.
Гагнуурын холболтод ГҮБХШ хийх бүсэд оёдолын гадаргуу, мөн түүнчлэн оёдолын
хоёр
хажуу
талд
ойр
байрлах
үндсэн
металлын
хэсгүүд
багтана.
4.2.1.8. Хэмжих шалгалтын гол зорилго нь гадна үзлэгээр илэрсэн хазайлт
ба согогуудын (гэмтэл, ирмэгийн шилжилт болон хазайлтын хэлбэр хэмжээ,
оёдолын хэлбэр хэмжээ, цууралт, зэврэлтээс үүсэх эвдрэл, хонхор ба бусад
гадаргуугийн согогууд г.м) геометр параметрийг (хэмжээ) тодорхойлох явдал юм.
Хэмжилтийг
ихэвчлэн
цилиндр
элементүүдийн
зууванжилтыг
тодорхойлохын тулд хийдэг. Цилиндр элементийн зууванжилтыг перпендикуляр
тэнхлэг дээрхи гадаад ба дотоод диаметрийн хамгийн их (Dmax) ба хамгийн бага
(Dmin) хэмжээг олох замаар тодорхойлно. Зууванжилтын хэмжээг (а) доорхи
тэгшитгэлээр тооцоолно.
𝑎=

2(Dmax − Dmin)
100%
Dmax + Dmin

4.2.1.9. Тоног төхөөрөмж, эд ангиудын хана хотойсон эсвэл гүдийсэн бол
тус хэсгүүдийн урт, өргөнийг (дагуу ба хөндлөн) чиглэлд (m ба n) хэмжих ба
хотойлт болон гүдийлтийн хамгийн их
гүнийг (max) хэмжинэ. Хотойлтын
/гүдийлт/ гүн -ийг эдлэхүүний деформацид ороогүй хэсгээс эхэлж тооцно.
Хэмжилтийн утгуудаар харьцангуй хазайлтын хувийг тодорхойлно.
(⁄m)100%

(⁄n)100%

4.2.1.10. Урт хугацааны туршид тогтмол ачаалалтай ажиллаж,
деформацид удаан ордог уурын шугам хоолойнуудын тогтмол ачааллын
нөлөөгөөр үүссэн үлдэгдэл хэв гажилтыг хэмжинэ. Уурын шугам хоолойн тогтмол
ачааллын нөлөөгөөр үүссэн үлдэгдэл хэв гажилтыг 0.05 мм-ийн нарийвчлалтай
микрометрээр, байршил заагчийг /репер/ 500мм болон түүнээс урт шулуун шугам
хоолой, 500мм-с багагүй шулуун хэсэгтэй матсан булан дээр суурилуулж
хэмжинэ. Байршил заагчууд нь (репер) шулуун шугам хоолой тус бүрийн дунд
хэсэгт, хос байршил заагчуудын чиглэл харилцан перперликуляр байхаар, матсан
булангийн шулуун хэсэгт матсан хэсгийн эхлэлээс болон гагнуурын оёдлоос 250мм-с
багагүй зайд байхаар суурилуулна. Хэрэв байршил заагчууд нь (репер) шулуун
хоолой тус бүрийн дунд хэсэгт харилцан перпендикуляр чиглэлтэй байх боломжгүй
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бол нэг хос репер суурилуулахыг зөвшөөрнө.
Сорил хийгдэх шугам хоолойн их биед байршил заагчуудыг зөвхөн аргон гар
нуман гагнуураар гагнана.
Угсралтын ажлын үеэр байршил заагчуудыг шугам хоолойд суурилуулах
болон тэдгээрийн байршлуудыг гүйцэтгэлийн формуляр схем дээр тэмдэглэх
ажлыг металл лабораторийн төлөөлөгч болон уурын шугам хоолойг ашиглагч
цехийн шууд оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэнэ.
Схем зурагт тэмдэглэгдсэн байршил заагчуудыг дугаарлах бөгөөд уурын
шугам хоолойн ашиглалтанд байх бүх хугацааны туршид дугаарлалтыг тэр хэвээр
нь хадгалах ёстой.
Байршил заагчуудын /реперүүд/ байршлыг уурын шугам хоолойн дулаалгын
гадаргуу дээр тэмдэглэнэ.
Үлдэгдэл хэв гажилтын хэмжилтийг шугам хоолойн ханын температур 50°Сээс ихгүй үед хийнэ.
Ашиглалтын эхний үеэс i-дэх удаагийн хэмжилт хийх хүртэл хугацаанд,
тогтмол ачааллын нөлөөгөөр үүссэн үлдэгдэл хэв гажилтыг дараах тэгшитгэлээр
тодорхойлно:
Di−Dисх

∆εn =

Dтр

100%

(2)

ΔƐп – тогтмол ачааллын нөлөөллөөр үүссэн үлдэгдэл хэв гажилт, %;
Di – реперийн харилцан перпендикуляр хавтгай дээрхи i – дэх удаагийн
хэмжилтийн голч (Dг хэвтээ, Dв босоо), мм.
Dисх – анхны төлөвт, байршил заагчууд дээр хэмжилт хийсэн хоолойн анхны
диаметр,
мм.
Dтр–анхны төлөвт, харилцан харилцан перпендикуляр хавтгай дээрхи
байршил заагчуудаас ойр зайд хэмжсэн хоолойн диаметр, мм.
Томъёо (2) -д хэвтээ болон босоо хавтгай дээрхи хэмжилтийн утгыг оруулна.
Хэмжилтийн дүнд гарсан хамгийн өндөр утгыг тооцооны эцсийн утгаар авна.
4.2.1.11. Гадна үзлэг ба хэмжих шалгалтыг энгийн нүдээр, эсвэл дараах багаж
хэрэгсэл ашиглан хийнэ:
- 2-7 дахин (эсвэл 20 дахин ) өсгөх ба хэмжих зориулалтын томруулдаг
шил;
- Урт хэмжигч багажууд (хэмжилтийн ган шугам, эвхдэг метр ба 90°-н
өнцөг
хэмжигч);
штангенциркуль,
штангенрейсмус
ба
штанген
гүн
хэмжигч;
-щуп
ба
өнцөг
хэмжигч;
- ханын зузаан хэмжигч (стенкомеры) ба зузаан хэмжигч (индикатор);
- микрометр, нутромер микрометрийн ба индикаторын, калибр ба шаблон;
-эндоскоп;
- хэмжилтийн бусад хэрэгсэлүүд.
2

4.2.1.12. Гадна үзлэг ба хэмжих шалгалтыг орчин үеийн төхөөрөмжүүд болох
оптик, механик, гидростатик, радиотехник, лазер, телевиз гэх мэт тусгай хэмжих
хэрэгслүүдийн зааварчилгааны гарын авлага нь байгаа нөхцөлд, хэмжилтийн үеийн
алдаа нь 4.1-р хүснэгт үзүүлснээс хэтрээгүй нөхцөлд, ашиглаж болно.
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Хүснэгт. 4.1 – Хэмжилтийн зөвшөөрөгдөх алдаа.
Хэмжих хүрээ, мм
0.5 хүртэл
0.5-1.0 ороод
1.0-1.5 ороод
1.5-2.5 ороод
2.5-4.0 ороод
4.0-6.0 ороод
6.0-10.0 ороод
10.0-с дээш

Хэмжилтийн алдаа, мм
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1.0

4.2.1.13. Хэмжилтийн багаж хэрэгслүүдийг тогтмол хугацаанд, мөн түүнчлэн
засвар үйлчилгээ хийсний дараа хэмжил зүйн байгууллагаар шалгуулж /тохируулж/
баталгаажуулсан байх ёстой. Хэмжилзүйн шалгалт (тохиргоо) хийх хугацаа нь тухайн
багаж хэрэгсэл бүрийн норматив техникийн баримтанд тусгагдсан байх ёстой.
4.2.2. Хэт авианы сорилт
4.2.2.1. Ерөнхий зүйл
Хэт авианы сорилыг ДЦС-ын угсралт, засвар (сэргээн засварлалт) болон
ашиглалтын үед, мөн түүнчлэн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл (угсралт,
засвар), эсвэл ашиглалтын явцад үүссэн үндсэн болон хайлсан (гагнуурын
оёдол) металлын согогийг илрүүлэх техникийн оношилгоонд, мөн түүнчлэн
эдлэхүүний ханын зузааныг хэмжихэд ашиглана.
Металлын хэт авианы сорилтын аргуудтай холбоотой гол заалтууд нь
ГОСТ12503, ГОСТ14782-т тодорхойлогдсон байдаг. Нэмэлтээр дараах үндэсний
стандартуудыг ашиглаж болно:
- MNS JIS Z 3060:2016, Феррит гангийн оёдлын хэт авианы шалгалтын арга
- MNS ISO 22815:2018, Ширээсийн үл эвдэх сорил –– Хэт авианы сорил –
Аустенит ган болон никель суурьтай хайлшийн ширээсийн сорил
- MNS ISO 17640:2018- Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга
техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ
Хэт авианы сорилд перлит болон мартенсит-феррит ангилалын ган (цутгамал
бус) дулаан механик тоноглолуудын (шалгах обьект–ШО) доор дурьдсан эд ангиуд
хамрагдана.
- 3.5 мм-ээс дээш зузаантай 57 мм-ээс илүү голчтой шугам хоолойн матагдсан
хэсгүүдийн үндсэн металл (гиб);
- уур хөргөгчийн ба үлээлгийн төхөөрөмжүүдийн их биений гадаад болон дотоод
гадаргуу, тэр дундаа үлээлгийн төхөөрөмжүүдийн дренажийн шугамны
штуцерүүдтэй огтлолцох хэсгүүдэд;
- M30-аас их диаметртэй бэхлээний (болт, шпилька) үндсэн металл ба эрээсэн
гадаргуу;
- уурын ба хийн турбины өндөр болон дунд даралтын цутгамал роторын металл;
- дунд болон нам даралтын роторын металл;
- суулгах дискний металлл (насадной диск):
- уурын турбины ажлын хүрзэмэм;
- 2-с 120 мм бөгөөд түүнээс дээш ханын зузаантай, 10мм-с дээш голчтой дулаан
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солилцох гадаргуутай шугам хоолой, коллекторуудын тулгасан болон хөндлөн
гагнуурын холболт;
- 6.0мм ба түүнээс дээш ханын зузаантай шугам хоолойн тулгасан болон хөндлөн
гагнуурын холболт:
- тогоо ба битүү савны хана, ёроол г.м-н гагнуурын холболтууд:
- 4.5мм-ээс дээш ханын зузаантай эд ангиудын тулгасан болон булангийн бүрэн
нэвтрэлттэй гагнуурын холболтууд;
- аустенит төрлийн гангаар хийгдсэн дулаан солилцооны шугам хоолойнуудын
тулгасан болон булангийн гагнуурын холболтууд;
- Металл эдлэхүүний үндсэн металлд, эсвэл гагнуурын холболтын засварлах
хэсэгт хийх шаваас.
- хэт авианы зузаан хэмжигчээр перлит болон мартенсит-феррит төрлийн
гангаар хийгдсэн дулаан механикийн төхөөрөмжийн эд ангиудыг шалгана:
- дулаан солилцооны шугам хоолойн гадаргуу, коллектор, үлээлгийн болон ус
зайлуулах хоолой;
- хаалт арматурын холболт (таслах, тохируулах болон импульсийн хаалт г.м),
зарцуулалтын тоноглолуудын холболт;
- шугам хоолойн матсан хэсгийн сунасан болон нейтраль хэсэгт;
- зуухны тогоонууд;
- даралтат савнууд;
- турбин болон арматурын их биений эд ангиуд(тусгай аргачлалаар).
Тайлбар: Зузаан хэмжилтээр ханын зузааныг бат бөхийн тооцооны утгатай тулгаж,
зэвэнд идэгдэж гэмтсэн хэсгүүдийг илрүүлж, мөн түүнчлэн нэмгэрэлтийн хэмжээг
тодорхойлно.
4.2.2.2. Хэт авианы сорилын хэсэг
a) Хэт авианы сорилын хэсэг нь үл эвдэх сорилтын лабораторид
харьяалагдана (металлын лаборатори).
b) Хэт авианы сорилын хэсэг нь зориулалтын тоног төхөөрөмж, дагалдах
хэрэгслээр тоноглогдсон байх ёстой. Хэт авианы сорилыг гүйцэтгэх ажилтан
тогтоосон журмын дагуу MNS ISO 25107 стандартын хөтөлбөрөөр суралцаж, MNS
ISO 9712 стандартын дагуу ур чадварын баталгаажуулалтад хамрагдсан байх ёстой.
c) Лабораторийн итгэмжлэл-ийн гэрчилгээний хамрах хүрээний
тодорхойлолтод хэт авианы сорил ба хэт авианы зузаан хэмжилт (сорилтын
төрлүүд) болон хамааралтай тоног төхөөрөмжүүдийн жагсаалтыг хавсаргах ёстой.
4.2.2.3. Тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага
а) ДЦС-н дулааны, механикийн тоног төхөөрөмжүүдийн үл эвдэх сорилд эхо
импульсийн аргыг ашиглах бөгөөд, дараах тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслүүдийг
ашиглана.
-хэт авианы согог бүртгүүр;
- хэт авианы зузаан хэмжигч;
- хэт авианы хувиргуурууд/толгой;
- шалгалт тохируулгын сорьц (стандарт);
- туслах тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслүүд:
- сорилтын үр дүнг тайлах диаграмм, хүснэгт, хэмжээс.
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б) Хэт авианы согог бүртгүүр, зузаан хэмжих багаж нь (дотоод болон
гадаадын) техникийн паспорт, тохирлын үнэлгээний гэрчилгээтэй "хэмжих
хэрэгсэлийн баталгаажуулалтын гэрчилгээ"-тэй байх ёстой бөгөөд жил бүр
итгэмжлэгдсэн хэмжилзүйн мэргэжлийн байгууллагаар шалгагдаж
баталгаажуулагдсан байх ёстой.
в) Хэт авианы пьезоцахилгаан хувиргуур нь техникийн тодорхойлолтын
паспорттой байх ёстой бөгөөд хэт авианы согог бүртгүүрийн адил хэмжилзүйн
мэргэжлийн байгууллагаар шалгагдаж баталгаажуулагдсан байх ёстой.
г) Согог бүртгүүрийн шалгалт тохируулгын сорьцыг (ШТС) дараах байдлаар
ангилна:
- Олон улсын болон үндэсний стандартын дагуу хийгдсэн ШТС;
- Шууд үйлдвэрлэлд ашиглагдаж байгаа үйлдвэрийн ШТС гэж хоёр хуваана.
Энэ хоёр төрлийн бүх ШТС тус бүр паспорттай байх ёстой бөгөөд, гурван жил
тутам хэмжилзүйн мэргэжлийн байгууллагаар шалгагдаж баталгаажуулагдсан байх
ёстой.
д) Сорилын үр дүнгийн тайлангийн маягт, диаграмм, хүснэгтийг магадлан
итгэмжлэгдсэн байгууллага боловсруулж, нийцэл нь баримтжуулагдсан байх ёстой.
4.2.2.4. Шалгалтын бэлтгэл
a) Сорилын бэлтгэлийн гол зорилго нь шалгах биеийг /ШБ/ хангахад
бэлтгэл болгож сорилтыг аюулгүй гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлэх юм.
Үйлдвэрлэлийн нөхцөлд аюулгүй, тав тухтай байдалд сорилын объектод
хүрч, үйлчлэх боломжийг бүрдүүлсэн байна. Шаардлагатай бол шат, тавцан
угсарч, саравч, хүлэмж суурилуулна.
б) Сорилын объектыг бэлтгэхдээ сорилд оруулах боломжийг дээд зэргээр
хангах хэрэгтэй. Сорилд оруулах боломжийн зэрэг нь хэт авиаг сорилын объект
руу бүх боломжит талаас нэвтрүүлэх боломжийг хангасан байдлаар
тодорхойлогдоно.
в) Сорилын объектын шүргэлцэх гадаргуугийн бэлтгэл ажилд гадаргуугийн
дулаалгыг буулгах, бохирдлоос цэвэрлэх, гагнуурын дараа үлдсэн металлын
үлдэц, наалдацыг арилгах, механик өнгөлгөө зэрэг болно. Сорилд бэлтгэх
талбайн хэмжээг сорилын технологиор тодорхойлно:
- үндсэн металлын сорил болон зузаан хэмжилтийн хувьд шууд шалгах
гадаргууг бэлтгэнэ;
- гагнуурын оёдлыг шалгах бол түүний зэргэлдээ (оёдлоос 50 мм-с 200 мм
зайд) гадаргууг бэлтгэнэ;
Сорилд бэлтгэгдсэн гадаргууд гүн зураас, хаг, зэв, хонхор байх ёсгүй
бөгөөд өнгөлгөөний зэрэг Rz = 40 микроноос багагүй байх ёстой.
4.2.2.5. Сорилын хайлтын схем, параметрыг сонгох
a) Хэт авианы сорилыг (хэмжилт) эдлэхүүний гадна талаас хийнэ. Сорилд
өнцгийн, шулуун болон өнцгийн, шулуун хосолсон пьезоцахилгаан хувиргуурыг
ашиглана. Зузаан хэмжилтэд шулуун болон хосолсон пьезоцахилгаан
хувиргуурыг ашиглана.
Шалгах биеийн металлын эзлэхүүн болон хэт авиа нэвтрүүлэх боломжтой
гадаргууг тооцож хайлтын схемийг (скан) сонгох ёстой.
б) Өнцгийн пьезоцахилгаан хувиргуур сорилт нь шууд тусгасан болон нэг
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удаа ойсон долгионоор хийгдэнэ. Бүх гадаргуугаас (гадна болон дотор) хэт авиа
нэвтрүүлэх боломжтой тохиолдолд зөвхөн шууд тусгасан долгионыг ашиглаж
болно.
Налуу пьезоцахилгаан хувиргуурын хэт авиа нэвтрүүлэх өнцгийг сонгохдоо
тухайн шалгалтын бие дэх согог хамгийн өндөр магадлалтайгаар илрэх
боломжийг бүрдүүлэх ёстой.
Хайлтын схемийг 4.1-р зурагт харуулав.
в) Шалгалт тохируулга хийхэд тооцоолох үндсэн параметрууд:
- пьезоцахилгаан хувиргуурын төрөл (шулуун, өнцгийн, хосолсон, тусгай
хувиргуур гэх мэт);
- Хэт авианы хэлбэлзлийн давтамж;
- (ПЬЕЗОЦАХИЛГААН ХУВИРГУУР)-н нэвтрүүлэх өнцөг (өнцгийн болон
хосолсон)
- сорилтын мэдрэх чадвар;
- сорилтын схемүүд (хайлтын схем).

4.1-р зураг: 1–хоолойг нэг гадаргуугаас 2–хавтан ба савыг хоёр гадаргуугаас 3–гол, булыг
гурван гадаргуугаас 4–зэв илрүүлэх болон зузаан хэмжилтийг шулуун болон хосолсон
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пьезоцахилгаан хувиргуур ашиглах 5–өнцгийн пьезоцахилгаан хувиргуур (хоолой, сав,
хавтгай, гагнуурын оёдлын гадна, дотор гадаргуугаас) 6–өнцгийн пьезоцахилгаан хувиргуур
(хоолой, хавтгай, гагнуурын оёдлын нэг гадаргуугаас) 7–согог илрүүлэлтийг шулуун болон
хосолсон пьезоцахилгаан хувиргуураар 8 ба 9–хайлтын алхам нь пьезоцахилгаан
хувиргуурын өргөний (диаметр) хагастай тэцүү байна 10–өнцгийн пьезоцахилгаан хувиргуур
ашиглах үеийн хайлтын онцлог.

4.2.2.6. Багажийн тохируулга
а) Хэт авианы ханын зузааны хэмжилтийг ханын зузааныг тодорхойлох
зорилгоор, үйлдвэрлэгчийн зааварчилгааны дагуу тохируулж хийнэ.
Тайлбар: Хэрвээ зузаан хэмжигчийг стандарт сорьц (эталон) дээр тохируулж
байгаа бол сорьцын зузаан болон материалын марк нь сорилтын эдлэхүүнтэй
зохицсон байна.
б) Хэт авианы согог бүртгүүрийн багаж нь хэт авиаг ойлгогч (согог)- ийг
илрүүлэх, тэдгээрийн шинж үзүүлэлтийг хэмжин тодорхойлж үнэлгээ өгөхөд
зориулагдсан учраас, багажийг урьдчилан мэдрэх чадварыг тохируулах буюу
шалгалт тохируулга шаардлагатай юм.
в) Хэт авианы согог бүртгүүрийн багажийн үндсэн гурван тохиргоо:
- гүн хэмжилтийн блокуудын тохиргоо (ойлгогчийн жишиг хэмжээ болон
координат хэмжих хэрэгсэл);
- дэлгэцийн хурдын тохиргоо (дэлгэцийн тохируулга) ба "хяналтын бүс"-г
тодорхойлох;
- ойлгогчийг (согог) илрүүлэх болон үнэлэх шалгалтын мэдрэх чадварын
тохиргоо.
Орчин үеийн тоон согог бүртгүүр нь микропроцессор болон цахилгаангүй үед
өгөгдлийг хадгалах санах ойгоор тоноглогдсон байдаг бөгөөд эдгээр тохиргооны
зарим хэсэг нь програмчлагдсан байх ба шинэ тохиргоог үйлдвэрлэгчийн
зааварчилгааны дагуу хийгдэнэ.
г) Гүн хэмжилтийн тохируулга нь сорилт хийгдэж байгаа материал дахь хэт
авианы долгио тархах хурдыг харгалзан хэмжих хэрэгсэлдээ тохируулга хийхэд
оршино. Өнцгийн пьезоцахилгаан хувиргуур ашиглан ойлгогчийн координатыг (X
болон Н) шууд олохын тулд тохируулгын үед оролтын (хугарах) өнцгийг авч үзнэ.
Тайлбар: Хэрвээ шалгалт тохируулгыг стандарт сорьц (эталон) дээр
тохируулж байгаа бол сорьцын зузаан болон материалын марк нь сорилтын
эдлэхүүнтэй зохицсон байна.
д) Дэлгэцийн хурдын тохиргоо (дэлгэцийн тохируулга) нь согог бүртгүүрийн
дэлгэцийн масштабыг зөв сонгох явдал юм. Сонгосон масштаб нь шалгалтын бие
дахь бүх ойлгогчоос ирэх эхо-долгионууд дэлгэцийг аль болох бүрэн дүүргэж
харагдах боломжийг хангасан байх ёстой.
"хяналтын бүс" нь шалгалтын биеийн хянагдаж байгаа хэсэг дэлгэц дээр гарч
ирэх хаалга бөгөөд хайж байгаа согогийн эхо-дохио энэ хаалганд гарч ирэх
магадлалтай юм. Дэлгэцийн хурдын тохиргоо болон хяналтын бүсийн тохиргоог
хийхдээ стандарт сорьцын хиймэл ойлгогч (СО и СОП) ашиглана. "хяналтын бүс" ийн хязгаарыг багажийн дэлгэц дээр маркераар тэмдэглэнэ. (жишээлбэл: строб).
Согог бүртгүүрийн тоон гүн хэмжигчийн тусламжтайгаар сорьц ашиглахгүйгээр
тохиргоо хийх боломжтой.
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Дэлгэцийн хурдын тохиргоо хийгдсэний дараа шалгалтын биед нэвтэрсэн хэт
авианы зам (хугацаа) дэлгэцэн дээр дүрслэн харагдана. 4.2-р зураг.

"сорилтын бүс"– строб
Сорилтын бүсийн эхлэл –начало “зоны контроля”
Сорилтын бүсийн төгсгөл – конец “зоны контроля”
ОО -ойрын ойлт АО –алсын ойлт
4.2-р зураг. Хурдны тохируулга

е) Мэдрэх чадварын тохируулга гэдэг нь багажийн хүлээн авах-дамжуулах
шугамын тохируулгыг харилцан адилгүй хэмжээтэй бүх ойлгогчийг найдвартай
илрүүлэх боломжтой горимд тохируулах явдал юм. Дэлгэц дээрх эхо-дохионы
далайцын хэмжигдэхүүнээр хэт авианы ойлтын хэлбэлзлийн тоон хэмжээг
илэрхийлэх бөгөөд энэ хэмжигдэхүүн нь далайцын хэмжээ ба согогийн ойлгогч
гадаргуугийн байршлаар тодорхойлогдоно.
Согог бүртгүүрийн багажийн горимын өөрчлөлтөөр эхо-дохионы далайцыг
өөрчилж (тохируулж) болох учраас, мэдрэх чадварыг зөв тохируулснаар эходохионы далайц болон согогийн ойлгогч гадаргуу хоорондоо харилцан хамааралтай
болж, согогийн геометр хэмжээг үнэлэх боломжтой болно.
Мэдрэх чадвар бол хэт авианы сорилтын үндсэн параметрүүдийн нэг юм.
1) Мэдрэх чадварын шалгалт тохируулга ойлголт нь согогийг зөвшөөрөх
үнэлгээг түүний нөхцөлт үзүүлэлтүүдээр хийх тохиолдолд хүчин төгөлдөр байна.
Бусад тохиолдолд үнэлгээг <<тийм үгүй>> гэсэн схемээр хийх үед мэдрэх
чадварын шалгалт тохируулгыг хялбар аргаар хийнэ.
2) Практикт мэдрэх чадварын түвшинг дараах байдлаар ангилна:
- "Тэнцэхгүй түвшин" – согогийг эхо-долгионы далайцаар нь үнэлэх.
Зохицуулах “норм”-н заасан зөвшөөрөгдөх хамгийн их эквивалент талбайгаар
тодорхойлогдоно.
- “сорилтын түвшин" согогийг илрүүлэн нөхцөлт үзүүлэлтүүдийг хэмжин
“норм”-той
харьцуулан
үнэлгээ
хийх
түвшин.
"хайлтын
түвшин"–
энэ
нь
согогийг
хайх
түвшин
юм.
Багажийн мэдрэх чадварын тохиргооны хамгийн дээд түвшинг гагцхүү
"хайлтын
түвшин"
дээр
үндэслэн
тогтоодог.
"Хайлтын түвшин" нь “сорилтын түвшин"-с 6дБ-р илүү, "тэнцэхгүй түвшин" нь
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12dB-р
илүү
тогтоогдох
ёстой.
3) Согогийн нөхцөлт үзүүлэлтүүдийг хэмжих боломжгүй эсвэл шаардлагагүй
тохиолдолд зөвхөн "тэнцэхгүй", "хайлтын" гэсэн хоёр түвшинг хэрэглэнэ.
Тайлбар: Мэдрэх чадварын “тулгуур түвшин" гэж байдаг ба түүнийг янз
бүрийн диаграмм, хүснэгт, хуваарь ашиглан сорилт гүйцэтгэхэд хэрэглэнэ.
4) Багажийн мэдрэх чадварын тохиргооны үндсэн, эталон (хяналтын)
ойлгогчоор ГОСТ14782 стандартад пьезоцахилгаан хувиргуурын акустик
тэнхлэгтэй перпендикуляр, хавтгай ёроолтой нүхийг нэрлэсэн байдаг. Нүхний
ёроолын талбай нь (ойлтын гадаргуу) норматив бичиг баримтанд өгөгдсөн хяналтын
объектод хамгийн их зөвшөөрөгдөх гэмтэл буюу нэгж гэмтлийн эквивалент талбай
(Sэквивал) гэж тодорхойлогддог. 4.3-р зураг.

4.3-р зураг. Тодорхой гүнд байрлах хавтгай ёроолтой нүх
ГОСТ 14782-н дагуу налуу пьезоцахилгаан хувиргуурын тохиргоонд хавтгай
ёроолтой нүхтэй эталоноос гадна "ховил" ба "сегмент" -ийг ашиглах боломжтой.
Зураг 4.3. Бодит байдал дээр мөн босоо нүхэлсэн, хөрөөдсөн, хиймэл гэмтэлтэй
бусад ойлгогчтой сорьцуудыг ашигладаг. Бусад төрлийн ойлгогчтой гадаргуугийн
талбайг "хавтгай ёроол"-той хэсгийн талбайтай харьцуулан тооцоолно. 4.4-р зураг –
тодорхой гүн дэх хавтгай ёроолтой ойлгогч.

4.4-р зураг. Ховил (а) ба сегмент (б) маягийн ойлгогч
5) Сорилтын талбайн бүх хөндлөн огтлолын дагуу мэдрэх чадварын түвшинг
хангахын тулд багажийн тохиргоог хийхдээ материалаас ирэх хэт авианы
хэлбэлзлийг сааруулж тохируулга хийх шаардлагатай. Энэ тохируулгыг дараах
аргуудын
тусламжтайгаар
хийж
болно:
- мэдрэх чадварын тохиргоог хиймэл ойлгогчтой үед пьезоцахилгаан
хувиргуураас янз бүрийн гүнд байрлалтай сорьц дээр салангид маягаар
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тохируулна.
4.5-р
зураг
- «далайц-зай-согог» тооцооны диаграмм (АРД-диаграмм) болон хуваарь
буюу хүснэгт ашиглах ба стандарт сорьц (CO эсвэл V) дээрх жишмэл “тулгуур
түвшин”-г
ашиглан
тохируулна.
4.6-р
зураг.
- мэдрэх чадварын тохиргоог хугацааны тохируулгат мэдрэх чадварын горим
(ВРЧ) ашиглан хийх. 4.7-р зураг.

4.5-р зураг. «Эталон» ойлгогчийн тохиргоо.

4.6-р зураг. Диаграмм буюу хуваарь ашиглан хийх тулгуур түвшний тохиргоо

4.7-р зураг. (ВРЧ) ашиглан хийх мэдрэх чадварын тохиргоо.
4.2.2.7. Согогийн (ойлгогч)-н нөхцөлт үзүүлэлтийн хэмжилт
Согогийн жишмэл үзүүлэлтийн хэмжилт (ГОСТ 14782-ндагуу):
- координат;
- эквивалент талбай;
- жишмэл өндөр;
- жишмэл урт;
- нэгж эзэлхүүнд илэрсэн согогийн тоо,
- согогийн төрөл.
а) Ойлтын координатыг тодорхойлох. Ойлтын координатын
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тусламжтайгаар согогийн байрлалыг тодорхойлж түүний сигналын элемент, гүн
ховил, гэмтэл согог гэх мэтээс ирж байгаа сигналаас ялган тодорхойлж болно.
Согогийн байршлын тухай мэдээлэл нь тухайн согогийн зөвшөөрөгдөх үнэлгээ,
хэмжээг ажлын тайланд тусгах зайлшгүй шаардлагатай байдаг.
Ойлгогчийн координатыг согог бүртгүүрийн гүн хэмжигч төхөөрөмжийн
тусламжтайгаар үйлдвэрээс гаргасан зааврын дагуу тодруулдаг.
Шулуун болон хосолсон пьезоцахилгаан хувиргуураар илрүүлсэн
ойлгогчийн координатыг тодорхойлохдоо:
- Х координатаар - хяналтын объектын гадаргуу дээрхи пьезоцахилгаан
хувиргуурын байршилаар;
- Н координатаар - гүнээр;
- Өнцгийн пьезоцахилгаан хувиргуураар илрүүлсэн ойлгогчийн
координатыг тодорхойлохдоо:
- Х координатаар – гадаргуу дээрхи пьезоцахилгаан хувиргуурын хайлтын
зайгаар;
- Н координатаар - гүнээр;
Ойлтын координатыг тодорхойлох схемийг 4.8-р зурагт үзүүлэв.

4.8-р зураг. Шулуун ба өнцгийн пьезоцахилгаан хувиргуураар
ойлгогчийн координатыг тодорхойлох.
б) Эхо-дохионы далайцын хэмжилт. Дохионы далайцыг эерэг болон
сөрөг децибеллээр хэмжинэ. dB (тоо хэмжээний харьцааны логарифмын нэгж).
Согог бүртгүүрийн загвараас хамааран далайцыг автоматаар эсвэл гараар
хэмжиж болно.
Дохионы далайцыг хэмжих үндсэн арга нь дэлгэц дээрхи дохиоллын
өндрийг тохиргооны үеийн жишмэл (“хайлтын түвшин”) хэмжээтэй тохируулан
хэмжих арга юм.
Автомат горимд дохионы далайцын хэмжигдэхүүнийг тоон дэлгэцээр тооцоолно.
Зарим багажид далайцын хэмжигдэхүүнийг тулгуур түвшинтэй харьцуулж
үзүүлдэг.
в) Согогийн жишмэл өндрийн хэмжилт. Шалгалт хийгдэж буй объектын гүнд
байх согогийн хэмжээг тогтооход тухайн согогийн өндрийн хэмжээг ( ∆H-ээр
тэмдэглэсэн) тодорхойлох ёстой. 4.9-р зураг.
Мэдрэх чадварын "хайлтын түвшин"-д
H1 ба H2 координатуудыг
пьезоцахилгаан хувиргуурын хоёр байрлалаар хэмжинэ.
Жишмэл өндрийн хэмжээ (∆H) нь зурагт заагдсан өндрийн зөрүүгээр тооцогдоно. 4.9р зураг.
Тайлбар. – Хавтгай, хэвтээ бөгөөд сорилтын гадаргуутай паралель байрлалтай согог
нь жишмэл өндөргүй учраас налуу пьезоцахилгаан хувиргуураар босоо гэмтэл согогийг
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шалгах үед жишмэл өндөр тодорхойлогдоно.

Шалгалтынтүвшин

h – ойлгогчийн өндөр
∆H мм/∆rмкс
4.9-р зураг. Согогийн жишмэл өндөрийн хэмжилт.
г) Согогийн жишмэл уртын хэмжилт.
Шалгалт хийгдэж буй объектын гүнд байх согогийн уртын хэмжээг тогтооход
тухайн согогийн захын цэгүүдийг (∆L) сорилтын гадаргуу дээрээс тодорхойлох ёстой.
4.10-р зураг.
Шалгалт хийгдэж буй объектын гадаргуу дээр согогоос ирсэн дохионы захын
цэгүүдийн хоорондын зайг "шалгалтын түвшин" –тэй хамт (мм-р) хэмжиж
тодорхойлдог.
Согогийн урт шулуун ба өнцгийн пьезоцахилгаан хувиргуурын аль алинаар
хэмжигддэг.
Эхнийх нь хэвтээ хавтгай гадаргууд (зэрэгцээ хавтгайд) бол босоо гадаргууд
өнцгийн пьезоцахилгаан хувиргуураар хэмжигддэг.
Тайлбар: Хэвтээ хавтгай гадаргууд хийгдсэн согогийн хэмжилт нь хоёр утга
харуулдаг бөгөөд бага утгатай (∆L) нь согогийн өргөн юм.
Согогууд нь үргэлжилсэн байхаас гадна нэг буюу нийлмэл (бөөгнөрсөн)
байдаг.
Нийлмэл (бөөгнөрсөн согог) – шалгалтын ойлгогчийн (эталон) жишмэл уртаас
ихгүй урттай гэмтэл согог.
Зарим тохиолдолд нийлмэл (бөөгнөрсөн) согогуудын хэмжээг НББ (дүрэм,
гарын авлага) –д заасан байдаг.
Хэрэв хоёр нийлмэл согогуудын хоорондын зай нь шалгалтын ойлгогчийн
(эталон) уртаас бага зайд байвал нэг үргэлжилсэн согог гэж тооцно.
1

2

1-Босоо, эзлэхүүн дэх согог;

3

2-Хавтгай, босоо согог; 3-Хэвтээ эзлэхүүний
согог.
4.10-р зураг. Согогуудын жишмэл уртын хэмжилт.
д) Согогуудын тоог тооцохдоо шууд тоолно. Тоолохдоо тодорхой уртын
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хэмжигдэхүүн ашиглана. (хэмжих нэгжийг “Норм”-н дагуу тогтооно, жишээ нь: 100мм)
Нийлмэл ба үргэлжилсэн гэмтлүүдийг тус тусад нь ба бүгдийг нь нийлүүлж тоолж
болдог.
Хэрэв хоёр согогуудын хоорондын зай нь (нийлмэл ба үргэлжилсэн)
бөөгнөрсөн ойлгогчийн жишмэл уртаас бага байвал, тэдгээрийг үргэлжилсэн
согог гэж үзнэ.
е) Согогийн хэлбэрийг тодорхойлох. Хэт авианы сорилтын үед согогийн
шинж чанарыг тодорхойлох боломжгүй байдаг боловч зарим тохиолдолд босоо
гадаргууд (хонхойлт, нүх сүв, шаарга хавчуулалт гм), хэвтээ гадаргууд (цууралт,
дутуу хайлалт, дутуу гагналт гм) согогийн хэлбэрийг мэдэх боломжтой.

Хавтгай ойлгогч
Эзлэхүүнтэй ойлгогч
4.11-р зураг. Ойлгогчийн хэлбэрийг тодорхойлох
1) Хэрвээ налуу пьезоцахилгаан хувиргуураар хайх үед, пьезоцахилгаан
хувиргуурыг эргүүлэх үед ойсон эхо-дохионы далайц огцом буурах бөгөөд энэ нь
хавтгай ойлгогч юм. эсрэг тохиолдолд, хэрвээ далайц бага зэрэг өөрчлөгдөж байвал
энэ нь эзлэхүүнтэй ойлгогч юм
2) 30мм-с илүү өргөнтэй босоо гэмтэл согогийн хэлбэрийг хоёр ширхэг налуу
пьезоцахилгаан хувиргуурийн тусламжтайгаар тодорхойлно, хайлтын схемийг 4.12-р
зурагт үзүүлэв. Ойлтын дохионы далайцын харьцаагаар хэлбэрийн коэффициентыг
тодорхойлно.

A1
A2

= K Ф , A1 болон А2 пьезоцахилгаан хувиргуурын нэгдүгээр (шулуун

долгион) болон хоёрдугаар (ойсон долгио) долгионы далайц.

4.12-р зураг. Ойлгогчийн хэлбэрийн коэффициентыг тодорхойлох.
Эзлэхүүнтэй ойлгогч нь хоёр пьезоцахилгаан хувиргуурын алинд ч ижилхэн,
гэхдээ пьезоцахилгаан хувиргуур №2–н дохионы далайц нь хэт авианы долгионы
туулах замын уртаас болж харьцангуй бага мэдэгдэнэ. кфнь эерэг байна. (1-ээс их).
Хавтгай ойлгогч (толин ойлгогч) нь хоёр пьезоцахилгаан хувиргуурын алинд нь
ч тохиромжгүй.
Дохионы далайцын толин ойлтоос болж пьезоцахилгаан хувиргуур №2-ых нь
пьезоцахилгаан хувиргуур №1-ийнхээс их байна, Кфнь сөрөг байна. (1-ээс их).
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4.2.2.8. Шалгалт хийх журам
а) ДЦС-н дулаан механикийн тоноглолын хэт авианы сорил нь ҮЭС-ын
аргачилалын дагуу хийгдэнэ. ҮЭС-ын аргачилал нь өгөгдсөн шалгалтын биеийн
НББ-н (дүрэм, заавар) шаардлагад нийцсэн байна. Аргачилалыг MNS ISO
9712:2019 стандартын ҮЭС-ын хэт авианы 2-оос дээш түвшний ажилтан
боловсруулж, чанарын (лаборатори) менежерээр батлуулсан байна. Хэрэв
менежер нь аргачилал батлах эрхгүй (ҮЭС-ын 3-р түвшингүй) бол мэргэжлийн
тэргүүлэх байгууллагын мэргэжилтнүүдийн боловсруулсан ҮЭС-ын аргачилалыг
ашиглахыг зөвшөөрнө.
б) ҮЭС-ын аргачилал нь дараах мэдээллийг агуулж байх ёстой:
- Шалгах объектын тайлбар (техникийн үзүүлэлт, хийц, хэлбэр хэмжээ,
шалгалт хийх боломжийн зэрэг);
- Хэрэглэгдэх багаж аппарат тоноглолын төрөл марк;
- Шалгалтын параметрүүд;
- Хэрэглэгдэх сорьц болон аппарат тохируулах арга;
- Хайлтын схем;
- Зөвлөмж болон шалгалтын онцлог;
- Шалгалтын үр дүнгийн үнэлгээ (согогийн үзүүлэлтийн хэмжилт, чанарын
үнэлгээний норм).
ҮЭС-ын аргачилалыг нэг тусгай хийц дээр, мөн нэг төрлийн бүлэг эд
ангиуд дээр ч хийж болно.
в) Сорилтын өмнө ҮЭС-н шалгагч нь эд ангийн гадаргуугийн согог байхгүй
болохыг магадлан шалгаад хүлээж авна. Сорилтыг согог арилгахын өмнө хийж
болохгүй.
г) Хоолойн хэсгүүд (хоолой, булан, камер) бүх периметрээрээ сорил хийх
боломжтой байх ёстой.
д) Гагнуурын холболт бүх периметрийн (урт) дагуу хоёр талаасаа сорил
хийхэд боломжтой байх ёстой (булангийн гагнуурын оёдлыг штуцерын талаас
шалгана).
Гагнуурын холбоосуудын хувьд сорил хийх боломжийн зэргээр нь ангилах
нь:
- Гагнуурын оёдлын бүх огтлолууд хамгийн багадаа хоёр чиглэлээс
хянагдана - 1ДК;
- Гагнуурын оёдлын бүх огтлолууд ядаж нэг чиглэлээс хянагдана (нэг
талаас нь шалгана) - 2ДК;
- Гадаргуу доорхи хэсэгт хянагдах боломжгүй хэсэг байгаа, энэ нь нийт
огтлолын 20%-с ихгүй байна - ЗДК;
- Гагнуурын оёдлын огтлол нь 20%-с их хянагдах боломжгүй хэсэгтэй бол –
сорил хийх боломжгүй.
Тайлбар - Сорил хийх боломжийн зэргийг нэмэгдүүлэхийн тулд гагнуурын
оёдлын бэхэлгээг авах, эсвэл өөр тусгай, сорилын технологи ашиглах боломжтой.
е) Эд ангийн ханын зузаан нь ажлын зураг дээрхитэй таарч байгаа эсэхийг
шалгах (ялангуяа ашиглалтын явцад сорил хийх үед) шаардлага гардаг. Энэ
хэмжилтийг зузаан хэмжигч ашиглан хийдэг.
ж) Сорилын үр дүнг тэмдэглэхдээ, аргачилалыг баримтлах болон өөр
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дурын аргаар (хоолойн эд ангиудыг цагийн нүүрний хувиараар тэмдэглэнэ) эд
анги дээр тэмдэглэгээ хийнэ. Сорилын эхлэлийн цэгийг заавал тэмдэглэх ёстой.
и) Хэт авианы ханын зузааны сорил болон ханын зузаан хэмжилтийг
доорхи үндсэн үйл ажиллагаа бүхий дарааллаар хийж гүйцэтгэнэ:
1) Ажлын захиалга авах;
2) Шалгалтын биеийн техникийн бичиг баримтуудтай танилцах;
3) Шалгалтын параметрүүдын тодорхойлох (аргачилал, технологи,
заавар);
4) НББ-д тааруулан багажны тохиргоог хийх (аргачилал);
5) Шалгалтын биеийн бэлтгэл ажил дуусаж, гадна үзлэг хийсний дараа
хүлээж
авах;
6) Шалгалтын бие дээр тэмдэглэгээ хийх;
7) Сорилын үр дүнгийн шинжилгээ (илрүүлсэн согогийн үзүүлэлтүүд);
8) Сорилын (хэмжилтийн) үр дүнгийн болон шалгалтын биеийн үнэлгээ;
9) Тайлан бичих, баталгаажуулах (тайлан, дүгнэлт).
4.2.2.9. Үндсэн металлын сорилын аргуудад тавигдах шаардлагууд
Доор бичигдсэн аргуудаас гадна нэмэлтээр өөр мэргэшсэн
байгууллагуудын зохиосон, зохих ёсоор баталгаажуулагдсан арга, технологи
ашиглаж болно.
а) Шугам хоолойн нугалагдсан хэсгийг (булан) шалгах аргачлал. Шугам хоолойн
нугалагдсан хэсгүүдийн үндсэн согогууд нь үйлдвэрлэх явцад үүссэн зурагдалт,
цууралтууд, ашиглалтын явцад үүссэн нүх сүв ба цууралт юм.
1) Сорилын схем: Сорилыг хоолойтой перпендикуляр, өнцгийн
пьезоцахилгаан хувиргуураар хийнэ. Сорилын үндсэн хэсгүүд нь гадна болон
дотор гадаргуу болно. 4.13-р зураг.
Ашиглалтын үед булангийн шахагдсан хэсгийг шалгахгүй байж болно.
Хэвлэмэл уурын шугам хоолойн буланг шалгахдаа, дотоод тойрогт (шахагдсан
хэсэг) сорил хийнэ.
1
2

3
1 – Татагдсан хэсэг; 2 – хажуугийн төв хэсэг; 3 – Шахагдсан хэсэг.
4.13-р зураг. Буланд сорилт хийх схем
2) Хувиргуур: 273мм болон түүнээс доош диаметртэй хоолойд сорил
хийхэд пьезоцахилгаан хувиргуурын харьцах гадаргуу нь хоолойн
гадаргуугийн муруйлтын радиустай ижил байх ёстой бөгөөд дотоод гадаргуу
дээрхи босоо ойлгогчтой үүсэх өнцгийг хангах хэрэгтэй. 4.14-р зураг.
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S / D, мм
< 0,17
> 0,17

𝛾, г рад.
450
900

S–булангийн ханын зузаан;
D–булан хоолойн диаметр.

Долгион нэвтрүүлэх өнцөг𝛼

Ойлгогчтой уулзах өнцөг

𝛾

4.14-р зураг. Пьезоцахилгаан хувиргуурын ажлын гадаргууг бэлтгэх
Элэгдсэн пьезоцахилгаан хувиргуурын нэвтрүүлэх өнцгийн зөв эсэхийг
шаблоноор шалгана.
Пьезоцахилгаан хувиргуурын ажлын давтамжыг шалгагдаж буй
хоолойн зузаанаар тодорхойлно:
S, мм
3,5-с 15
15-с дээш

пьезоцахилгаан хувиргуурын ажлын
давтамж, МГц
5,0
2,5

3) Сорьц: Үйлдвэрийн сорьц – Ховил хэлбэрийн
ойлгогчтой хоолойн хэсгийг 4.15-р зураг дээр харуулав.

шалгалтын

4.15-р зураг. Үйлдвэрийн сорьц
S шугам хоолойн ханын
зузаан, мм
15 хүртэл
15 –с 18
18 - с 22
22 - с дээш

Ховил (bхh), мм
2,0 х 1 ,0
2,5 х 1,5
2,5 х 2,0
3,5 х 2,0

4) Тохируулга: Дэлгэцийн хурд болон мэдрэх чадварын сорьц дээрхи
ховилоор тохируулна. Мэдрэх чадварыг гурван түвшинд ангилдаг (тэнцэхгүй,
шалгах,
хайх).
5) Үнэлгээ: хоёр оноотой (1 оноо - тэнцэхгүй ба 2 оноо - хангалттай).
Үндсэн шалгуур эхо дохионы далайцын үнэлгээ. Булангийн нейтраль хэсэг дахь
согогийг
шалгах
мэдрэх
чадварын
түвшнөөр
үнэлнэ.
Булангийн гадаад гадаргуу дээр илэрсэн ойлгогчуудын үнэлгээг гадаргууг
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шалгах аргуудын үр дүнгээр хийнэ (гадна үзлэг – хэмжилт, шингэн нэвчүүлэх,
соронзон
бөөмийн
сорилт)
б)
Уур
хөргөгчийн
их
биед
сорил
хийх
аргачлал.
Уур хөргөгчийн ажиллагаанд зөрчил гарсан тохиолдолд (шахах
төхөөрөмжийн болон хамгаалах цамцны эвдрэл) “хүйтэн” конденсат камерын
дотоод
гадаргуу
руу
ороод
цууралт
үүсэх
нөхцлийг
бүрдүүлнэ.
1) Шалгалт хийх хэсгүүд: их биеийн конденсат өгөх штуцерийн нүхний
ирмэг, мөн их биеийн дотоод гадаргуу.
2) Хайлтын схем (4.16-р зураг) шалгалтыг өнцгийн пьезоцахилгаан
хувиргуурын шууд долгионоор хийнэ:
- нүхний ирмэгийг хэт авианы долгионыг тойргийн төв рүү чиглүүлэн
нэвтрүүлэгч пьезоцахилгаан хувиргуур (I ба II) - р шалгана.
- камерын их биеийн гадаргууг налуу пьезоцахилгаан хувиргуураар (III
болон IV) камерын дагуу болон хөндлөн хоёр чиглэлд шалгана.

4.16-р зураг. Хайлтын схем
3) Хувиргуурууд
Хүснэгт. 4.2 – Шалгалтын үндсэн параметрууд.
Шалгагдах
хэсэг

Нэвтрүүлэх
өнцөг
I – цагийн зүүний дагуу
40°- 50°
Нүхний ирмэг
II – цагийн зүүний эсрэг
40°- 50°
III – Их биений хөндлөн
4.2.2.9 а) 3)
чиглэлд (хоолой)
Ихбие
IV – Их биений дагуу
50°
(хоолой)
Байршил

Ажлын
давтамж

2,0-2,5
(МГц)

Нүхний ирмэгийг шалгахдаа тусгай, хэт авианы долгионыг тойргийн төв
рүү чиглүүлэн нэвтрүүлэгч пьезоцахилгаан хувиргуур ашиглана. Хувиргуурын
харьцах гадаргуу нь (I–зүүн талд болон II – баруун талд) 12-16° өнцгийн налуу
фасктай байх бөгөөд энэ нь нэвтрэх өнцгийг өөрчлөхгүй.
1) Сорьц: уур хөргөгчийн өөрийн хэсэг, эсвэл камерын зузаантай тэнцүү
зузаантай ган саваа. Ойлгогч нь ховил хэлбэртэй байна. (өнцгөн болон
уртаашаа) (4.17-р зураг).

4.17-р зураг. Сорьц
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2) Тохируулга: хайлтын хурд болон мэдрэх чадварын сорьц дээрхи
ховилоор тохируулна: өнцгөн (𝑙) - I ба II байршлын нүхнүүдэд; III ба IV байршлын
камеруудад уртааш (h) (4.16-р зураг).
3) үнэлгээ: хоёр түвшинтэй – тэнцэнэ/тэнцэхгүй, тэнцэхгүй – тэнцээгүй
түвшин – цууралтын шинж тэмдэгтэй ойлгогч.
в) Бэхэлгээг шалгах аргачлал (шпильки, боолт).
Шпильки, боолтны ашиглалт, засварын үед эрээсний болон ховил орчимд
цууралт үүсэх магадлалтай.
1)
Шалгалтыг
шпилькийн
бүх
биеийн
дагуу
хийнэ:
нуман
гадаргуунуудад налуу пьезоцахилгаан хувиргуураар, тэгш гадаргууд налуу
пьезоцахилгаан хувиргуураар шулуун багцаар хийнэ.
2) Хайлтын схемийг 4.18-р зурагт харуулав.

4.18-р зураг. Хайлтын схем
3) Хувиргуур: хувиргуурын төрөл болон шалгалтын парамертууд нь 4.3-р
хүснэгт дээр өгөгдөв.
Хүснэгт 4.3
Шалгагдах
гадаргуу
Нүүрний гадаргуу
Тэгш гадаргуу

Пьезоцахилгаан
хувиргуур
Тэгш
Налуу

Нэвтрүүлэх
өнцөг

Ажлын давтамж

50°-60°

2,5 МГц; 5,0 МГц
2,5 МГц

4) Сорьц: Үйлдвэрийн сорьц –Ховил хэлбэрийн ойлгогчтой ижил төстэй бүтэц,
хэмжээтэй шпилька (боолт) 4.19-р зураг.

4.19-р зураг. Сорьц
5) Тохируулга: Дэлгэлтийн хурд болон мэдрэх чадварыг ховилоор, шулуун
долгионоор тохируулна.
6) Сорилтын онцлог: цууралтаас ирэх дохио болон эрээснээс ирэх дохиог
ялгах нь хэцүү.
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7) үнэлгээ: хоёр түвшинтэй – тэнцэнэ/тэнцэхгүй, тэнцэхгүй – тэнцээгүй
түвшин - цууралтын шинж тэмдэгтэй ойлгогч.
г) Турбины роторын эд ангиудыг шалгах аргачлал.
1) Цул давтмал роторын металлын шалгалт.
Сорилтыг роторын тэнхлэгийн суваг талаас /дотор/ нь тусгай багаж – Согог
бүртгүүр ашиглан холбох, эсвэл дүрэх аргаар хийдэг. Төхөөрөмж нь
пьезоцахилгаан хувиргуурын блоктой манипулятор механизм, мөн гэмтэл согог
илрүүлэгч, манипулятор тохируулагч болон хайгчтай электрон хэсгээс бүрдэнэ.
Шалгалтаар дагуу болон хөндлөн согогуудыг илрүүлдэг.
Хэрэглэгдэх
төхөөрөмжийн
өвөрмөц
байдал,
ажлын
хүндрэлтэй
холбоотойгоор тэнхлэгийн суваг талаас хийх шалгалтыг зөвхөн тусгай зөвшөөрөлтэй
лабораториудаар хийлгэдэг.
2) Дискний обуд дээрхи ажлын хүрзэмэм суух хэсгийн Т хэлбэртэй ховилын
эргэн тойронд хийгдэх сорилт.
Сорилтыг Т хэлбэртэй ховилын эргэн тойрны цууралтыг илрүүлэх
зорилгоор дискнээс хүрзэмэмнүүдийг салгахгүйгээр хийдэг.
Сорилтын схем: Сорилтыг нэг чиглэлд дискний обудын нийт талбайд
хийнэ. (4.20-р зураг).

Зураг 4.20 – Сорилтын схем
- хувиргуур: 40-45° нэвтрүүлэх өнцөгтэй, 2,5 МГц-ын ажлын давтамжтай
өнцгийн пьезоцахилгаан хувиргуур.
- Сорьц : Босоо өрөмдлөгтэй ган саваа хэлбэртэй ҮСС - Зураг4.21.

Зураг 4.21 –Үйлдвэрийн стандарт сорьц
- тохируулга: дэлгэлтийн хурд болон мэдрэмжийг өрөмдлөгөөр тохируулна.
Мэдрэмжийг (тулгуур түвшин) өрөмдлөгөөр (44мм) СС-2 дээр тохируулах болон
сорьц ашиглахгүйгээр хайлтын хурдыг тохируулахыг зөвшөөрдөг.
СС-2-г ашиглаж байх үед шаардагдах түвшинг 4.4 хүснэгтээр тодорхойлно.
Хүснэгт 4.4
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Н,мм
Тулгуур түвшнөөс доош
тэнцэхгүй түвшин, ДБ:

16-23,9

24-31,9

32-25,9

26-40

6

4

2

О

- үнэлгээ: хоёр түвшинтэй – тэнцэнэ/тэнцэхгүй, тэнцэхгүй – тэнцээгүй
түвшин – цууралтын шинж тэмдэгтэй ойлгогч.
3) Ажлын хүрзэмэм суулгах хэсгийн тавны нүхний эргэн тойронд дискний
обудын шалгалт.
Тавны нүхний ирмэг орчимд цууралт илрүүлэх зорилгоор шалгалт хийдэг.
Сорилтын схем: шулуун болон ойсон долгионоор шалгана. (зураг 4.22).

Зураг 4.22 – Сорилтын схем.
- Хувиргуур: 40-70°-ын нэвтрүүлэх өнцөгтэй (тавны толгойн диаметрээс болон
дискний обудын зузаанаас хамааруулан сонгоно) налуу пьезоцахилгаан хувиргуур,
ажлын давтамж 2.5МГц.
- Сорьц: Үйлдвэрийн сорьц– өнцөгт фасктай тавны өрөмдлөгтэй саваа
байна - зураг 4.3

Зураг 4.23 – ҮСС-н схем.
- тохируулга: хайлтын хурдыг үйлдвэрийн сорьцын өнцгөөр тохируулна,
мэдрэмжийг нүхэн (дахь) 3х3 өнцөгт фаскаар.
- үнэлгээ: хоёр түвшинтэй – тэнцэнэ/тэнцэхгүй, тэнцэхгүй – тэнцээгүй
түвшин
–
цууралтын
шинж
тэмдэгтэй
ойлгогч.
4) Шпонкийн ховил орчмын дискний металлын шалгалт.
Шалгалтыг шпонкийн ховилын дээд ирмэгийн эргэн тойронд цууралт
илрүүлэх зорилгоор хийдэг:
- Сорилтын схемийг 4.24 зураг дээр харуулав;

Зураг 4.24 – Сорилын схем.
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Хувиргуур: 40-45° нэвтрүүлэх өнцөгтэй, 2.5МГц ажлын давтамжтай налуу
пьезоцахилгаан хувиргуур, дискийн харьцах гадаргуугийн хязгаарлагдмал
хэмжээгээр пьезоцахилгаан хувиргуурын бүтцийн хэмжээг тодорхойлно;
Сорьц: мэдрэх чадварыг СС-2 – р тохируулна;
Тохируулга: дэлгэлтийн хурдыг сорьцгүйгээр, бодит хэмжээгээр (Н1 болон Н2),
мэдрэмжийг СС-2-оор ба DGS диаграмаар тохируулна;
Үнэлгээ: хоёр оноотой–хэрэглэхэд тохиромжтой/тохиромжгүй, гологдол –
гологдлын түвшингийн эхо-дохионы далайц ихэссэн тохиолдолд (S эквивалент
10 мм2 -тай тэнцүү).
5) Ажлын хүрзэмэмний сэрээ хэлбэртэй сүүлний шалгалт.
Шалгалтыг хүрзэмэмнүүдийг салгахгүйгээр тавны нүхний эргэн тойронд
цууралт илрүүлэх зорилгоор хийнэ:
- Өөрчлөгдөхгүй нэг байрлалын сорилтын схемийг зураг 4.25 дээр
харуулав. (пьезоцахилгаан хувиргуур суурилуулах байршил);
ПЦХ суурилуулах байршил

Зураг 4.25 – Сорилтынсхем
- Хувиргуур: 5.0 МГц ажлын давтамжтай, гадаргуугийн долгион үүсгэгч,
налуу пьезоцахилгаан хувиргуур (пьезоцахилгаан хувиргуурын бүтцийн хэмжээ
нь ажлын хүрзэмэмний хязгаарлагдмал харьцах гадаргуугийн хэмжээгээр
тодорхойлогдоно);

- Сорьц: 3мм гүнтэй, 1мм өргөнтэй ховилтой
хүрзэмэмний хэсэг - зураг 4.26;
Зураг 4.26 – Сорьц
- тохируулга: хурдыг төгсөгл хэсгийн ирмэг болон ховилоор тохируулна.
Мэдрэмж (тулгуур түвшин) – хоёр ховилоор (ойр болон хол).
- шалгалтыг пьезоцахилгаан хувиргуурыг тохируулах үед нуман гадаргуу
дээр суулгасан байршил дээр эргүүлж хийнэ;
- шалгалтын хүндрэл: нүх болон цууралтаас ирэх дохионуудыг ялгах
чадамж;
- үнэлгээ: хоёр түвшинтэй – тэнцэнэ/тэнцэхгүй, тэнцэхгүй – тэнцээгүй
түвшин эхо дохионы далайц ихэссэн тохиолдолд. Тэнцээгүй түвшин нь ховил тус
бүрийн тулгуур түвшнөөс 6 дБ-ээр бага байна;
6) Ажлын хүрзэмэмний хурц ирмэгийн шалгалт.
Ажлын хүрзэмэмний идэгдэж, элэгдсэн хурц ирмэгт цууралт илрүүлэх зорилгоор
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шалгалтыг
- Сорилтын схемийг зураг 4.27 дээр харуулав;

хийнэ:

ПЦХ-н нэвтрүүлэлтийн төвийн шилжих зам

Зураг 4.27 – Сорилтынсхем
- Хувиргуур: 5.0МГц ажлын давтамжтай налуу пьезоцахилгаан хувиргуур
(харьцах гадаргуу нь хувиргагчид шаардлагатай 5°-ын өнцгийн хангах шаантаг
хэлбэрийн товойлттой);
- Сорьц: Үйлдвэрийн сорьц (ган хавтан 150х50х375мм) 4.28-р зураг;

Зураг 4.28 – ҮСС
- тохируулга: дэлгэлтийн хурд болон мэдрэмжийг ҮСС дахь 1мм урт,
өргөнтэй ховилоор тохируулдаг;
- үнэлгээ: хоёр түвшинтэй – тэнцэнэ/тэнцэхгүй, тэнцэхгүй – тэнцээгүй
түвшин түвшний эхо – дохионы далайц ихсэх үед.
4.2.2.10 Гагнуурын холболт шалгах аргачлалуудад тавигдах шаардлагууд.
a) Тулгасан гагнуурын холболтыг шалгах арга.
Шалгалтанд гагнуурын оёдлын металл болон оёдлын эргэн тойрон (5-аас 20 мм)
хамаарна. Шалгалтыг өнцгийн пьезоцахилгаан хувиргуураар гагнагдсан
элементүүдийн оёдол орчмын хэсгээс хийнэ (цутгамал эд ангийн хажуу талаас
шалгалт хийхгүй).
1) Сорилтын схемүүд
Эд ангиудын ханын зузаан 60мм - с бага бол - оёдлын хоёр талаас
шулуун, ойсон долгионоор.
Эд ангиудын ханын зузаан 60мм-аас их бол – оёдлын хоёр талаас шулуун
долгионоор. Энэ тохиолдолд гагнуурын оёдлын хүчитгэгчийг заавал авах ба
хосолсон пьезоцахилгаан хувиргуураар нэмэлт шалгалт хийх хэрэгтэй. 800ммээс бага дотоод диаметртэй цилиндр эд ангиудыг (хоолой, сав) зөвхөн гадна
талаас нь шалгана. 4.29–р зураг 800мм-с дээш диаметртэй цилиндр болон
хавтгай эд ангиудыг гадна талаас нь, боломжтой бол дотор талаас нь шалгана.
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Зураг 4.29 – Сорилтынсхем
2) Хувиргуур: Хувиргуурын үзүүлэлтүүдэд тавигдах шаардлагуудыг 4.5-р
хүснэгтэнд үзүүлэв.
Хүснэгт. 4.5
Гагнуурын оёдлын зузаан,
мм
2 - 8 ороод
8 -12 ороод
12 - 20 ороод.
20 - 40 ороод.
40 - 60 ороод.
60 - с дээш.

Ажлын давтамж, Хэт авианы долгионы оролтын өнцөг, град.
МГц
Шулуун долгио
Ойсон долгио
10,0-4,0
75-70
75-70
5,0-2,5
70-65
70-65
5,0-2,5
70-65
70-60
4,0-1,8
65-60
65-45
2,5-1,25
65-50
50-40
2,0-1,25
60-45
хийгдэхгүй

150 мм-ээс бага диаметртэй хоолойн эд ангиудад шалгалт хийх үед
хувиргуурыг арчих хэрэгтэй – хоолойн диаметрт тохирох радиусан харьцах
гадаргуутай байх хэрэгтэй. Зүлгэх шаардлагатай эсэхийг пьезоцахилгаан
хувиргуурын төрөл маркаар тодорхойлно (пьезоцахилгаан хувиргуурын харьцах
гадаргуугийн хэмжээгээр).
3)
Сорьц
(жишээ):
- Дэлгэцийн хурд (а) тохируулахад болон 12мм (20мм)–с бага зузаантай
эдлэхүүнийг шалгах үед мэдрэмжийг (б) тохируулахад зориулагдсан үйлдвэрийн
стандарт сорьц (Зураг 4.30);

Ховил /зохиомол согог/

Зураг 4.30 –Үйлдвэрийн стандарт сорьц (ҮСС)
- 12 мм (20 мм)-с илүү зузаантай эдлэхүүнийг шалгах үед мэдрэмжийн
суурь зэргийг тохируулахдаа стандарт сорьц ашиглана – зураг 4.31.

Зураг 4.31 – Стандарт сорьц (СС)
4) Тохируулга
Дэлгэлтийн хурдыг сорьцгүйгээр, багажийн гүн хэмжигчийн
тусламжтайгаар, эсвэл сорьц ашиглан тохируулна. (ҮСС).
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Мэдрэмжийн зэргийг дараах байдлаар тохируулна:
- 12мм (20мм)-ээс бага зузаантай эдлэхүүнийг шалгахдаа ҮСС-д өнцөгт
ойлгогчоор (ховилоор)- Зураг 4.30б;
- 12мм (20мм)-ээс их зузаантай эдлэхүүнийг шалгахдаа АРД диаграм,
эсвэл бусад ижил төстэй диаграм болон хуваариар, СС, ҮСС ойлгогчуудаар –
зураг 4.31;
- 12мм (20мм)-ээс их зузаантай эдлэхүүнийг шалгахдаа ВРЧ горимд
горимд СС, ҮСС ойлгогчоор.
5) Үнэлгээ – хоёр онооны систем:
Нэг оноо – чанар хангалтгүй (гологдол), гагнуурын холболт нь
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс их гэмтэл согогтой байна - Хүснэгт 4.6;
2а болон 2б оноо –хангалттай чанартай, гагнуурын холболтонд
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс их гэмтэл согог байхгүй. (2а–хязгаарлагдмал
зөвшөөрөгдсөн, 2б–зөвшөөрөгдсөн – мэдрэмжийн шалгалтын түвшнөөс их
дохионы далайцтай гэмтэл согоггүй).
6) Секторон булангийн цагирган тулгасан холболтыг хоолойн тулгасан,
гагнуурын аргачлалаар шалгана. Налуу пьезоцахилгаан хувиргуурын (хүснэгт
4.5)
нэвтрүүлэх
өнцгийг
секторуудын
холболтын
өнцгөөр
засна.
7) Том диаметртэй шугам хоолойн дагуу болон спираль тулгасан гагнуурын
оёдлуудыг хоолойн тулгасан холболттой ижил технологиор шалгана.
Хүснэгт 4.6 – Гэмтэл согогийн шинж чанарын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ.
Гагнуурын
холболтын 100
мм урт дахь
согогийн тоо
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
10
11
11

Гэм согогийн урт
Оёдлын ул
дахь нийлбэр

Оёдлын огтлол
дахь нэгж

Нягт согогуудын жишмэл урт

Нэгж согогийн эквивалент
талбай, мм2
Тогтмол
Зөвшөөрөгдөх
доод хэмжээ
дээд хэмжээ
0.3
0.6
0.4
0.9
0.6
1.2
0.6
1.2
0.9
1.8
1.2
2.5
1.2
2.5
1.8
3.5
2.5
5.0
3.5
7.0
5.0
10.0
7.0
15.0
10.0
20.0

Гагнуурын холболтын дотоод
периметрийн 20%

Гагнуурын
холболтын
нэрлэсэн
зузаан
2-3
2-4
4-5
5-6
6-9
9-10
10-12
12-18
18-26
26-40
40-60
60-80
80-120

б) Дулаан солилцооны хоолойн тулгасан гагнуурын холболтыг шалгах
аргачлал.
Сорилтын онцлог – Шалгагдаж буй холболтын диаметр бага байна (25-аас
89мм хүртэл).
Аустенит маркийн ган болон холимог бүтэцтэй гангийн гагнуурын холболт
шалгах боломжтой (7мм хүртэл зузаантай).
1) Хайлтын схем: шууд болон ойсон долгионоор нэг явалтаар шалгах - зураг
4.32.
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Зураг 4.32 – Хайлтын схем.
Хувиргуур: налуу, бага хэмжээтэй, налуу хосолмол, налуу хөвчин, эсвэл
бусад тусгай хувиргуурын үзүүлэлтүүдийг хүснэгт 4.7-д харуулав.
Хүснэгт 4.7
Пьезоцахилгаан хувиргуурын
үзүүлэлтүүд
Хэт
сум,
авианы долгион
мм
нэвтрэх өнцөг, град.
75-73
<5
75-73
<5
75-73
<5
75-73
5-7
75-70
5-8

Зөвшөөрөгдөх
дээд
хэмжээ,
Sэквив, мм2

Гагнагдаж буй эд ангийн
нэрлэсэн зузаан, мм

Ажлын
давтамж, МГц

2-3
2-4
4-5
5-6
6-8

4,0- 6,0
4,0- 6,0
4,0- 6,0
4,0- 6,0
4,0- 6,0

Аустенит ган 3-4

4,0- 6,0

75-73

<5

Ухалт
(b х h)
2,0x0,8 мм

Аустенит ган 4-6

4,0- 6,0

75-73

<5

Ухалт
(bxh) 2,0x1,0 мм

0,6
0,9
1,2
1,2
1,8

2) Сорьц: ховил хэлбэрийн ойлгогчтой хоолойн хэсэг – зураг 4.33.
Мэдрэмжийн зэрэг тохируулах үед ҮСС-4, ҮСС-5-г тусгай аргачлалаар хэрэглэж
.болно.
“Ховил”

Зураг 4.33 –Сорьц

3) Тохируулга: - харгалзах зузаантай шугам хоолойн тулгасан гагнуурын
холболттой адилхан аргаар хийнэ.
4) Шалгалтын онцлог: ирмэгийн шилжилт болон ханын зузааны ялгааг
илрүүлэх - зураг 4.34.

Зураг 4.34 – Ирмэгийн шилжилт, ханын зузааны ялгааг шалгах.
5) Үнэлгээ : хоёр оноотой (1 оноо-гологдол, 2 оноо-хангалттай). Үндсэн
шалгуур–эхо дохионы далайцаар үнэлнэ.
в) Булангийн гагнуурын холболтыг шалгах.
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Гагнууртай тройник, камер, барабан, сав, хоолойд гагнасан штуцер болон
хоолойн булангийн гагнуурын оёдлын штуцерийн дотоод диаметр 100 мм-с их,
ханын зузаан 4,5 мм-с их тохиолдолд шалгана.
Гагнуурын оёдол бүрэн хайлсан үед (дутуу гагнагдсан хэсэггүй), эвсэл
дутуу гагнагдсан хэсгийг зорж устгасан тохиолдолд шалгах боломжтой.
300 мм-ээс их дотоод диаметртэй богино штуцерийг шалгах үед тэгш болон
налуу пьезоцахилгаан хувиргуураар дотор талаас нь нэмэлт шалгалт хийнэ.
1) Хайлтын схем
Гагнагдаж буй эд анги талаас шалгана. Штуцерийг хавтан (лист), эсвэл
саванд гагнахдаа үндсэн элемент талаас шалгана. Хайлтын схемийг зураг 4.35
дээр харуулав.

Зураг 4.35 – Хайлтынсхем
Шалгалтыг дараах байдлаар хийнэ:
- Гагнагдах эд ангийн ханын зузаан 60 мм-с бага бол шулуун болон ойсон
цацрагаар гагнагдах элемент талаас;
- Гагнагдах элементийн ханын зузаан 60 мм болон түүнээс дээш бол
шулуун цацрагаар гагнагдах элемент талаас хийнэ.
2) Хувиргуур: зузаанаас хамааран, шугам хоолойн тулгасан гагнуурын
холболтуудтай ижил (хүснэгт4.5.).
3) Сорьц: зузаанаас хамааран, шугам хоолойн тулгасан гагнуурын
холболтуудтай ижил.
4)Тохируулга: - зузаанаас хамааран тулгасан гагнуурын холболтуудтай
ижил.
5)Үнэлгээ: - тулгасан гагнуурын холболтын нормыг баримтлана (хүснэгт
4.6-г хар). Авагддаг ул цагирагтай тройник шалгах үед гологдлын түвшинг 3 дБ
болгож чангална.
г) Засварын шавалтыг шалгах аргачлал. Шавалтыг дараах байдлаар
ангилж болно:
- Ажлын байран дээрхи гагнуурын оёдлын шавалт;
- Гадаргуун гэмтэл согог, эсвэл зэврэлт, идэлтээс үүссэн эвдрэлийг сэргээн
засварлах зорилгоор үндсэн металлын гадаргууд хийгдсэн шавалт.
1) Гагнуурын оёдлыг засварлах зорилгоор хийгдсэн шавалт нь гагнуурын
оёдлыг сэргээн засварлах бүрэлдэхүүн учраас гагнуурын оёдол шалгах
аргачлал, үзүүлэлтүүдээр шалгана.
2) Сэргээн засварлах шавалтыг налуу болон хосолсон ПЬЕЗОЦАХИЛГААН
ХУВИРГУУР-р, шулуун цацрагаар 4.36 зураг дээрхи схемээр шалгана.
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Эсрэг тал
зураг 4.36 – Хайлтын схем
Шавалттай талаас хийх шалгалтыг (2,5 - 5,0 МГц) хосолсон пьезоцахилгаан
хувиргуур ба (5,0 мгц, 70 - 75° нэвтрүүлэх өнцөгтэй) налуу пьезоцахилгаан
хувиргуураар хийнэ.
Боломжтой тохиолдолд нэмэлт шалгалтыг шавалтын эсрэг талаас үндсэн
металлын зузаанаас хамааран (2,5 мгц) хосолсон пьезоцахилгаан хувиргуур
эсвэл (2,5 мгц) тэгш пьезоцахилгаан хувиргуураар, мөн (40-50° нэвтрүүлэх
өнцөгтэй 2,5 мгц) налуу пьезоцахилгаан хувиргуураар хийнэ.
Согог бүртгүүрийн тохируулга болон хайлах металлын үнэлгээ нь тулгасан
гагнуурын холболттой ижил хийгддэг бөгөөд шавалтын зузаанаар тодорхойлогдоно.
Амсар дээрхи дутуу хайлалттай шавалт хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй – гологдол.
4.2.2.11 Эд ангийн зузаан хэмжилтийн аргуудад тавигдах шаардлагууд.
- Зузаан хэмжилтийг зорилгоор нь дараах байдлаар ангилж болно:
- Эд ангийн хэлбэр хэмжээг тодорхойлох (баталгаажуулах);
- Зэврэлт болон идэлтээс үүссэн илэгдэлийг илрүүлэх;
- Үндсэн металлын болон гагнуурын оёдлын дотоод гэмтэл согогийг илрүүлэх
(хольц, үелэлт, нүх сүв г.м.).
а) Ханын зузааныг дараах байдлаар тодорхойлно: Хэмжилтийг 3-аас
доошгүй хэмжилт хийх боломжтой хэсэгт хийнэ. (50х50мм хэмжээтэй хэсэг), уг
хэсгүүд эд ангийн дагуу жигд тархсан байх ёстой. Хэмжилт хийх хэсгүүдийн тоо нь эд ангийн
бүтэц, хэмжээсүүдээр тодорхойлогдоно. Зураг 4.37.

Зураг 4.37 –Ханын зузаан хэмжих хэмжилт
1) Хоолойн маталтай хэсгийн зузааны хэмжилт (булан) –ийг зураг 4.38-д
харуулснаар дараах байдлаар хийнэ:
- 89 мм болон түүнээс дээш диаметртэй буланг 5 огтлолд хэмжинэ: огтлол
бүрийн сунгагдсан (нүүр) болон хоёр талын нейтрал хэсгүүдэд;
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Маталттай булангийн ханын
зузаан хэмжилт хийх хэсгүүд

Зураг 4.38 –Булангийн ханын зузаан хэмжих хэмжилт
- 89 мм-ээс доош диаметртэй хэсэг, түүнчлэн дулаан солилцооны хоолойг
3 огтлолд хэмжинэ. Огтлол бүрт сунгагдсан (нүүр) хэсгийг.
в) Эд ангийн дотоод ханын зэврэлтийг илрүүлэхийн тулд зэврэлт үүсэх
магадлалтай хэсгүүдийг тогтоох хэрэгтэй. Хоолойн хувьд - доод үүсгэгч, шугам
хоолойн хувьд – зогсонги хэсгүүд, босоо савны хувьд – доод ёроол гэх мэт.
Шалгалт хийх хэсгийг координатын орон тор (50х50 нүдтэй) маягаар
тэмдэглээд түүний дагуу хэмжилт хийнэ. Нимгэрэлт илэрсэн тохиолдолд нэмэлт
хэмжилт хийн, нимгэрсэн хэсгийн хилийг болон ханын нимгэрэлтийн нарийн
хэмжээг тогтооно. Зураг 4.39.

Зураг 4.39 –Координатын орон тор
г) Арматур болон тохируулах хэсгийн дараах шугам хоолойн хэсэгт
элэгдлийг илрүүлэх зорилгоор зузаан хэмжигчээр хэмжилт хийдэг.
Элэгдэл
үүсэх
боломжтой
хэсгүүдийг
тодорхойлохдоо
эдгээр
төхөөрөмжүүдийн ажлын горим, эзлэхүүн, урсгалын хурд, ажлын биеийн
найрлага зэргийг мэдэх шаардлагатай.
Элэгдэл нь хамрах хүрээ ихтэй, арматурын их биед нөлөөлөхүйц, байран
дээрх, эсвэл өргөс хэлбэрийн байж болно.Элэгдэл нь зузаан хэмжилтээр илрэх
нь муу бөгөөд түүнийг алгассан байх боломжтой. Тиймээс элэгдлийг
илрүүлэхийн тулд налуу пьезоцахилгаан хувиргууртай хэт авианы согог бүртгүүр
ашиглах хэрэгтэй.
д) Металлын үелэлт илрүүлэхдээ ханын зузааны хэмжилтийн зарчмыг
ашигладаг.Ханын зузаан хэмжих үед зузаан хэмжигчийн заалтан дээр огцом,
шаталсан өөрчлөлт гарвал энэ нь үелэлт болно.Энэ тохиолдолд координарын
орон торын аргыг хэрэглэнэ (Зураг 4.39).
Үелэлтийн
хэмжээ,
хэлбэрийг
шалгалт
хийх
гадаргуун
дагуу
пьезоцахилгаан хувиргуурын хязгаарын байршлаар тодорхойлдог.
Эд ангийнэсрэг талаас нь хэмжилт хийх боломжтой бол эсрэг талын
хэмжилтээр хэмжилтийн үр дүнг бататгаж өгдөг.
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Мөн металл биш хольцын бөөгнөрөлийг үелэлт илрүүлэхтэй адилхан аргаар
илрүүлдэг.
4.2.2.12. Дүгнэлт
Зузаан хэмжилтийн үр дүнгээр бүртгэл, тайлангийн бичиг бүрдүүлнэ.
Бүртгэлийн бичигт захиалгын дэвтэр, лабораторийн ажлын дэвтэр,
шалгалтын үр дүнгийн дэвтэр зэргүүд орно.
Тайлан бичигт акт, дүгнэлт, тайлан гэх мэт орно. (хавсралт А)
4.2.3. Радиoграфийн шалгалт
4.2.3.1. Ерөнхий зүйл
Радиографийн шалгалт нь цацрагийн шалгалтын төрөлд хамаарна. Энэхүү
шалгалтын зарчим нь шалгалтын объектоор нэвтэрсэн ионжуулагч цацрагийн
эрчимийг рентген хальсны фотоэмульс дээр бүртгэж авах үзэгдэлд үндэслэнэ.
Нэвтэрсэн цацрагийн эрчим нь шалгалтын объектын материалын нягтаас
хамаардаг ба цацрагийн эрчимд согогд нөлөөлөн рентген хальс дээр ул мөрөө
үлдээдэг.
Радиографийн шалгалтыг үндсэн металл болон хайлсан материалд
(гагнуурын холболт) байгаа согог (дефект)-г илрүүлэхэд хэрэглэж болно.
Гамма ба рентген радиографийн үндсэн дүрэм MNS ISO 5579:2002
стандарт, гагнуурын холболтын металлд хийгдэх радиографийн шалгалтанд
тавигдах үндсэн шаардлагууд ГОСТ 7512:82 стандартад бичигдсэн.
ДЦС-н угсралт, засвар, ашиглалтын үед радиографийн шалгалтыг
гагнуурын холболтыг шалгах зорилгоор, хэт авианы шалгалт хийх боломжгүй
тохиолдолд хийдэг дүрэмтэй.
Радиографийн шалгалтын гол дутагдал нь нимгэн (<0,3 мм) эсвэл
цацрагийн чиглэлтэй давхцах хавтгайд байрлалтай цууралт, дутуу гагналт
зэргийг илрүүлэх боломжгүйд оршино.
4.2.3.2. Радиографийн шалгалтын хэсэг
а) Радиографийн шалгалтын хэсэг нь ҮЭС-ын лабораторийн бүтцэд орно.
(металлын лаборатори).
б) Шалгалтын хэсэг (лаборатори) нь холбогдох багаж төхөөрөмж дагалдах
хэрэглэгдэхүүн материалаар хангагдсан байна. Радиографийн шалгалт явуулах
ажилтан нь MNS ISO 25017 стандартын хөтөлбөрөөр сургаж бэлтгэгдсэн, MNS
ISO 9712:2019 стандартын дагуу мэргэшиж ур чадвар нь баталгаажсан байна.
в)
Лабораторийн “Итгэмжлэлийн хамрах хүрээний тодорхойлолт”-д
радиографийн сорил болон шалгалтад ашиглах зөвшөөрөлтэй төхөөрөмжүүдийн
жагсаалт багтсан байна.
г) Радиографийн лаборатори нь (хэсэг) итгэмжлэлийн хажуугаар
ионжуулагч цацраг ашиглах тусгай зөвшөөрөл, хэрэглэх, хадгалах нөхцлийг
заасан журамтай байна.
д) Лабораторид тусгай зөвшөөрөлтэй, хэмжих төхөөрөмжтэй хүн
дозиметрийн хяналт тавьдаг байх нь байгууллагын удирдлагын заавал
биелүүлэх нөхцөл байна.
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е) Гамма цацрагийн үүсгүүр ашигладаг бол зохих хамгаалалтын системтэй
тусгай хадгалах байртай байх бөгөөд гамма үүсгүүрийг гаргаж өгсөн бүртгэлтэй
байх шаардлагатай.
4.2.3.3. Төхөөрөмж, туслах эд анги, материалуудад тавигдах шаардлага
Радиографийн шалгалтын хэсэг дараах зүйлсээр хангагдсан байна:
- ионжуулагч цацрагийн үүсгүүрүүд
- цацрагийн үүсгүүр болон цэнэглэгдсэн хальсыг байрлуулах багаж
хэрэгсэл (штатив, соронзон тогтоогуур г.м.);
- кассет, флуоресцент болон металл өсгөх дэлгэц;
- дүрсийн чанарын индикатор,хар тугалган ялгах үсэг тэмдэгтүүд;
- рентген хальс, фотолабораторийн багаж хэрэгсэл, химийн бодисууд;
- авсан зураг харах, хэмжих негатоскоп ба денситометртэй байх;
- зураг авах параметруудыг тодорхойлох диаграмм, хүснэгт, шугам,
шалгалтын үр дүн үнэлэх загвар зургууд.
а) Радиографийн шалгалтад дараах ионжуулагч цацрагийн үүсгүүдийг
ашиглана:
- цацраг идэвхит изотоп, зайнаас зураг авахад үүсгүүрийг гаргах болон
буцааж хадгалах боломжтой контейнер сав – гамма проектор;
- зөөврийн импульс эсвэл үргэлжилсэн цацрагт рентген аппарат,
цацруулагч блок (рентген цацрагт хоолой), тэжээлийн, удирдлагын блокуудаас
бүрдэнэ.
1) Гамма үүсгүүр нь хадгалах нөхцөл хүнд, ашиглалтын үед аюултай зэрэг
шалтгаануудаар дулааны эрчим хүчинд бага хэрэглэгддэг.
2) Рентген төхөөрөмжүүд нь зөвхөн цахилгаан тэжээлд холбогдсон үед
цацраг идэвхт эх үүсвэр болдог тул эдгээр нь ашиглалтын үед аюул бага,
хадгалахад аюулгүй.
3) ДЦС-н нөхцөлд импульсэн рентген төхөөрөмж ашиглахад хялбар. Ийм
аппарат нь бага жин, хэмжээстэй, мөн богино импульсээр өндөр энергитэй цацраг
гаргадаг нь 30 мм болон дээш зузааныг шалгах боломж олгодог.
4) Радиографийн шалгалтын мэдрэх чадварыг тодорхойлоход тусгай
саваа утаст болон сувган эталон ГОСТ 7512-ын дагуу хэрэглэдэг. Эдгээр дүрсийн
чанарын индикатор (ДҮРСИЙН ЧАНАРЫН ИНДИКАТОР)-ын харагдах байдлыг
зураг 4.40-р зургаар харуулав. Дүрсийн чанарын индикаторын элементүүд,
савааны голч, сувгийн гүний хэмжээс нь стандартчлагдсан, дугаарлагдсан бүлэгт
хуваагдсан байдаг.
Дүрсийн чанарын индикаторыг хийсэн материал шалгах материалтай
ижил, тухайлбал гагнуурын оёдлын материалтай ижилхэн материалаар хийнэ.
Дүрсийн чанарын индикаторын материал болон хэмжээсийг дээр нь үндэслэн
хаяглана. Жишээ нь Fe-3.
в) Рентген зургийг хаяглаж тэмдэглэхдээ хэмжээс, дугаараараа ялгагдах стандарт
ялгах тэмдэгтүүд ашиглана (хар тугалган үсэг, тоо, сум).
г) Шарлагын үр дүнг бүртгэх рентген хальсуудыг мэдрэмжийн зэрэг,
ялгарал, болон хэрэглэх нөхцөлөөр (өсгөх дэлгэцтэй, эсвэл дэлгэцгүй) ангилна.
Өсгөх дэлгэцтэй, эсвэл дэлгэцгүй хальсуудыг мэдрэмжийн зэрэг, ялгарал,
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мөхлөгт байдлаар зэрэглэнэ.
д) Хальс ба дэлгэцийг гэрлээс хамгаалах гэр кассетанд хийдэг. Кассет нь
гэрэл үл нэвтрүүлэх, хатуу буюу уян материалаар хийгдсэн байна.
Өсгөх үүрэгтэй хар тугалган доторлогоотой нягт цаасанд боолттой, олон
төрлийн хэмжээтэй хальс бүхий бэлэн кассет хэрэглэхэд зохимжтой.

Зураг 4.40– мэдрэх чадварын индикатор: саваа утсан болон сувагт
е) Рентген хальсыг боловсруулахдаа тусгай фотореактив (хуурай хольц,
эсвэл концентрац ихтэй уусмал байдлаар үйлдвэрлэгдсэн) хэрэглэнэ.
ж) Рентген зургийг уншихад негатоскоп ашиглана.
и) Радиографийн зураг унших үед хальсны оптик нягтыг хэмжих
денситометр болон оптик харлалт хэмждэг төстэй багаж ашиглана.
к) Денситометр, мэдрэмжийн зэргийн эталон, рентген хальс, хэмжигч
шугам, трафарет зэргийг баталгаажуулах хэрэгтэй (шалгах):
1) Денситометр болон дүрсийн чанарын индикаторууд рентген хальс,
хэмжих шугам зэрэг багажууд хэмжил зүйн хувьд баталгаажуулагдсан,
гэрчилгээтэй байх ёстой.
2) Эталонуудын бүрэн бүтэн, зэвэрсэн эсэхийг шалгадаг байна.
3) Рентген хальсыг ашиглахын өмнө, хэрэглэх явцад боломжтой эсэхийг нь
шалгана (мэдрэмжийн зэрэг, суурь харлалт, шаардагдах оптик харлалт гэх мэт.).
4) Шарлагын карт, шарлага тодорхойлох диаграмм, хүснэгтүүд, хэмжигч
шаблон, шалгалтын үр дүнг үнэлэх трафарет зэрэг нь тусгай мэрэгшсэн
байгууллагаар бэлтгэгдсэн, хэрэглээнд тохиромжтой болох нь баримтжуулагдсан
байна.
4.2.3.4.
Шалгалтын бэлтгэл
Радиографийн шалгалт дараах шаардлагууд хангагдсан нөхцөлд
явагдана:
- гагнуурын холболтын нүүрэн талд цацрагийн үүсгүүр, ард талд нь
хальстай кассет байрлуулж зураг авах схем хэрэгжих боломж нөхцлийг хангах.
- шавалттай металлаар нэвтэрсэн цацрагийн замын урт (цацрагийн
зузаан)-ыг цацрагийн чиглэлийн дагуу нийт цацрагийн зузаанд харьцуулсан
харьцаа
0.2-с
багагүй.
Тайлбар– ГОСТ 24034 ёсоор цацрагийн зузаан гэдэг нь хянагдаж буй
объектын материал дотор анхдагч цацрагийн тэнхлэгийн нийт явах уртыг хэлнэ.
а) Шалгалтын бэлтгэл нь объектыг бэлтгэх болон шалгалтыг аюулгүй
явуулах боломжийг бүрдүүлснээр хангагдана. Эд ангитай аюулгүй, боломжтой
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харьцах нөхцөл бололцоог хангана. Шаардлагатай тохиолдолд шат тавцан
бэлтгэж, саравч хучилт хийж болно. Шалгалт хийх газар цахилгаан тэжээлтэй
байх
ёстой.
б) Шалгалтанд орох гагнуурын холболт нь шаарга, хаг, цацарсан металл,
хусмаас ангижирсан байх ёстой. Үзлэгийн үед илэрсэн гадна гэмтэл согог,
зургийн
үр
дүнд
нөлөөлөх
согогуудыг
зайлуулсан
байх
хэрэгтэй.
в) Шалгалт хийгдэх газар хориотой бүс татаж тусгай цацрагийн аюулын
тэмдэг тавьж хамгаална.
4.2.3.5.
Шалгалтын
параметрийн
сонголт
ба
шалгах
схем
Радиографийн шалгалтын үр ашиг нь хянагдсан гагнуурын холболтын
зураг дээр гарвал зохих бүх согог, хийцийн онцлогийн уншигдах дүрс нь гарсан
чанартай
зураг
авах
боломжоор
тодорхойлогдоно.
Рентген зургийн чанар нь олон хүчин зүйлээр тодорхойлох ба үүнээс
үндсэн
хүчин
зүйлс
нь:
хэрэглэгдэх
рентген
хальсны
төрөл
ба
чанар
өсгөх
дэлгэцийн
хэрэглээ;
- цацрагийг нэвтрүүлэх схемийн сонголт;
- цацрагийг нэвтрүүлэх параметрүүдийн сонголт (цацрагийн үүсгүүрээс
шалгалтын бие хүртэлх зай, авах зургийн тоо ба хальсны хэмжээ, шарлагын
хугацаа, цацрагийн үзүүлэлтүүд);
а) Рентген хальснуудыг (дэлгэцтэй ба дэлгэцгүй) мөхлөгжилт, ялгарал,
цацраг мэдрэмтгий чанарын үзүүлэлтээр нь ангилдаг. Хальсны сонголт нь ямар
ялгарал (харлалт) ба тодролтой радиографийн зураг гаргаж авах шаардлагаас
хамаарна.
1) Хэт мэдрэмтгий хальснууд нь том мөхлөг, орон зайн нягтаршил багатай,
бага мэдрэмтгий хальснууд жижиг мөхлөгтэй, өндөр нягтаршилтай байдаг.
Тиймээс, энэ хальсыг аль болох бага хугацаагаар шарах хэрэгтэй болдог ба хэт
мэдрэмтгий хальс нь зургийн чанарт нөлөөлдөг мөхлөгийн хэмжээгээр
хязгаарлагддаг байна.
2) Өөрөө гэрэлтэгч дэлгэцтэй хальс нь шарлагын хугацааг мэдэгдэхүйц
бууруулдаг хэдий ч зургийн ялгах чадварыг (нягтаршил) бууруулдаг.
3) Дэлгэцгүй хальсыг шууд шарах эсвэл хар тугалга болон гянт металл
өсгөх дэлгэцтэй хэрэглэнэ. Металл дэлгэц нь өөрөө хоёрдогч цацрагийг үүсгэдэг
улмаас шарлагын хугацааг бууруулдаг ч зургийн нягтаршлыг муутгадаггүй.
б) Шалгах схемийг (нэвтрүүлэх) гагнуурын оёдлын хийц, хэмжээс, шалгах
боломж нөхцөл байдлаас хамааруулан сонгоно.
1) Металл хийц, сав, том голчтой шугам хоолойн гагнуурын холболтыг
шалгах үндсэн схемийг зураг 4.41 дээр харуулав.

f – шалгалтын объектоос үүсгүүр хүртэлх зай, h –шалгалтын объектын цацрагийн зузаан
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Зураг 4. 41 –р зураг. Металл хийцийн гагнуурын холболт шалгах схем

2) Хоолойн гагнуурын холболтын шалгалт хийх жишиг схемийг зураг 4.42
дээр харуулав.

а, б болон в –хоолойн дотор талаас шалгах боломж, г –хоолойг дотор талаас
шалгах боломжгүй схем, д –хэд хэдэн хоолойг нэгэн зэрэг шалгах схем.

Зураг 4.42 –Хоолойн гагнуурын холболтыг шалгах аргачлал
3) а, б болон в (зураг 4.42) –ыг хоолойн дотор талаас шалгах боломжтой
бол хэрэглэнэ. а схем–хэрэв хоолойн дотоод диаметр нь хоолойн дотор талд
үүсгүүр байрлуулахад шаарлагатай фокусын зайд хүрэхгүй байвал хэрэглэнэ. б–
хоолойн дотоод диаметр дотор талд үүсгүүр байрлуулахад шаардлагатай фокусын зайг
хангаж байвал хэрэглэнэ. Шалгалтыг хэсэг тус бүр дээр хийнэ. в–цацрагийн
үүсгүүрийг хоолойн дотор талд суурилуулан, шалгалтыг гагнуурын оёдлыг бүх
периметрийн дагуу хийнэ. г–хоолойн дотор талд шалгалт хийх боломжгүй бол
давхар ханаар нэвтрүүлж шалгалт хийнэ. д–бага диаметртэй хоолойн (нэг эсвэл
олныг нэг дор) шалгалт хийх үед эллипс үүсгэх тусгалын аргыг хэсэгчлэн хийнэ.
4) а, б, в схемүүдээр (зураг 4.42) шалгалт хийх бол цацрагийн чиглэл нь
гагнуурын холболтын хавтгайтай давхцах ёстой. г, д схемүүдээр шалгалт хийх
үед цацрагийн чиглэлийг дараах байдлаар авна: эсрэг талуудын оёны дүрс нь
хоорондоо давхцахгүй байдлаар, мөн цацрагийн чиглэл гагнуурын оёдлын
хавтгайтай үүсгэх өнцөг хамгийн багаар, ямар ч тохиолдолд 45°-с их байна.
5) Зураг 4.41 ба 4.42 дээр зааснаас бусад схемийг гагнуурын оёдлын
онцлог, түүнд тавигдах шаардлагаас хамааран ашиглах боломжтой. (шалгалтын
аргачилалт заасан).
в) Цацрагийн үүсгүүрээс гагнуурын холболтын гадаргуу хүртэлх зайг (f)
дараах шаардлагууд хангагдаж байхаар авна. (цагирган оёдлын 2 ханаар нь нэвт
гэрэлтүүлэх үед – цагирган холболтын үүсгүүрт хамгийн ойрхон гадаргуу хүртэл):
- Зураг дээрх геометрийн бүдгэрэл нь 2мм хүртэл мэдрэх чадвартай үед
шаардлагатай мэдрэмтгий зэргийн хагасаас хэтрэхгүй байх, мэдрэх чадвар 2мм-с
их үед 1мм байх ёстой;
- цацрагийн үүсгүүр талаас гарсан согогийн зургийн хэмжээсийн харьцангуй
өсөлт нь 1.25-аас хэтрэх ёсгүй (хальсны талд байрласан согогтой харьцангуй);
- зураг дээрх гагнуурын оёдлын дүрсийн оптик харлалтын бууралт нь
мэдрэх чадварын индикаторын дүрсийн оптик харлалтад харьцуулсан харьцаа 1.0
–с их байх ёстой.
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f зайг тодорхойлоход стандарт болон бусад радиографийн шалгалтын
НББ-т заасан томъёог хэрэглэнэ.
г) Бүх шалгалт хийх схемүүдийн хувьд (панорам шарлагаас бусад) нэг
шарлагын тухайд шалгалтын хүрээ ба тоог f-зайг сонгоход тавигдах
шаардлагуудад үндэслэнэ.
Шалгах хэсгийн хэмжээ ба тоог мөн адил стандарт болон бусад НББ-т
заагдсан томъёо, хүснэгтээр тодорхойлно.
д) Цагирган гагнуурын холболтыг зураг 4.42-ын схемийн дагуу шалгах үед
(панорам гэрэлтүүлэлт) дотоод диаметр d-г гадаад диаметр D-д харьцуулсан
харьцаа 0.8-аас их байх ёстой, фокусны толбоны хамгийн их хэмжээс (Ф) дараах
байдлаар байна:
𝐾𝑑

ɸмм ≤ 2(𝐷−𝑑)(3)
К –шалгалтын мэдрэх чадварын зэрэг, мм.
Энэ тохиолдолд дүрсийн чанарын индикаторыг цацрагийн үүсгүүр талд нь
тавих хэрэгтэй.
е) Зургийн хэмжээс дараах шаардлагуудыг хангана:
1) Зургийн урт – зэргэлдээ гагнуурын оёдлуудын зургуудын урт 100 мм-с
бага бол уртын 0.2 хэсгээс багагүй урттай зөрүүлэх, 100 мм-ээс урт бол 20 ммээс багагүй зөрсөн байх ёстой.
2) Зургийн өргөн – гагнуурын оёдол, дүрсийн чанарын индикатор, ялгах
тэмдэглэгээ, оёдол орчмын хэсэг зэргийн дүрс нь дараах өргөнтэй байна: 20мм
хүртэл зузаантай гагнагдах ирмэгтэй эд ангиудад ирмэгийн зузаанаас багагүй,
20мм-ээс дээш зузаантай ирмэгтэй бол 20мм-с багагүй байна.
Гагнуурын оёдлуудын огтлолцлыг шалгах үед огтолцлын цэгээс зүг бүр
тийш гагнагдах эд ангийн ердийн зузаанаас 3 дахин их хэмжээтэй зай зураг дээр
харагдах байдлаар.
ж) Рентген хоолойн гүйдэл, хүчдэлийн утга, эсвэл гамма цацрагийн үүсгүүрийн
чадлыг нэвтрүүлэх материалын зузаан, нягтаас хамааруулан сонгоно. Санал болгох утгууд
нь харгалзах НББ-т өгөгдсөн байна.
Тайлбар – ихэнх импульсан рентген аппаратуудад хоолойн хүчдэл, гүйдэл нь
тохируулагдахгүй бөгөөд үзүүлэлтүүд нь импульс бүрт адил утгатай байна.
и) Шарлага хийх хугацааг оёдлын дүрс, дүрсийн чанарын индикатор, оёдлын хажуу
орчмын талбай дээр оптик харлалт нь 1.5-аас багагүй, 3.5-аас ихгүй байхаар сонгоно.
Шарлагын санал болгох хугацааг тухайн цацрагийн үүсгүүрт зориулсан тусгай
номограммыг ашиглан шалгалтын объект хүртэлх зай (f), цацрагийн зузаан (h),
хальс ба дэлгэцийн төрлийг харгалзан зурагт шаардлагатай оптик харлалт өгч
байхаар
тодорхойлно.
к) Радиографийн шалгалтын мэдрэх чадвар (К)-г зураг дээр итгэлтэй
ялгагдан харагдах хамгийн бага голчтой утас, эсвэл сувгийн гүнгээр
тодорхойлно.
(харгалзан
утсан
эсвэл
сувган
индикатор
ашиглан).
1) Радиографийн шалгалтын мэдрэх чадвар К-г мм-ээр хэмжинэ: утсан
дүрсийн чанарын индикатор бол d min, сувган дүрсийн чанарын индикатор бол
hmin.
Шалгалтын мэдрэх чадварыг хувиар илэрхийлж болно (k):
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(4)

S –дүрсийн чанарын индикатор байрлуулсан талбай дахь шалгалтын
объектын зузаан.
2) Шалгалтын объект дээрх мэдрэх чадварын утгыг техникийн бичиг
баримтаар (аргачилалаар) тогтооно.
3) Шаардлагатай суваг, утасанд харгалзах мэдрэх чадварыг (дүрсийн
чанарын индикатор дэх дугаар) нь сонгосон дүрсийн чанарын индикатор дээр
аль нэг захын утгууд нь биш байхаар сонгож авна.
4.2.3.6.
Шалгалт
хийх
дүрэм
а) ДЦС-н дулаан механикийн тоноглолын радиографийн шалгалтыг ҮЭСын аргачилалын дагуу явуулна. Шалгалтын аргачилал нь тухайн шалгалтын
объектийн
НББ-ийн
шаардлагыг
хангах
ёстой.
ҮЭС-ын аргачилал нь MNS ISO 9712:2019 стандартын 2 ба түүнээс дээш
түвшинд мэргэшиж баталгаажсан ажилтанаар боловсруулагдаж, шалгалтын
алба (лаборатори)-ны удирдлагаар батагдсан байх шаардлагатай. Тусгай
мэргэшсэн байгууллагын боловсруулсан ҮЭС-ын аргачилал ашиглахыг
зөвшөөрдөг.
б) Үл эвдэх шалгалтын аргачилал дараах мэдээллийг агуулсан байх
шаардлагатай:
- шалгалтын объектын тодорхойлолт (техникийн үзүүлэлт, хийц, хэлбэр
хэмжээс);
- ионжуулагч цацрагийн төрөл (гамма-үүсгүүр, рентген аппарат);
- хэрэглэгдэх рентген хальсны төрөл (дэлгэц хэрэглэх эсэх, хэрэглэх бол
төрөл)
- шарлагын схем (шалгах хэсгүүдийн тоо, хэмжээс);
- дүрсийн чанарын индикаторын төрөл, дугаар, ялгах тэмдэг, байрлуулах
схем;
- шалгалтын параметрууд (үүсгүүрээс шалгалтын бие хүртэлх зай,
шарлагын
хугацаа, рентген аппаратын хувьд хүчдэл, гүйдэл);
- шалгалтын онцлог ба зөвлөмжүүд;
Үл эвдэх шалгалтын аргачилалыг нэг төрлийн гагнуурын оёдол, эсвэл эд
ангийг бүхэлд нь, эсвэл нэг төрлийн эд ангиудыг шалгах зориулалтаар
боловсруулж болно.
в) Радиографийн шалгалт хийх дэс дараалал нь дараах үндсэн дараалсан
үйлдлүүдээс бүрдэнэ. (ҮЭС-ын заавар):
- шалгалт хийх захиалга авах,
- шалгалтын объектын техникийн бичиг баримттай танилцах,
- шалгалтын параметрийг тодорхойлох (аргачилал, технологи, заавар),
- бэлтгэл ажил гадна үзлэг хийж шалгалтын объектыг хүлээж авах,
- шалгалтын объект дээр тэмдэглэгээ хийх,
- дүрсийн
чанарын индикатор, рентген хальстай кассет, цацрагийн
үүсгүүрийг
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схемийн дагуу суурилуулах,
- Шарлага хийх (нэвт гэрэлтүүлэх),
- Шарагдсан хальсны боловсруулалт,
- Шарлагын үр дүнг уншиж боловсруулах, шалгалтын объектод үнэлгээ
хийх,
- Тайлангийн бичиг баримт бэлтгэх (протокол, дүгнэлт).
г) шалгалтын өмнө оператор гагнуурын оёдлыг шалгалтад хүлээж авах ба
бэлтгэлийн чанар болон гадаргуу согоггүй байгаа эсэхийг магадлана. Согогийг
арилгаагүй тохиолдолд шалгалт хийхийг хориглоно.
д) Гагнуурын холболтын шалгах хэсэгт аргачилалт заасан схемийн дагуу
тэмдэглэгээ хийнэ. Гагнуурын холболт дээрх тэмдэглэгээний эхлэл болон
чиглэлийг сумаар (арилдаггүй) тэмдэглэнэ.
е) Гагнуурын холболтын шалгах хэсэгт ялгах тэмдэглэгээ, хязгаарлах
тэмдэг тавьж, дүрсийн чанарын индикатор, рентген хальстай кассет зэргийг
байрлуулна.
1) Ялгах тэмдэглэгээ, хязгаарлах тэмдэг, дүрсийн чанарын индикатор
байрлуулах жишиг схемийг зураг 4.43 дээр харуулав. Байрлуулсан
элементүүдийн төрөл, дугаар нь шалгалтын дүрмээр зохицуулагдана. (ҮЭС-ийн
аргачилал).

Тэмдэглэгээ

Дүрсийн чанарын индикатор
буюу пенетраметр

Дулааны
нөлөөлөлийн бүс

Гагнуурын оёдол

Зураг 4.43 – Ялгах тэмдэглэгээ, хязгаарлах тэмдэг, дүрсийн
чанарын индикатор байрлуулах схем
2) Мэдрэх чадварын индикаторыг гагнуурын оёдлын хянах хэсэг дээр
цацрагийн үүсгүүр талд нь байрлуулна. Хөндий эд ангийг 2 хана нэвт, эсвэл
панорам нэвт гэрэлтүүлэг хийх үед дүрсийн чанарын индикаторыг кассетын
талд нь тавьж болно.
3) Утсан индикаторыг утасны чиглэл оёдолд хөндлөн чиглэлд байхаар
байрлуулна, сувган дүрст чанарын индикаторыг оёдолтой суваг нь
перпендикуляраар, гагнуурын оёдлын хажуугаар, оёдол орчмын газрыг
халхлахгүйгээр байрлуулна.
4) 100мм-ээс бага диаметртэй шугам хоолойн цагирган гагнуурын оёдлыг
шалгахдаа дүрсийн чанарын индикаторыг оёдлоос 5 мм-с багагүй зайд сувгийн
чиглэл нь оёдлын дагуу байхаар байрлуулна
5) Цагирган гагнуурын оёдлыг панорамаар шалгах үед оёдлын уртыг
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хамруулахын тулд 4-өөс дээш тооны хальс байрлуулах бол оёдлын уртын ¼
тутам нэг дүрсийн чанарын индикатор байхаар бодож байрлуулж болно.
6) Ялгах ба хязгаарлах тэмдэгүүдийг шалгах хэсэгт шууд, эсвэл хальстай
кассет дээр, зурагт гарах дүрс нь оёдол, оёдол орчмын бүстэй давхардахгүй
байхаар байрлуулна.
7) Оёдлын улны гүдгэр, хотгорын хэмжээг үнэлэх шаардлагатай
тохиолдолд сорьц-имитатор байрлуулдаг. Илүү гарсан хэсэг (суваг)–ийн чиглэл
нь оёдлын дагуу тэнхлэгтэй давхцаж байхаар сорьц–имитаторыг оёдлын
хажуугаар байрлуулна.
ж) Рентген хальстай кассет байрлуулах схем нь шарлагын схемээр
тодорхойлогдох бөгөөд шалгалтын аргачилалаар зохицуулагдана.
1) Радиографийн хальсыг кассетад цэнэглэх үед зураг 4.44 дээр дүрслэгдсэн

аргачлалын дагуу хийнэ.
Кассет цэнэглэх аргачлал

Нэг хальстай

Хоёр хальстай

Дэлгэцгүй рентген хальс
Хүчитгэгч флоуресцент
дэлгэцүүдтэй
Хүчитгэгч металлл дэлгэцүүдтэй
Хүчитгэгч металлл болон
флоуресцент дэлгэцүүдтэй
Радиографийн хальс
Хүчитгэгч флоуресцент дэлгэцүүдтэй
Хүчитгэгч металлл дэлгэцүүдтэй

Зураг 4.44. –Кассет цэнэглэх схем.
2) Радиографийн хальсны боодол дээр хугацаа нь дуусаагүйг тодорхойлох
үйлдвэрийн тэмдэглэгээтэй, гэмтэлгүй байх ёстой. Хальс ашиглагдах хугацааг
шарагдсан ба шарагдаагүй хальс дээр хийсэн туршилтын дүнгээр тодорхойлно.
Боловсруулагдсан хальсны эмульст гадаргуу нь элдэв мэдэгдэм гэмтэлгүй, жигд
оптик харлалт бүхий байх ёстой. Шарагдсан ба шарагдаагүй аль ч хальсны суурь
харлалт нь 0.3 нэгжээс хэтрэхгүй байх ёстой.
3) Өсгөгч дэлгэц нь зураг авагдсан дүрсийг тайлж уншихад хүндрэл
учруулахад хүргэх элдэв зураас, хотгор, овойлт, үрчийлт, нугалаас зэрэг байх ёсгүй.
4) Зураг авах үед хальсыг сарнисан цацрагаас сэргийлэхийн тулд хальсны ар
талд 1.0-2.0 мм зузаантай тугалган хальс тавьж хамгаална.
5) Кассетны материал ба хэмжээ нь дотор байгаа хальсыг дэлгэцэнд зайгүй
нягт шахсан, кассет шалгагдаж байгаа эдлэлд зайгүй жигд наалдаж хүрэлцсэн байх
ёстой. Шалгалтын схемээр радиографийн хальсыг нугалах шаардлагагүй бол хөшүүн
кассетийг хэрэглэж болно.
6) Кассетыг шалгалтын биед тогтмол соронз, уян тууз болон бусад
хэрэглэгдэхүүний тусламжтайгаар тогтооно.
7) Үүсгүүрийг үйлдвэрээс ирсэн зориулалтын хөл эсвэл тогтоогч дээр
байрлуулж зураг авна.
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4.2.3.7. Зургийн хальсны боловсруулалт.
а) Радиографийн зураг угаах бүх ажиллагаа тусгай тоноглогдсон
фотолабораторид хийгдэнэ.
б) Радиографийн зургийн хальсны боловсруулалт нь зураг боловсруулах
зориулалтын саванд эсвэл автоматаар боловсруулах машинаар хийгдэнэ. Цөөн
тооны зураг боловсруулахад жижиг тавганцар ашиглаж болно.
в) Зургийн хальсны боловсруулалт нь тодруулалт, завсрын угаалт,
бэхжүүлэлт, завсарын угаалт, сүүлийн угаалт болон хатаалт гэсэн дарааллаар
явагдана.
г) Чанартай зураг гаргаж авахын тулд (шаардлагатай харлалт ба ялгарал
бүхий) хальс үйлдвэрлэгчийн зөвлөмж болон лавлах материалыг баримтлан
химийн урвалжийн төрөл, угаах температурын болон хугацааны горимыг зөв
сонгоно. Шинээр бэлтгэсэн 1л тодруулах болон бэхжүүлэх уусмалд 1м 2-с илүү
хальс угааж болохгүй.
д) Бэхжүүлсний дараах завсарын угаалт нь 14-22°С температурт урсгал
биш усанд 1-2 минут хийнэ. Сүүлийн угаалтыг 18--21°Стемпературтай урсгал
усанд 20 минут орчим гүйцэтгэнэ.
е) Зургийг тоос шорооноос хамгаалагдсан агааржуулалттай тусгай
зориулалтын хатаах шүүгээнд (+35°С-с ихгүй) хатаана. Хатаагч шүүгээнд чийг
шингээгч байрлуулж болно.
4.3.2.8. Радиографийн зургийг унших
Радиографийн хальсыг харахын тулд 4.0 хүртэл оптик харлалт бүхий хальсыг
харах боломжтой, тодрол ба харааны талбайн тохируулгат дүрс тодруулагч
/негатоскоп-гэрэлтүүлэгч/ төхөөрөмжийг ашиглана. Гэрэлтүүлэгч багажний дээд
тодруулалт нь 10D+2 кд/м2 хэмжээнээс багагүй байх ёстой. (D–оптик харлалт).
Оптик харлалтын хэмжилтийг денситометр, микрофотометр болон
зориулалтын бусад багажуудыг ашиглан гүйцэтгэнэ.
Тайлбар - зарим негатоскоп багаж денситометр суурилагдсан байдаг.
Хальсны оптик харлалтыг баталгаажсан загвар шаталсан шаантагийн
зургийн харлалттай жишиж тодорхойлж болно.
а) Уншихад бэлэн болсон радиографийн зургууд нь дараах шаардлагыг
хангасан байх ёстой:
1) Зураг авагдсан гагнуурын оёдол болон оёдлын хажуугийн шалгалтын
бүс орчимд элдэв толбо, бохирдол, хөндлөнгийн элементийн дүрс, эмульсийн
давхарга гэх мэт байж болохгүй;
2) Зурагт хязгаарлалтын болон тэмдэглэгээний дүрс, дүрсийн чанарын
индикатор тод харагдаж байх ёстой.
3) Зургийн оптик харлалт нь 1.5-3.5 хооронд байх ёстой. (гагнуурын оёдлыг
хувьсах огтлолоор шалгаж байгаа үед нимгэн хэсгийн харлалт нь 4.0 хүртэл
байж болно).
4) Шалгалтанд орж байгаа оёдол ба оёдлын ойролцоох бүсийн аль ч
хэсэгт оптик харлалтын багасалт нь дүрсийн чанарын индикаторын оптик
харлалттай харьцангуй 1.0 хэмжээнээс хэтрэхгүй байх ёстой;
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б) Шалгалтын мэдрэх чадварыг мэдрэх чадварын индикаторын хяналтын
элементийн дүрсээр тодорхойлогддог ба норматив баримт бичгийн шаардлагыг
хангадаг байх (дефектийн «Зөвшөөрөгдөх норм»-д нийцэх), Жишээ нь: үл
зөвшөөрөгдөх дефектийн илрүүлэлт баталгаатай байх шаардлагатай.
в) Тус тусдаа орших согогтой хэсгүүдийг хэмжихдээ (зурган дээр байгаа
гэмтлүүдэд хэмжилт хийж) томруулдаг шил, тунгалаг шугам, шаблон ба
трафаретийг ашигладаг.
1) Гэмтэл илэрсэн хэсгүүдийг баримтжуулахдаа илэрсэн дефектийн
хэмжээг: 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.8; 1.0; 1.2; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0мм бутархайн аравтын
орны нарийвчлалтай ба 3.0мм-с дээш хэмжээтэй согогийг бүхэл тоогоор авч
бүртгэнэ.
2) Хэрэв шалгалтын явцад хальс нь биеэс тодорхой зайтай байсан бол
тооцооны хариуг зөв гаргахын тулд доорх тэгшитгэлийг ашиглана:
𝑓+𝐻
𝑓+ℎ+𝐻
Үүний f –цацрагийн үүсгүүрээс эд ангийн гадаргуу хүртэл зай;
Н –хальс болон эд ангийн гадаргуу хоорондын зай;
h– цацрагийн зузаан, мм.
4.2.3.9. Гагнуурын холболтын чанарыг үнэлэх.
Гагнуурын холболтын чанарыг үнэлэхдээ хүснэгт 4.8, 4.9 ба 4.10-д
заагдсан (ханын зузаан) нэрлэсэн хэмжээний дагуу гүйцэтгэнэ.
а) Гагнуурын холболтын чанарыг радиографийн шалгалтын нэг ба хоёр
баллын схемээр үнэлнэ.
1) Нэг баллын үнэлгээнд:
- Янз бүрийн чиглэлд үүссэн төрөл бүрийн цав, дутуу холболт, үлээлт,
түлэгдэт (НББ-д заагдсан тохиолдлоос бусад):
- тоо ба хэмжээгээрээ хэтэрсэн согог;
- хэмжээнээс хэтэрсэн язгуурын хүнхийлт ба унжилт.
2) Хоёр баллын үнэлгээнд илэрсэн согогийн хэмжээ нь зөвшөөрөгдөх дээд
хэмжээнээс хэтрээгүй тохиолдол орно.
б) Шугам хоолойн ул цагариг хэрэглэлгүйгээр гагнасан оёдлын язгуурын
унжилт ба хотойлтыг ул оёдлын оптик харлалтыг харьцуулсан үзлэгийн аргаар
тодорхойлно.
Хүснэгт. 4.8. Ул оёдлын унжилтын зөвшөөрөгдөх норм.
Гагнагдсан элементийн дотоод
диаметр, мм

Язгуур оёдлын унжилтын
зөвшөөрөгдөх дээдөндөр

25 хүртэл

1.5

25 - 150 хүртэл

2.0

150 -с дээш

2.5

Хүснэгт. 4.9. Ул оёдлын хүнхийлтийн зөвшөөрөгдөх норм.
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Гагнагдсан элементийн ханын
зузаан. мм

Ул оёдлын хүнхийлтийн
зөвшөөрөгдөх maxөндөр (гүн),
мм

2.0 - 2.8 ороод

0.6

2.8-4.0 ороод

0.8

4.0-6.0 ороод

1.0

6.0 до 8.0 ороод

1.2

8.0 -с дээш

1.6
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Хүснэгт 4.10 - Зуухны эд анги болон уурын шугам хоолойн гагнуурын холболтын радиографийн шалгалтаар илэрсэн
согогийн зөвшөөрөгдөх хэмжээний норм

Гагнуурын оёдлын
зузаан, мм

тусгаар үргэлжилсэнсогог

Согогийн
дурын 100 мм урттай
зөвшөөрөг max зөвшөөрөгдөх
холболтын хэсэгт хүлээн
Зөвшөөрөгдөх
хэмжээ, мм
дөх min
зөвшөөрөгдөх нөхцөл, мм
хэмжээс,
зөвшөөрөгдөх mаххэмж
mах
мм
зөвшөөрөгд
Хольц
Бөөн
нийтталбай,
ээ,
өргөн,
өхтоо
мм2
мм
мм

100мм-ийн
урт дурын
хэсэгт байж
болох
зөвшөөрөг-дөх тоо

Ул цагариггүй нэг талаас
тавьсан холболтын улны
дутуу нэвтрэлт. мм
(ихгүй)
өндөр
(гүн)

2.0--3.0 ороод

0.10

0.6

1.0

12

2.0

5.0

0.6

2

0.3

3.0--4.0 ороод

0.20

0.8

1.2

12

3.5

5.0

0.8

2

0.4

4.0--5.0 ороод

0.20

1.0

1.5

13

5.0

5.0

1.0

2

0.5

5.0--6.5 ороод

0.20

1.2

2.0

13

6.0

5.0

1.2

3

0.6

6.5--8.0 ороод

0.20

1.5

2.5

13

8.0

5.0

1.5

3

0.8

8.0--10.0 ороод

0.30

1.5

2.5

14

10.0

5.0

1.5

3

1.0

10.0 -- 12.0 ороод

0.30

2.0

3.0

14

12.0

6.0

2.0

3

1.2

12.0--14.0 ороод

0.40

2.0

3.0

15

14.0

6.0

2.0

3

1.4

14.0--18.0 ороод

0.40

2.5

3.5

15

16.0

6.0

2.5

3

1.8

18.0--22.Оороод

0.50

3.0

4.0

16

20.0

7.0

3.0

3

2.0

22.0--24.0 ороод

0.50

3.0

4.5

16

25.0

7.0

3.0

3

2.0

нийт урт

дотоод периметрийн 20 %

Тусгаар согогийн оролцоо ба
бөөгнөрөл

55

MNS

: 2021

Гагнуурын оёдлын
зузаан, мм

Тусгаар согогийн оролцоо ба
бөөгнөрөл
дурын 100 мм
урттай холболтын
Согогийн
хэсэгт хүлээн
зөвшөөрөгзөвшөөрөгдөх
дөх min
нөхцөл, мм
хэмжээс, мм
зөвшөөр
mаххэм
өгдөхни
жээ,
йтталба
мм
й, мм2

тусгаар үргэлжилсэн согог

100мм-ийн урт дурын
100мм-ийн
хэсэгт байж болох
урт дурын
зөвшөөрөгдөх тоо
хэсэгт байж
болох
зөвшөөрөгдөх
зөвшөөрөгдөх
өндөр
тоо
нийт талбай,
нийт урт
(гүн)
2
мм

Зөвшөөрөгдөх

mах
өргөн,
мм

Ул цагариггүй нэг талаас
тавьсан холболтын улны
дутуу нэвтрэлт. мм
(ихгүй)

өндөр
(гүн)

24.0-28.0 ороод

0.60

3.0

4.5

18

25.0

8.0

3.0

3

2.0

28.0-32.0 ороод

0.60

3.5

5.0

18

31.0

8.0

3.5

3

2.0

32.0-35.0 ороод

0.60

3.5

5.0

20

35.0

9.0

3.5

3

2.0

35.0-38.0 ороод

0.75

3.5

5.0

20

35.0

9.0

3.5

3

2.0

38.0-44.0 ороод

0.75

4.0

6.0

21

41.0

10.0

4.0

3

2.0

44.0-50.0 ороод

0.75

4.0

6.0

22

47.0

11.0

4.0

3

2.0

50.0-60.0 ороод

1.00

4.0

6.0

23

55.0

12.0

4.0

4

2.0

60.0-70.0 ороод

1.00

4.0

6.0

24

65.0

13.0

4.0

4

2.0

70.0-85.0 ороод

1.25

5.0

7.0

25

78.0

14.0

5.0

4

2.0

85.0-100.0 ороод

1.50

5.0

7.0

26

92.0

14.0

5.0

4

2.0

100.0-с дээш

2.00

5.0

8.0

27

115.0

14.0

5.0

4

2.0

Нийт урт

Дотоод
периметрийн 20 %

ТАЙЛБАР: * Согогуудын өндөр (гүн) -г симулятор /имитатор/ эсвэл эталон радиографаар тодорхойлно.
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4.2.3.10. Шалгалтын үр дүнг бүртгэх
а) Радиографийн шалгалтын үр дүнг үндэслэн бүртгэл тооцооны баримт
бүрдүүлдэг. (Хавсралт A).
б) Дүгнэлт, тайлан болон бүртгэлийн журналд туршилтын үр дүн согогийг
бичиж тэмдэглэхэд ГОСТ 7512 болон MNS ISO 6520-д өгөгдсөн тэмдэглэгээг
хэрэглэнэ.
в) Зураг авагдсан рентген хальсууд (зураг) нь шалгалтыг хийсэн лабораторид
хадгалагдах ба эсвэл протоколуудын хавсралтанд заагдсан үйл ажиллагааны тоног
төхөөрөмжтэй салбар нэгжүүдэд шилжүүлдэг.
Зураг авалт хийгдсэн хальснуудын хадгалалтын нөхцөл ба хугацааг ДЦС-ууд
дээр батлагдсан журмаар тодорхойлно.
Аюулгүй байдлын шаардлагууд:
а) Рентген ба гамма цацрагийн тусламжтайгаар радиографийн шалгалт хийх
ажил нь хортой ажлын нөхцөлд хамрагддаг. Радиографийн шалгалтын ажлын
аюулын гол төрөл нь ионжуулагч цацраг хүний бие организмд хортойгоор нөлөөлдөгт
оршино.
б) Ионжуулагч цацрагийн үүсүүртэй ажиллахдаа дозиметрийн хэмжилтийн үр
дүнг бүртгэх, хадгалах нарийн дүрэм мөрдөж ажиллах ёстой.
в) Дулааны цахилгаан станцын доторх ажлын байр, цех хэсгүүдэд
радиографийн шалгалтын ажил гүйцэтгэх үед ААД-г нарийн чанд мөрдөх ёстой.
г) Цацраг идэвхт үүсгүүртэй ажил гүйцэтгэх, хадгалах үед цацрагийн аюулгүй
байдлыг хангах аюулгүй ажиллагааны үндсэн, журмын дагуу болон рентген
шинжилгээ хийх ба ГОСТ23764 стандарт баримтлана.
д) Цацраг идэвхит үүсгүүр тээвэрлэх үед цацраг идэвхит материалыг зөөх
тээвэрлэх дүрмийн дагуу УМХГ-н байцаагчийн зааврын дагуу гүйцэтгэнэ.
4.2.4. Соронзон бөөмийн сорилт
4.2.4.1. Ерөнхий зүйл
Металлын соронзон бөөмийн сорилтын аргын үндсэн зарчимуудыг MNS
ISO 9934 стандарт болон ГОСТ 21105-д тодорхойлсон бий.
а) Соронзон бөөмийн сорилт (СБС) нь соронзон шалгалтын төрөл бөгөөд
гадны соронзон орны нөлөөн дор материалын соронзон шинж чанарын
өөрчлөлтийг бүртгэх зарчим дээр үндэслэнэ.
Соронзон шалгалтаар гадаргуугийн цав, дутуу хайлалт, хэсэгчилсэн тасралт,
закат, ухагдсан зэврэлт мэтийн төрөл бүрийн согог илрүүлдэг.
Тайлбар: Хүчтэй соронзон орны хүчлэг, материалын соронзон нэвтрүүлэлт
өндөр мэт тохиромжтой нөхцөлд соронзон бөөмийн сорилтоор гадаргуугаас
доош 5 мм хүртэлх гүнд буй согогийг илрүүлэх боломжтой.
СБС-ын үед согогийн дээрх гадаргууд сарниж гарсан соронзон урсгалын
өөрчлөлтийг жижиг ферросоронзон бөөмсийн тусламжтайгаар ажиглах замаар согог
бүртгэнэ. СБС-н аргын үндсэн зарчмыг хэрэгжүүлэх бүдүүвчийг 4.45-р зурагт үзүүлэв.
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4.45-р зураг.Соронзон бөөмийн сорил гүйцэтгэх бүдүүвч.
б) СБС-г дулааны цахилгаан станцын харьцангуй соронзон нэвтрүүлэлт
µ40 бүхий ферросоронзон материалаар хийсэн тоног төхөөрөмжийн янз бүрийн
эд ангийн шалгалтын үед хэрэглэнэ.
в) СБС-г эд ангийн үйлдвэрлэл, ашиглалт, засвар үйлчилгээний явцад
гадаргуугийн согог (ихэнхдээ цууралт) үүсэх магадлалтай доорх эд ангийн
шалгалтад ашигладаг:
- арматур (гадаад болон дотоод гадаргууг);
- тройник (гагнасан, цутгасан)
- конус шилжүүлэг (цутгамал)
- булан (матсан, цутгасан,хэвлэсэн);
- тулгасан болон өнцөг маягийн гагнуурын оёдол;
- Турбин болон насосын их бие;
- Турбины урсгалын хэсгийн эд ангиуд (диск, ротор, ажлын хүрзэм,
диафрагмм),
- Түүнчлэн гадаргуугийн согог үүсч болзошгүй эд ангийн дурын хэсгүүдэд
(тогооны их бие болон ёроол, камерын нүхний амсар, шугам хоолойн матсан хэсгийн
хамгийн их суналттай хэсэгт гэх мэт).
г) Ялангуяа механик дотоод хүчдэл төвлөрлийн бүс үүсэх хэсгүүдэд
ашиглалтын явцад үүсэх гадаргуугийн цууралтыг илрүүлэх зорилгоор СБС-г ашиглах
нь чухал ач холбогдолтой юм.
4.2.4.2. Соронзон бөөмийн шалгалтын зохион байгуулалт
а) СБС гүйцэтгэх ажилтанууд нь үл эвдэх сорилын лаборатори /металлын
лаборатори/-н бүрэлдхүүнд байна.
б) Сорилт гүйцэтгэх бүрэлдхүүн хэсэг нь зохих багаж төхөөрөмж, дагалдах
хэрэгслээр тоноглогдсон байх ёстой. СБС гүйцэтгэх ажилтан нь MNS ISO 25107
ба MNS ISO 25108 стандартын сургалтын хөтөлбөр ба багаж төхөөрөмж бүхий
сургалтын байгууллагад сурч мэргэшсэн, MNS ISO 9712:2019 стандартын дагуу
ажилтаны баталгаажуулалтад хамрагдсан сертификаттай байх ёстой.
в) Лабораторийн итгэмжлэлийн гэрчилгээний хавсралтын хамрах хүрээнд
соронзон бөөмийн сорил ба түүнчлэн ДЦС-н тоноглолд шалгалт хийх эрхийг
зааж өгсөн байна.
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4.2.4.3. СБС-н багаж төхөөрөмж ба сорьц
а) Соронзон шалгалтын багаж нь эд ангийн гадаргууг хэсэгчилэн соронзлох
боломжтой төхөөрөмж байдаг бөгөөд гадаад болон дотоодын үйлдвэрт
үйлдвэрлэгдсэн байж болно.
б) Соронзон согог бүртгүүрүүдийг үүсгэх соронзон орны төрөл ба хэлбэр,
цахилгаан тэжээл ба ажиллах зарчимаас хамааруулан дараах байдлаар ангилан
зэрэглэж болно:
- Энгийн багаж (тогтмол соронзон төхөөрөмж, бага оврын цахилгаансоронзон, өндөр гүйдэл ба бага хүчдэлийн трансформатор);
- Соронзлолт ба соронзонгүйжилтийн төрөл бүрийн горимтой, удирдлагын
төхөөрөмж, цахилгаан тэжээлийн блок зэргээр тоноглогдсон олон үйлдэлтэй
түгээмэл багаж.
- Тодорхой эд анги эсвэл тусгай төрлийн соронзлолт болон ШАЛГАЛТЫН
БИЕ-г барих төрөл бүрийн хавчаар, гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжүүдээр
тоноглогдсон эзлэхүүнт саванд хөдөлгөөнгүй шалгах зориулалтын тусгай суурин
төхөөрөмж.
в) Соронзон шалгалтын багаж нь хэмжих хэрэгсэл биш бөгөөд байнгын
баталгаажуулалт шаарддаггүй боловч паспорт дахь соронзон орны хэмжээ,
техникийн үзүүлэлтийг магадлан шалгаж байх шаардлагатай.
г) Соронзон орны үнэлгээг магнитометрийн багаж хэрэгсэл, эсвэл
баталгаажуулсан хяналтын сорьц, харьцуулах эталон ашиглан хийж болно.
д) Соронзон орны индикаторын загварын нэг жишээ нь ферросоронзон
материалаар хийсэн, шалгалт тохируулгын завсрууд бүхий жижиг сорьц юм.
Сорьцыг соронзон орон бүхий шалгах талбайн төвд байрлуулан соронзон
бөөмийг хэрэглэнэ. Соронзон орны үйлчлэлээр шалгалт тохируулгын завсруудын
илэрц тодорч үүсэх хэмжээгээр нь соронзон орны хэмжигдэхүүнийг нотолно.
е) 4.46-р зурагт үзүүлсэн хяналтын сорьц бол цавыг зохиомлоор үүсгэсэн
ферросоронзон материалаар хийсэн хавтан юм. Азотжуулсан гадаргуугийн
давхрагатай байдаг. Цууралтыг азотжуулах явцад механик хүчний нөлөөлөлөөр
үүсгэдэг байна.

4.46-р зураг. Хяналтын сорьц
Цав ангайлтын хэмжээ нь үйлчилсэн хүчээр тодорхойлогддог бөгөөд
түүний гүн нь азотжуулсан давхаргын зузаантай тэнцүү. Цавны нарийн хэмжээг
микроскопоор тодорхойлдог.
Цавны хэмжээнд үндэслэн хяналтын сорьцын мэдрэх чадварын түвшинг
баталгаажуулна.
ж) Хяналтын сорьцуудыг ашиглалтын явцад соронзгүйжүүлэлт, соронзоны
үлдэгдлээс ангижруулах үйлчилгээ хийх, хэмжил зүйн баталгаажуулалтыг
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тодорхой хугацаанд хийдэг байх ёстой.
4.2.4.4.
Соронзон
бөөмийн
сорилтын
бүртгэгч
бодис
а) Соронзон бөөмийн сорилтод хуурай нунтаг болон суспензийг бүртгэгч бодис
хэлбэрээр хэрэглэнэ. Нунтаг болон суспензийн үндсэн хэсэг нь ферросоронзон
бөөмс юм.
б) Ялгарлыг сайжруулахын тулд ферросоронзон бөөм дээр төрөл бүрийн
өнгийн будаг, мөн гэрэлтэгч бодис (флуоресцент) нэмж өгсөн байдаг.
в) Суспенз бэлтгэхдээ керосин эсвэл усанд соронзон бөөмтэй төрөл бүрийн
цийдмэгжүүлэгчийг хольж зууран бэлтгэнэ.
г) Стандартын шаардлагын дагуу хуурай соронзон нунтагийн чанарыг
шалгахдаа соронзлон дээжийн арга, суспензийн чанарыг шалгахдаа
тунадасжуулах арга хэрэглэнэ.
д) Суспензийг зориулалтын нунтагаар батлагдсан жорын дагуу бэлтгэдэг.
Суспензийг өөрсдөө найруулна. (жорыг аргачилал, эсвэл аргачлалд заасан
байна). Мөн аэрозоль хэлбэрээр үйлдвэрлэгдсэн бэлэн суспензийг хэрэглэж
болно.
4.2.4.5.
Соронзон
бөөмийн
сорилтын
параметрүүд
а) СБС-ын чанар нь шалгах материалын соронзон шинж чанар, соронзлох
хүчний оновчтой түвшин, соронзон орны чиглэлийг зөв сонгох, чанарын
шаардлага
хангасан
нунтаг
болон
суспенз
ашиглах,
гадаргуугийн
боловсруулалтын чанар ба цэвэршил, шалгах талбарын гэрэлтүүлгийн түвшинг
оновчтой сонгох зэргээс хамаарна.
Дээрх бүх хүчин зүйлс нэгдэж сорилтын мэдрэх чадвар гэх үзүүлэлтийг
тодорхойлж байдаг.
б) Согогийн илэрцийн хязгаарын хэмжээгээр илэрхийлэгдсэн мэдрэх
чадварыг гурван нөхцөлт түвшинг 4.11-р хүснэгтэд үзүүлэв.
4.11-р хүснэгт
Мэдрэх чадварын түвшин

Илэрсэн согогийн өргөн, мкм

Согогийн хамгийн бага
урт, мм

А
Б
В

2.5
10.0
25.0

0.5-аас дээш

Тэмдэглэл:
1. Мэдрэх чадварын түвшиний харгалзааг тооцохдоо согогийн гүнийг өргөнд нь
харьцуулсан харьцаа 10-тай тэнцүү үед тодорхойлдог;
2. Гүний согог илрүүлэх үед мэдрэх чадвар нь согогийн гүнээс хамаарч буурдаг.

4.2.4.6 Сорилтод бэлтгэх
а) Тоног төхөөрөмжийг сорилтод бэлэн болгох зохион байгуулалтын ажил нь ДЦС-ын
техникийн удирдлагад хамаарна.
ДЦС-ын техникийн албанаас шалгалтын биеийн сорилтод хамаарах бүх баримт
бичгүүдээр хангасан байх ёстой. (энэ БС-ын 4.1.11-л зүйл):
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б) Сорилтын бэлтгэл гэдэг нь хяналтын объектыг бэлтгэж найдвартай
шалгах боломж нөхцөлөөр хангахад оршино.
Үйлдвэрлэлийн нөхцөлд шаардлагатай хашлага, шатыг шаардлагын дагуу
угсарч, авирах, буух, ажиллах боломжийг хангасан байх шаардлагатай.
в) Шалгалтын биеийн гадаргууг бэлтгэхдээ дулаалга, тусгаарлагч материал,
шалгалтын бие, тоос болон хаг хурдасыг зайлуулж цэвэрлэсэн байна. Соронзон
нунтагийн хөдөлгөөнийг хангахын тулд гадаргуугийн барзгар, гүн зураас, зурагдалт,
гадаргуун тэгш бус байдал зэргийг арилгасан байх шаардлагатай ба өнгөлгөөний зэрэг
нь Rz = 40 мкм-с багагүй байх ёстой. Шаардлагатай бол гадаргууг тосгүйжүүлэх
хэрэгтэй.
г) Хар нунтагийг сорилтод ашиглах бол ялгарал үүсгэхийн тулд
гадаргуугийн металл өнгийг гартал жигд цэвэрлэнэ.
д) СБС-ын үед бүтээгдэхүүний хяналт шалгалтын талбайн гэрэлтүүлгэд
өндөр шаардлага тавигддаг тул бэлтгэх ажлын жагсаалтад гэрэлтүүлгийн
шаардлагатай түвшинг оруулна.

4.2.4.7. Сорилтын параметр ба шалгах схемийн сонголт
а) Соронзон бөөмийн сорилтын үндсэн үзүүлэлт нь мэдрэх чадвар юм.
ДЦС-ын дулааны хүчний тоног төхөөрөмжийг хянахад "В" түвшиний мэдрэх
чадвар хамгийн тохиромжтой юм.
б) СБС-д соронзлолт хийх хоёр төрлийн аргыг ашигладаг: үлдэгдэл
соронзоны арга (ҮСА) болон үргэлжлүүлэн соронзлох арга.
Үлдэгдэл соронзоны аргаар сорилтыг хийхдээ эхэлж соронзлолт хийгээд
дараа нь бүртгэгч бодисыг /нунтаг буюу суспензи/ хэрэглэдэг.
Үргэлжлүүлэн соронзлох аргаар сорилт хийхдээ шалгах биед соронзлолт
хийх явцад бүртгэгч бодисыг /нунтаг буюу суспензи/ хэрэглэдэг.
в) эд ангид соронзон орон үүсгэх гурван төрлийн соронзлолтний
бүдүүвчийг 4.47-р зураг харууллаа.
I – тойрог соронзлолт – сорилт хийж буй хэсгээр өөрөөр нь гүйдэл гүйлгэж
соронзон орон үүсгэх;
II - тууш (туйл) соронзлолт – тогтмол гүйдэл эсвэл цахилгаан-соронзон
багажаар гаднаас биед соронзон орон үүсгэх;
III - хосолсон соронзлолт - нэгэн зэрэг гүйдэл гүйлгэж гаднаас соронзон
орон үүсгэх.
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4.47-р зураг
Соронзон оронг үүсгэхэд тогтмол, хувьсах, импульсийн гүйдэл хэрэглэж
болно.
г) Үлдэгдэл соронзоны аргаар өндөр гүйдлээр (1000А-с дээш) тойрог
хэлбэрийн соронзлолт үүсгэж байгааг 4.48-р зурагт үзүүллээ

4.48-р зураг.

Үргэлжлүүлэн соронзлох аргаар гадны орноор тууш соронзлолт үүсгэдэг
болохыг 4.49-р зурагт үзүүллээ.

тогтмол соронз

цахилгаан-соронзон

соленоид

4.49-р зураг.
ДЦС-д бодит байдал дээр хосолсон соронзлолтыг хэрэглэдэггүй.
д) Соронзон орны чиглэл нь согогийн чиглэлд хөндлөн байх үед согог дээр
соронзон орны сарнил бий болох тул сорилт хийх аргыг зөв сонгох нь түүний үр
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дүнд нөлөөлөх гол нөхцөл юм.
е) Тойрог соронзлолт:
1) Соронзон орны хүчний шугам нь согогийг хөндлөн огтлолж байх нь согог
илрэх хамгийн оновчтой нөхцөл болдог(4.50.а-р зураг).
2) Соронзон орны шугам нь согогийн дагуу чиглэлтэй байх үед согог
илрэхгүй (4.50.б-р зураг).

4.50-р зураг
ж) Тууш соронзлолт
1) Соронзон орны шугам нь согогтой дагуу чиглэлтэй байх үед согог
илрэхгүй(4.51.а-р зураг);
2) Соронзон орны шугам нь согогтой хөндлөн огтлолцол үүсгэх үед согог
илрэх хамгийн оновчтой нөхцөл болдог(4.51.б-р зураг).

4.51-р зураг
4.2.4.8. Сорилт хийх журам
а) ДЦС-ын дулаан механик тоног төхөөрөмжид хийгдэх соронзон бөөмийн
сорилтыг ҮЭС-ын аргачилал"-ын дагуу гүйцэтгэдэг.
Сорилт гүйцэтгэх аргачилал нь сорилт хийгдэх эд ангийн норматив
техникийн баримт бичгийн шаардлагад нийцэх ёстой.
ҮЭС-ын аргачилал"-ыг дор хаяж MNS ISO 9712:2019 стандартын 2-р
түвшинд мэргэшсэн ажилтан боловсруулж, лабораторийн эрхлэгч баталдаг.
Гуравдагч талын мэргэжлийн байгууллагын мэргэжилтнүүдээс боловсруулсан
аргачилал ашиглахыг зөвшөөрнө.
б) Сорилт гүйцэтгэх аргачилал нь дараах үндсэн мэдээллийг агуулсан байх
ёстой:
- сорилтын объектын тодорхойлолт (дизайн, материал, хэмжээ гэх мэт);
- соронзлолт хийх арга, төрөл
- бүртгэгч бодис хэрэглэх арга (нунтаг болон суспензийн төрөл, загвар
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- соронзлолт хийх схем ;
- сорилтын онцлог, зөвлөмж;
- гэрэлтүүлэгт тавигдах шаардлага (гэрэлтүүлгийн түвшин, хэт ягаан
туяаны хар гэрэл ашиглах шаардлага);
- Үр дүнг үнэлэх (хүлцэх шалгуур).
Сорилт аргачилалыг тодорхой нэг хийц болон нэг төрлийн олон эд ангид
зориулж боловсруулсан байж болно.
в) Сорилтыг эхлэхээс өмнө шалгагч нь сорилт хийх эд ангийн гадаргуугийн
бэлтгэл хийгдсэн эсэх, гадаргууд согог байгаа эсэхийг магадлан хүлээж авах
шаардагатай. Согогийг арилгахаас өмнө сорилт хийх ёсгүй.
г) Соронзон бөөмийн сорилтыг дараах дэс дарааллаар гүйцэтгэнэ:
- сорилт гүйцэтгэх захиалга хүлээн авах.
- техникийн баримт бичигтэй танилцах,
- сорилтын паметруудийг тодорхойлох (аргачилал, заавар ашиглах),
- бэлтгэл ажлын дараа шалгалтын биеийг хүлээн авч гадна үзлэг хийх,
- сорилт гүйцэтгэх (соронзлогоо хийх, бүртгэгч бодисыг хэрэглэх),
- шалгалтын биед үзлэг хийх,
- шалгалтын биед хийгдсэн сорилтын үр дүнг нэгтгэн үнэлэх,
- Тайлан, баримт бичиг боловсруулах (тайлан, дүгнэлт).
4.2.4.9. Соронзон бөөмийн сорилтын аргачилалд тавигдах шаардлага
Соронзон бөөмийн сорилтыг зохих журмын дагуу бэлтгэгдсэн
ферросоронзон материал эд ангид, эсвэл түүний аль нэг хэсэгт хийж болно.
(4.2.4.6-н
дагуу
бэлдсэн).
б) Сорилтын өмнөх гол ажил бол байж болзошгүй согогууд, тэдгээрийн
байрлал, тэдгээрийн хэлбэр, чиглэлийг тодорхойлох явдал юм. Ийм өгөгдлийг
үйлдвэрлэсэн технологи, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын түүхэнд дүн
шинжилгээ хийх замаар гаргаж авдаг. Эдгээр өгөгдлүүд дээр үндэслэн хяналт
шалгалт хийх талбарууд, шалгалтын схемийг боловсруулсан байна. (шалгагчийн
ур
чадварт
энэ
хамаардаггүй).
в). Жишээ болгон сорилтын хэд хэдэн хувилбарын схемийг үзүүлжээ:
1). Муруй гадаргуу, гагнуурын болон цутгамал тройник (4.52-р зураг);

4.52-р зураг
2). Хоолой, их бие, ёроолын хэсэг (4.53-р зураг):
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4.53-р зураг
3). Шпильки, болт (4.54-р зураг):

4.54-р зураг
г). Том овор хэмжээтэй болон зузаан ханатай (турбины их бие, арматур,
цутгамал эд мэт) эд ангийг соронзлоход соронзон урсгалын өндөр утга гаргаж
авах шаардлагыг шалгалтын бие дундуур гүйдэл дамжуулан тойрог соронзон
орон үүсгэх замаар хэрэгжүүлнэ.
Энэ тохиолдолд үлдэгдэл соронзлолын арга тохиромжтой.
Гүйдлийн үүсгүүрээр цахилгааны кабель, төрөл бүрийн (зэс, тугалга)
үзүүртэй элекродуудаар тоноглогдсон универсаль согог бүртгүүрийг ашиглаж
болно.
1). Сорилт нь дараах дэс дараалалтай үйлдлээр хийгдэнэ:
- сорилт хийх хэсэгт соронзон гүйдэл дамжуулах;
- сорилт хийх хэсгээс соронзолж буй гүйдлийг салгах;
- бүртгэгч бодисыг түрхэх;
- сорилт хийсэн хэсэгт үзлэг хийх;
- сорилт шалгалтын үр дүн.
2). Соронзлолтын параметрууд (соронзолох талбай, схем, электрод
хоорондын зай, гүйдэл эсвэл болон соронзон орны хэмжээ, нунтаг ба суспензийн
төрөл, гэрэлтүүлгийн төрөл болон түвшин гэх мэт)-ыг ҮЭС-ын аргачилалт заана.
д). Жижиг овор хэмжээтэй болон нимгэн ханатай (турбины диск, ажлын
хүрзэм, шугам хоолой, засварлах үеийн шаваас гэх мэт) эд ангийг соронзлох
бага хэмжээний соронзон орон үүсгэхэд тууш соронзлолт хангалттай байдаг. Энэ
тохиолдолд үргэлжлүүлэн соронзлох арга тохиромжтой.
Соронзлолтыг тогтмол соронз болон цахилгаан-соронзоны гүйдлээр үүсгэж
болно. Жижиг эд анги, жишээ нь бэхэлгээний шпилек зэрэгт ороомогийн гүйдэл
ашиглана.
1). Сорилтын үйл явцад дараах дэс дараалалтай үйлдлээр хийгдэнэ:
- сорилт хийх хэсэгт соронзлох багажийг байрлуулна;
- соронзлох (цахилгаан-соронзонг залгах);
- соронзлогооны гүйдлийг таслалгүй бүртгэгч бодисыг түрхэнэ. (үргэлжилсэн
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арга);
- сорилт хийсэн хэсэгт үзлэг хийх (соронзонгүйжүүлэлт);
- сорилтын үр дүнгийн тайлбар үнэлгээ;
2) Соронзлолтын параметрууд (соронзлох талбай, схем, электрод
хоорондын зай, гүйдэл эсвэл болон соронзон орны хэмжээ, нунтаг ба суспензийн
төрөл, гэрэлтүүлгийн төрөл болон түвшин гэх мэт)-ыг ҮЭС-ын аргачилалт заана.
е). Бүх тохиолдолд, ажил эхлэхийн өмнө, туршилтын биет дээр нунтаг болон
суспензийн чанарыг шалгана.
ж). СБС-ын дараа сорилтын биетийг соронзгүйжүүлэх шаардлага үүссэн
бол, ялангуяа үлдэгдэл соронзоны арга ашиглах үед соронзгүйжүүлнэ. Хувьсах
гүйдлээр далайцыг нь бууруулах замаар соронзгүйжүүлнэ. Универсал согог
бүртгүүрийн багажинд тус функц байдаг.
4.2.4.10.
Үзлэг
хийх
ба
сорилтын
үр
дүнг
тайлбарлах
а). Сорилт хийх хэсэг хангалттай гэрэлтэх боломжийг бүрдүүлнэ. Ердийн
соронзон нунтаг болон суспензи хэрэглэх үед улайсдаг болон гэрэлтэгч чийдэн
хэрэглэж болох бөгөөд гэрэлтүүлгийн хэмжээ нь 500люкс-ээс багагүй байх ёстой.
Гэрэлтэгч /флюресэнцлэгч/ соронзон нунтаг болон суспензи хэрэглэх үед сорилт
хийж буй орчны гэрэлтүүлгийг бууруулсан орчин бүрдүүлж хар гэрэл /хэт ягаан/
ашиглах
ёстой.
(гэрэлтүүлгийн
хэмжээ
20
люксээс
ихгүй).
б). 4.55-р зурагт шалгалтын биеийн гадаргууд согогийн илэрц (овоорсон
бөөмс) үүссэн байдлыг үзүүлжээ. Бөөгнөрөлийн тоон үзүүлэлт нь согогийн
хэмжээ, сарнисан орны хэмжээ, соронзлолтын хүч, бүртгэгч бодис зэргээс
хамааралтай. Бөөгнөрөл нь согогийг дүрсэлж харуулах илэрц бөгөөд, согогийн
хэлбэр хэмжээг тодорхойлохгүй.

4.55-р зураг.
в). Согогийн хэмжээ болон уул согогийг хүлцэх эсэхийг өсгөгч хэрэгсэл
болон хэмжих хэрэгслийн тусламжтай гадна үзлэгийн үр дүнгээр тодорхойлох
бөгөөд, шаардлагатай бол гадаргууг идүүлсэний дараа тодорхойлно.
г). Согогийн хүлцэх шалгуурын зөвшөөрөгдөх хэмжээг гадна үзлэг
шалгалтын норм болон энэ стандартын 7-р бүлэг, тухайн бүтээгдэхүүний
норматив бичиг баримт зэрэгт зааж өгсөн байдаг.
д). СБС-ын үед эд ангид үүсэх хуурмаг соронзон илэрцээс үүдэн буруу үнэлэлт
хийх магадлалтай байдаг. Хуурмаг буюу согогтой холбогдолгүй соронзон илэрц үүсэх
тохиодолууд:
- Ирмэг, өнцөг үүсгэсэн хэсгүүдэд бөөм цугларч согогтой ижил илэрц өгөх:
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- гадаргуугийн тэгш бус байдал, тодорхой гүнтэй зурагдалт, зураас,
хольцын үлдэгдэл, зохион бүтээлтийн геометр хэмжээ (жишээ нь: эрээс, ховил)
гэх мэт;
- бүтээгдэхүүний үлдэгдэл соронзлолын ул мөр үлдсэнээс Жишээ нь:
хүчтэй соронзлох багаж хэрэгсэл хэрэглэх, гагнуурын кабель ашиглах үед шалгах
биед ойртуулсан гэх мэт.
е). Хуурмаг илэрцийг ялгах дараах аргуудыг санал болгож байна:
- гадаргууг дахин цэвэрлээд шалгах;
- Соронзон нунтагийн өмнөх ул мөрийг бүрэн арилгаж сэжигтэй хэсгүүдийг
дахин соронзлох;
- Соронзлолын орны чиглэлийг өөрчлөх (тодорхой хязгаар дотор);
- Илэрц үүссэн гадаргуугийн хэсэгт идүүлэлт хийж ГҮС хийх аргууд байна.
ж).Сорилтын үр дүнд тулгуурлан тайлан, баримт бичгийг боловсруулах.
4.2.5. Шингэн нэвчүүлэх сорилт
4.2.5.1 Ерөнхий зүйл
Шингэн нэвчүүлэх сорилт (ШНС) бол норгох шингэний нарийхан онгорхой нүх
рүү идэвхтэй шурган орох шинж чанар (капилляр үзэгдэл) дээр үндэслэсэн нэвчигч
шингэний нэг төрлийн арга юм.
Шингэн нэвчүүлэх сорилын аргын ерөнхий шаардлага, үндсэн дүрмийг
ГОСТ 18442-д тодорхойлсон болно.
а) Шингэнийг нэвчүүлэх шалгалтаар зөвхөн гадаргуугийн согог буюу цууралт,
нэвт цууралт, хагаралт, нугалаа, жижиг ухдас, дутуу гагналт, талст хоорондын
зэврэлт гэх мэт согогийг илрүүлдэг.
Шалгах эд ангид нэвчигч шингэнийг цацахад, шингэн нь капилляр
үйлчлэлээр согог руу нэвчин орно. Нэвчсэн шингэн дээр тодруулагч шингэнийг
цацах үед тодруулагчийн шингээх үйлчлэлээр илэрцийн бодис сорогдон гарч
өнгө үүсгэх үзэгдэл нь согогийг тодорхойлох боломжтой болгоно - 4.56-р зураг
Тодорсон илэрц
Тодруулагч шингэн давхарга
Нэвчигч шингэнээр дүүрсэн гэмтэл согог
Сорилтын биет

4.56-р зураг. Хайлтын схем
Шалгах бие

б) Нэвчигч бодисоор согогийг илрүүлэх олон янзын арга хэрэглэх боловч
ДЦС-ын хувьд практикт өнгөт болон гэрэлтэгч бодисыг тодруулагчтай нь
хослуулан өргөн хэрэглэдэг.
в) Шингэн нэвчүүлэх сорилыг ДЦС-ын дулаан цахилгааны тоног төхөөрөмжийн төрөл
бүрийн материалаар ( бүх төрлийн ган, зэс, хөнгөнцагаан гэх мэт) хийгдсэн янз бүрийн
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эд ангиудад хийж болно.
г) Шингэн нэвчүүлэх сорилыг эд ангийн үйлдвэрлэл, ашиглалт, засвар
үйлчилгээний явцад гадаргуугийн согог (ихэнхдээ цууралт) үүсэх магадлалтай
доорх эд анги, элементийг (шалгалтын бие) шалгалтад ашигладаг:
- хаалт арматур (гадаад болон дотоод гадаргууг);
- тройник (гагнасан, цутгасан, цувисан);
- конус маягийн шилжүүлэг (цутгасан, цувисан);
- булан (матсан, цутгасан, хэвлэсэн);
- тулгасан болон өнцөг маягийн гагнуурын оёдол;
- Турбин болон насосын их бие;
- Турбины урсгалын хэсгийн эд ангиуд (диск, ротор, хүрзэмэм),
- Түүнчлэн гадаргуугийн согог үүсч болзошгүй эд ангийн дурын хэсгүүдэд
ашиглана.
4.2.5.2 Шингэн нэвчүүлэх сорилын хэсэг
а) Шингэн нэвчүүлэх сорил гүйцэтгэх хэсэг нь үл эвдэх сорилын
лабораторийн хэсэг байна. (металл лаборатори).
б) шингэн нэвчүүлэх сорил гүйцэтгэх ажилтан нь MNS ISO 25107 ба MNS
ISO 25108 стандартын сургалтын хөтөлбөр ба багаж төхөөрөмж бүхий сургалтын
байгууллагад сурч мэргэшсэн, MNS ISO 9712:2019 стандартын дагуу ажилтаны
баталгаажуулалтад хамрагдсан сертификаттай байх ёстой.
в) Лабораторийн итгэмжлэлийн гэрчилгээний хавсралтын хамрах хүрээнд
шингэн нэвчүүлэх сорил ба түүнчлэн ДЦС-н тоноглолд шалгалт хийх эрхийг
зааж зааж өгсөн байна.
4.2.5.3
Шингэн нэвчүүлэх сорилд хэрэглэгдэх техник хэрэгсэл, материал
а) Шингэн нэвчүүлэх сорил нь тусгай бодисуудын бүрдэл болон туслах
хэрэгслүүдийг ашигладаг. Гэрэлтэгч бодистой аргын бүрдэлд хэт ягаан туяагаар
гэрэлтүүлэх харанхуйн гэрэл үүсгэгч багтсан байх ёстой.
Суурин зориулалттай шалгалтын бүрдэлд багтах бодис тус бүрийг агуулах
их багтаамжит сав, шалгалтын биеийг тогтоох төрөл бүрийн хавчаар,
гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжүүдээр тоноглогдсон байна. (энэ аргыг ДЦС-ын нөхцөлд
ашиглагддаггүй).
б) Шалгалтын хэрэглэгдэхүүн бодисуудыг нэвчигч, цэвэрлэгч, тодруулагч
гэж хуваадаг.
в) Нэвчигч шингэн "пенетрант" нь өндөр нэвчих чадвартай, өнгийн будаг
эсвэл гэрэлтэгч бодис агуулсан нэг буюу холимог бодисоос бүрдэнэ.
г) Тодруулагч шингэн "тодруулагч" бодис нь сорж, шингээх чадвартай дэгдэмхий шингэн
бодисоос бүрдэнэ.
д) Цэвэрлэгч бодис нь илүүдэл нэвчих шингэнийг зайлуулах зориулалттай
уусмал юм.
Арчих материал нь нэвчих шингэнээс үлдсэн илүүдэл шингэнүүдийг
арилгах ба гадаргуу дээр илүүдэл ул мөр үлдээхгүй байх зориулалттай.
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е) Гэрэлтэгч нэвчих шингэн ашиглаж буй тохиолдолд тусгай баталгаажсан
хэт ягаан туяаны хар гэрэл шаардлагатай байдаг.
ж) Нэвчих шингэн, тодруулагч, цэвэрлэгч (дотоод болон гадаад)-ийг
лаазлан шүршдэг хэлбэрээр, тус тусад нь савлан үйлдвэрлэдэг. Саван дээр
мэдрэх чадварыг бичиж, тохирлын гэрчилгээ дагалдуулсан байдаг.
Ийм төрлийн ихэнх бодисуудыг байгаль орчинд ээлтэй бодисуудаар
үйлдвэрлэдэг.
и) Эдгээр бодисын мэдрэх чадвар, чанарыг баталгаажуулсан хяналтын
дээж дээр шалгана.
Хяналт шалгалтанд ашиглаж буй сорьц нь зохиомол цууралт үүсгэсэн
хромтой ган хавтан байдаг. Мөн азотжуулсан давхарга бүхий гадаргуутай
сорьцыг өргөн хэрэглэгддэг. Механик аргаар чичрүүлэн азотжуулсан давхаргад
цууралт үүсгэдэг байна. (4.57-р зураг).

4.57 –р зураг. Сорьцын загвар
Цууралтын нарийн хэмжээг микроскопоор тодорхойлдог.
Хяналтанд ашиглаж буй сорьц дахь цууралтын хэмжээнд үндэслэн мэдрэх
чадварыг нь баталгаажуулсан байдаг.
Соронзон бөөмийн шалгалтад зориулсан хяналтын сорьц ашиглахыг
зөвшөөрнө.
и) Ашиглалтын явцад сорьцыг цууралтын гүнд нэвчсэн пенетрантийн ул
мөрийг арилгаж гүн гүнзгий цэвэрлэж байх шаардлагатай. Мөн хэмжилзүйн
баталгаажуулалтад хамруулдаг байна.
4.2.5.4
Шингэн нэвчүүлэх сорилын параметрууд
а) Шингэн нэвчүүлэх сорилтын гүйцэтгэлийн чанар нь дараах зүйлсээс
хамаардаг:
- бүтээгдэхүүний гадаргуугийн цэвэршилт, ашиглагдах бодисын чанар,
хяналт шалгалт гүйцэтгэх технологийг чанд мөрдөх, хяналт шалгалт гүйцэтгэх
талбай дахь гэрэлтүүлгийн түвшин.
Эдгээр хүчин зүйлсийн цогц нь шалгалтын мэдрэх чадварийг тодорхойлдог.
б) шингэн нэвчүүлэх сорилд согогийн хэмжээнээс хамааруулан мэдрэх
чадварыг 5 түвшинд авч үздэг 4.12-р хүснэгт.
4.12-р хүснэгт.
Мэдрэх чадварын түвшин

Согогийн өргөн, мкм

I
1,0-с бага
II
1,0 - 10,0
III
10,0 до 100,0
IV
100,0 - 500,0
Технологийн
нормчлоогүй
ТАЙЛБАР: 0.5мм-ээс (500μм)-аас дээш өргөнтэй гүехэн ангайлттай согогт илрүүлэх
баталгаа өгөхгүй.
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4.2.5.5 Сорилтын бэлтгэл
а) Тоног төхөөрөмжийг сорилтод бэлэн болгох зохион байгуулалтын ажил нь ДЦС-ын
техникийн удирдлагад хамаарна.
ДЦС-ын техникийн албанаас шалгалтын биеийн сорилтод хамаарах бүх баримт
бичгүүдээр хангасан байх ёстой. (энэ БС-ын 4.1.11-л зүйл):
б) Сорилын бэлтгэл гэдэг нь хяналтын объектыг бэлтгэж найдвартай
шалгах боломж нөхцөлөөр хангахад оршино.
Үйлдвэрлэлийн нөхцөлд шаардлагатай хашлага, шатыг шаардлагын дагуу
угсарч, авирах, буух, ажиллах боломжийг хангасан байх шаардлагатай.
в) Шалгалтын биеийн гадаргууг бэлтгэхдээ дулаалга, тусгаарлагч материал,
шалгалтын бие, тоос болон хаг хурдасыг зайлуулж цэвэрлэсэн байна. Соронзон
нунтагийн хөдалгаанийг хангахын тулд гадаргуугийн барзгар, гүн зураас, зурагдалт,
гадаргуун тэгш бус байдал зэргийг арилгасан байх шаардлагатай ба өнгөлгөөний зэрэг
нь Rz=20мкм-с багагүй байх ёстой.
г) Механик цэвэрлэгээ, боловсруулалтыг согог үүсэх боломжгүйгээр хийх
ёстой ба шаардлагатай үед хордуулалт хийнэ.
д) Шалгагдах гадаргууг тосгүйжүүлж мөн согогийн гүн дэх тосыг ч зайлуулж
цэвэрлэх ёстой. Керосин төрлийн болон шингэрүүлэгч уусмалыг хэрэглэхийг
хориглоно.
е) Орчны температур ба чийгшил, түүнчлэн шалгах биеийн температур нь
дэгдэмхий бодисын ашиглагдах мужид нийцэж байх ёстой (тэдгээрийг баримт
бичиг буюу шалгалтын аргачилалт тэмдэглэх ёстой).
ж) Хяналт шалгалт хийх хэсгийн гэрэлтүүлгийн талаар тусгай шаардлага
тавьдаг тул бэлтгэл ажлын жагсаалтанд гэрэлтүүлгийн зохих түвшинг оруулах
ёстой.
4.2.5.6 Шалгалтын параметр ба схемийн сонголт
Шингэн нэвчүүлэх сорилын үндсэн параметр нь мэдрэх чадвар юм. ДЦСын дулааны механикийн тоног төхөөрөмжийг хянахад "II" түвшиний мэдрэх
чадвар хамгийн тохиромжтой ба үйл ажиллагааны онцлог шинж чанар, стандарт
баримт бичгийн шаардлагыг харгалзан үзнэ.
б) ДЦС-д шингэн нэвчүүлэх хяналт шалгалт хийхдээ голчлон дараах 2
аргыг санал болгодог.
- Өнгөт, будаг ашигласан нэвчигч шингэн.
- Гэрэлтэгч, флуоресцент нэвчигч шингэн ашигласан.
Эдгээр хоёр арга нь ижил боловч гэрэлтэгчийн хувьд гэрэлтүүлгийн тусгай
нөхцөл шаардагддаг (хэт ягаан туяаны хар гэрэл) ба практикт илүү "бохир" гэж
үздэг.
в) Гэрэлтэгч нэвчигч шингэний аргын хувьд зарим тохиолдолд
тодруулагчгүйгээр ашиглаж болдог.
4.2.5.7 Шалгалт хийх журам
а) ДЦС-ын дулаан механик тоног төхөөрөмжид хийгдэх шингэн нэвчүүлэх
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сорилтыг ҮЭС-ын аргачилал"-ын дагуу гүйцэтгэдэг.
Сорил гүйцэтгэх аргачилал нь сорил хийгдэх эд ангийн норматив техникийн
баримт бичгийн шаардлагад нийцэх ёстой.
ҮЭС-ын аргачилал"-ыг дор хаяж MNS ISO 9712:2019 стандартын 2-р
түвшинд мэргэшсэн ажилтан боловсруулж, лабораторийн эрхлэгч баталдаг.
Гуравдагч талын мэргэжлийн байгууллагын мэргэжилтнүүдээс боловсруулсан
аргачилал ашиглахыг зөвшөөрнө.
б) Сорилт гүйцэтгэх аргачилалд дараахь үндсэн мэдээллийг агуулсан байх
ёстой:
- сорилын объектын тодорхойлолт (дизайн, материал, хэмжээ гэх мэт);
- нэвчигч шалгалтын төрөл (өнгөт болон гэрэлтэгч);
- хэрэглэх материалын төрөл (бодисын бүрдэлийн төрөл, загвар);
- шалгалтын талбар (схем зураг);
- хяналт шалгалтын онцлог, зөвлөмж;
- гэрэлтүүлэгт тавигдах шаардлага (гэрэлтүүлгийн түвшин, хэт ягаан
туяаны хар гэрэл ашиглах шаардлага);
- Үр дүнг үнэлэх (хүлцэх шалгуур).
Сорил аргачилалыг тодорхой нэг хийц болон нэг төрлийн олон эд ангид
зориулж боловсруулсан байж болно.
в) Сорилыг эхлэхээс өмнө шалгагч нь сорил хийх эд ангийн гадаргуугийн
бэлтгэл хийгдсэн эсэх, гадаргууд согог байгаа эсэхийг магадлан хүлээж авах
шаардлагатай. Согогийг арилгахаас өмнө сорилт хийх ёсгүй.
г) Сорилт шалгалт гүйцэтгэх захиалга хүлээн авах.
- техникийн баримт бичигтэй танилцах,
- шалгалтын параметрууд ба шалгах схемийг тодорхойлох (аргачилал),
- бэлтгэл ажил ба гадна үзлэгийн дараа шалгалтын биеийг хүлээн авах,
- шалгалтын ажлыг гүйцэтгэх
- шалгах талбайд үзлэг хийх,
- шалгалтын бие дээр хийгдсэн сорилтын үр дүнг нэгтгэн үнэлэх,
- тайлан, баримт бичиг боловсруулах (протокол, дүгнэлт).
4.2.5.8 Шингэн нэвчүүлэх сорилын технологи
а). Шингэн нэвчүүлэх сорилыг зохих журмын дагуу бэлтгэж цэвэрлэсэн
дурын сүвэрхэг биш материалаар хийгдсэн эд анги эсвэл түүний аль нэг хэсэгт
хийж болно. (4.2.5.5-г үзнэ үү).
б) Шалгалтын гол зорилго нь согог байж болох байрлалыг тогтооход
оршдог. Энэ өгөгдлийг эд ангийг үйлдвэрлэсэн технологи, тоног төхөөрөмжийн
ашиглалтын түүхэнд дүн шинжилгээ хийх замаар гаргаж авдаг. Эдгээр өгөгдлүүд
дээр үндэслэн шалгалт хийх талбай болон шалгах схемийн зураглал
боловсруулсан байна. (шалгагчийн ур чадварт энэ хамаардаггүй).
в) Том оворын эд ангийг шалгахад том талбайг хамруулж болно
(хэрэгжүүлэхэд төвөгтэй учир 1.0 м2 хүртэл байхыг зөвлөдөггүй).
г) шингэн нэвчүүлэх сорилд дараах зүйлүүдийг хэрэглэдэг.
,

- Цэвэрлэгч бодис (гадаргууг сайн цэвэрлэх зориулаттай уусмал);
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- Нэвчигч шингэн (нэвчигч бодис);
- Тодруулагч (цагаан өнгийн суурь).
д) шалгалт хийх үйл явцад дараах дараалсан үйл ажиллагаа орно:
1. Хяналт шалгалтын сорьц дээр нэвчигч болон тодруулагчийн чанарын
магадлан шалгалт хийнэ.
2. Шалгалтыг эхлүүлэхийн өмнөх цэвэрлэгээ хийнэ.
Үүний зэрэгцээ тоос шалгалтын бие, тос, чийгийг гадаргуугаас арилган
цэвэрлэж, согогийн хөндийг цэвэрлэнэ. Цэвэрлэгээг хийхдээ цэвэрлэгч бодисыг
гадаргууд шууд хэрэглэж цэвэрхэн даавуугаар арчих эсвэл даавуунд шингээж
арчиж цэвэрлэнэ.
3. Нэвчигч шингэнийг хэрэглэх.
Баллон, будгийн багс, өнхрүүш, шүршигч зэргийг ашиглан нэвчигч
шингэнийг шалгалтын гадаргууд хангалттай хэмжээнд түрхэж өгнө. (4.58-р зураг).

4.58-р зураг
Шингэний нэвчих хугацаа нь бодис согогийн хөндийд бүрэн нэвчиж орохоор
байх ёстой. Нэвчих буюу хүлээх хугацаа нь хэрэглэж буй нэвчих шингэний
төрлөөс хамаарах бөгөөд түүний баримт бичигт заасан байдаг боловч 5
минутаас багагүй байна.
Хүлээх хугацаанд нэвчигч хатаж ууршихаас сэргийлдэг ба өөрөөр хэлбэл
хэд хэдэн удаа дахин түрхэж болно.
4. Сорилт хийж буй гадаргуугаас илүүдэл нэвчигч шингэнийг зайлуулах.
Илүүдэл нэвчигч шингэнийг цэвэрхэн даавуугаар цэвэрлэсний дараа цэвэрлэгч
шингэнээр арчиж цэвэрлэж өгнө (4.59-р зураг).
Сорилтын биеэс нэвчигч шингэнийг
зайлуулсан байдал
Цууралтанд үлдсэн нэвчигч шингэн

4.59-р зураг
Арчиж цэвэрлэх хугацааг аль болох богино хугацаанд хийх ёстой ба учир
нь цууралт болон согогийн хөндийгөөс нэвчигч шингэнийг гаргах буюу хатаадаг.
Нэвчигч шингэнийг нягт нямбай арилгаж цэвэрлэх байдлаас хяналт
шалгалтын чанар, үр дүн хамаарна. Гадаргууд үлдсэн үлдэгдэл нэвчигч шингэн
нь буруу үнэлгээ хийх, дахин хяналт шалгалт хийхэд хүргэдэг.
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5). Тодруулагчийг ашиглах.
Баллонтой бол шүршиж, түрхдэг бол зөөлөн сойзоор түрхэх маягаар
хяналт шалгалтын гадаргууд тодруулагчийг хэрэглэдэг.
Тодруулагчийг нэг үе нимгэн давхарга үүсгэж хэрэглэнэ. Урсгаж болон
давхарлаж хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй.

4.60-р зураг
Тодруулагчийг өөрөөр нь хатаах ёстой ба 40°С хүртэлх температуртай
дулаан агаараар зөөлөн үлээлгэж хатааж болно.
4.2.5.9 Үзлэг шалгалт ба шалгалтын үр дүнгийн боловсруулалт
а) Чанартай үзлэг хийхийн тулд шалгалт хийгдэж буй талбай хангалттай
гэрэлтүүлэгтэй байх ёстой. Өнгөт нэвчигч шингэний шалгалтын үед улайсдаг
болон гэрэлтэгч чийдэн хэрэглэж болох бөгөөд гэрэлтүүлгийн хэмжээ нь 500
люкс-ээс багагүй байх ёстой.
Гэрэлтэгч шингэн нэвчигчтэй шалгалтын үед баталгаажуулсан хэт ягаан
туяаны чийдэн ашиглах ба шалгалт хийж буй бүтээгдэхүүнийг харанхуйлах
ёстой. Шалгалт хийх бүдүүвчийг 4.61-р зураг үзүүлэв.

Гэрэлтүүлэгч

Хэт ягаан туяаны хар гэрэл

4.61-р зураг
б).Тодруулагч нь шингээх шинж чанартай байдаг бөгөөд түүнд нь нэвчигч
шингэж татагдана. Ингэж цагаан өнгийн дэвсгэр дээр тодруулагч нь нэвчигч
ягаан өнгөөр тодорч харагддаг.
в). Шалгалт хийж буй хэсэгт үзлэгийг хоёр үе шаттайгаар хийхийг зөвлөнө:
- урьдчилсан, дүрсийн чанарын индикаторласан байдлаар 3-5 минутын
туршид илэрц гарч ирэх байдлыг шинжин согогийн талаар төсөөлөл олж авна
- төгсгөлийн үзлэгийг тодруулагчийг бүрэн хатсаны дараа15-20 минутын
ажиглаж хийнэ.
г).Бүртгэгдсэн согог нь тодруулагчийн гадаргуу дээр ялгарсан толбо
хэлбэрээр илэрдэг. Нэвчигч шингэн нь согогийн гүн рүү гүйцэд нэвчсэн,
тодруулагч бүрэн хатах хүртэл хүлээж ажиглах нь илүү тод илэрцийг хүлээн авах
шалгуур үзүүлэлт юм.
Илэрцийн хэмжээ нь согогийн хэмжээг илэрхийлэх боловч хэлбэр, хэмжээг
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тодорхойлохгүй.
4.62-р зурагт цууралт болон эзэлхүүнт согогийн илэрцийг жишээгээр
үзүүллээ.

4.62-р зураг
д) Илэрцийн мөр нь согогийн хэмжээнээс 3-5 дахин их байдаг гэдгийг практикт
тогтоожээ.
е). Илэрцийн мөрийг сунасан ба дугуй гэж хуваагдана.
Илэрцийн мөрийн урт өргөнөөс 3-аар их харьцаатай бол сунасан илэрц /урт согог/
гэнэ. Илэрцийн мөрийн урт өргөнөөс 3-аар бага эсвэл тэнцүү бол дугуй илэрц /биет
согог/ гэнэ.
ж).Согогийн бодит хэмжээ, зөвшөөрөгдөх хэмжээг үнэлж тодорхойолохдоо
оптик багаж, хэмжих хэрэгсэл ашиглаж гадна үзлэгээр хийж гүйцэтгэнэ.
Шаардлагатай бол идүүлэлт хийж болно.
и). Согогийн хүлцэх шалгуурын норм энэ стандартын 7-р бүлэг болон
харгалзах техникийн нөхцлийн НББ-ээр өгөгдөнө.
к). шингэн нэвчүүлэх сорилын хувьд эд ангид алдаатай үнэлгээ хийх өндөр
магадлалтай байдаг.
Илэрцийн мөр нь дараах зүйлээс хамааралтай үүсч байдаг:
Гадаргуугийн барзгаржилт, зурагдалт, будаг болон хурдас давхаргын
үлдэгдэл, эд ангийн хийцийн онцлог байдал (эрээс, ховил гэх мэт) зэргээс
хамаарч нэвчигч шингэн үлддэг.
Тодруулагчийг хэрэглэхийн өмнө нэвчигч шингэнийг бүрэн гүйцэд
цэвэрлэж арилгаж өгөөгүй. Гэрэлтэгч нэвчигч шингэн хэрэглэх үед энэ нь
илүү их тохиолддог.
Илэрцийн мөр үүсэхгүй байх тохиолдол:
Шалгах биеийн бэлтгэл хангалтгүйгээс нэвчигч шингэн согогт нэвтрэн орох
боломжгүй болох (согогийн ам нээгдээгүй, тос болон хурдасаар
далдлагдсан);
Тодруулагчийг хэрэглэхийн өмнө согогт нэвчсэн нэвчигч шингэнийг
согогоос угааж зайлуулсан байх.
л). Шингэн нэвчүүлэх сорилын үр дүн чанарын хувьд эргэлзээтэй байвал
гадаргууд нэмэлт цэвэрлэгээ хийж дахин давтан хяналт шалгалт хийх ёстой.
м). Хяналт шалгалтын үр дүнд тулгуурлан тайлан, баримт бичгийг
боловсруулах.
4.2.6. Хуйларсан гүйдлийн сорилт
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4.2.6.1. Ерөнхий зүйл
Хуйларсан гүйдлийн сорил (ХГС) нь гадаргуугийн шалгалтын төрөлд
хамаарна. ХГС-ын үндэс нь шалгах эд ангийн гадаргуугийн үед өдөөгдсөн хуйларсан
гүйдлийг хэмжихэд оршдог. Гадаргууд орших согогийн хуйларсан гүйдлийн
хэмжигдэхүүнд оруулсан өөрчлөлтийг хэмжих багажаар бүртгэж авдаг.
ХГС-ын аргыг 0.5-60 МСм/м хүртэл цахилгаан дамжуулал бүхий металл
(ферросоронзон болон ферросоронзон биш ган болон тэдгээрийн, мөн өнгөт металл
болон түүний хайлш) бүтээгдэхүүн болон эд ангийн шалгалтад ашигладаг.
Хуйларсан гүйдлийн шалгалтаар цууралт, нүх, дутуу гагналт гэх мэт
гадаргуугийн согогуудыг илрүүлдэг.
Тайлбар: Тааламжтай нөхцөлд (өндөр цахилгаан дамжуулалт, өдөөсөн орны
хүчлэг их гэх мэт) гадаргуугаас 5мм хүртэл гүнд орших цууралтыг ч илрүүлж болно.
a). ДЦС-ийн дулаан механик тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэл, угсралт,
ашиглалт, засварын явцад бүтээгдэхүүн, эд ангийн гадаргууд нь согог үүсч
болзошгүй үед хуйларсан гүйдлийн шалгалтыг хэрэглэнэ. (ихэвчлэн цав илрүүлэхэд
хэрэглэнэ, 4.2.5.1-н дэд зүйлийг үз)
б). Хуйларсан гүйдлийн хяналт шалгалтыг турбиний урсгалын хэсэг
(шилжүүлэх гадаргуу, роторын булан үүсгэх хэсгүүд /галтель/, дулааны ховилд,
ажлын болон чиглүүлэгч хүрзэмнүүдийн гадаргуу гэх мэт), хязгаарлагдмал орчинд,
шалгахад хүнд, хэцүү байрлалтай хэсгүүд дээр ашиглалтын үеийн үзлэг үйлчилгээ,
засвараар гадаргуун цууралтыг хайж тодорхойлоход ашиглах нь онцгой үр дүнтэй
байдаг.
4.2.6.2 Хуйларсан гүйдлийн сорилын хэсэг
а) ХГС гүйцэтгэх хэсэг нь үл эвдэх сорилын лаборатори (металл
лаборатори)-д харъяалагдана.
б) ХГС гүйцэтгэх ажилтан нь
MNS ISO 25107 ба MNS ISO 25108
стандартын сургалтын хөтөлбөр ба багаж төхөөрөмж бүхий сургалтын
байгууллагад сурч мэргэшсэн, MNS ISO 9712:2019 стандартын дагуу ажилтаны
баталгаажуулалтад хамрагдсан сертификаттай байх ёстой.
в) Лабораторийн итгэмжлэлийн гэрчилгээний хавсралтын хамрах хүрээнд
хуйларсан гүйдлийн сорилт ба түүнчлэн ДЦС-н тоноглолд шалгалт хийх
эрхийг зааж зааж өгсөн байна.
4.2.6.3 Хуйларсан гүйдлийн шалгалтанд хэрэглэгдэх багаж төхөөрөмж
а). Хуйларсан гүйдлийн шалгалтанд хувиргуур бүхий зохион бүтээгдсэн
гадаад болон дотоодын үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн багаж ашиглана (янз бүрийн
хийц бүхий).
б). Согог илрүүлэгч багаж нь бага оврын, нам хүчдэлийг зайгаар
ажиллахаар зохион бүтээгдсэн байдаг. Багажийг ерөнхий ба тусгай зориулалтын
гэж 2 хуваадаг.
Ерөнхий зориулалтын багаж нь янз бүрийн хувиргуур болон (янз бүрийн нэмэлт
болон үйлчилгээний горимуудтай) ажиллах боломжтой.
Тусгай зориулалтын багаж нь – тодорхой эд анги, бүтээгдэхүүнд шалгалт
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хийх зориулалттай тусгай хувиргуур, тохирох тоног төхөөрөмж бүхий байна
(тусгай хавчаар, танипулятороор тоноглогдсон)
Согог бүртгүүрүүдийг мөн хэмжих байгууламж-индикаторын хийцээр нь
ангилдаг. Өмнөх үеийн багаж нь энгийн зүү заагчтай, механик бат бөх чанар нь
сул, удаан ажиллагаатай байсан. Орчин үеийн ерөнхий зориулалтын багаж нь
LED дэлгэц бүхий тоон үзүүлэлттэй, хэмжилтийн алдаагүй болсон.
в). Согог бүртгүүрийн бүрэлдхүүнд тохиргоо, шалгалт тохируулгад
зориулсан янз бүрийн загварын шалгалтын сорьц багтана. Сорьцны гадаргууд
тодорхой хэмжээний нарийхан ховил (зүслэг) хэлбэрийн хиймэл цууралт байх
ёстой. СБС ба ШНС-д ашигладаг шалгалтын сорьцыг энд ашиглаж болно.
г). Хуйларсан гүйдлийн багаж нь хэмжих хэрэгсэл биш бөгөөд байнгын
баталгаажуулалт хийлгэх, шаардлагагүй боловч техникийн паспортод заасан
үзүүлэлтүүд, шалгалтын мэдрэх чадварыг нь заавал бичиж шалгадаг байх ёстой
(илрүүлэх гэм согогийн хэмжээ)
4.2.6.4 Хуйларсан гүйдлийн шалгалтын параметрууд
а). Хуйларсан гүйдлийн шалгалтын хувьд мэдрэх чадвар нь үндсэн үзүүлэлт
бөгөөд энэ нь тодорхой хэмжээтэй (хамгийн бага) согогыг найдваржилттай илрүүлэх
чадвар юм.
Мэдрэх чадвар нь олон хүчин зүйлээс хамаарах бөгөөд түүнийг тохируулах
боломжгүй байдаг. Ердийн тохиолдолд хуйларсан гүйдлийн шалгалт нь 0.2мм гүн,
3.0мм урттай (1.0 мкм-с том ангайсан) цавыг илрүүлэх боломжтой.
б).
Мэдрэх
чадварыг
дараах
байдлаар
тодорхойлдог.
Үүнд:
- хувиргагуурын хэмжээгээр: хувиргуурын (ороомог) хэмжээ нэмэгдэх тусам
хяналт шалгалтын талбайн хэмжээ нэмэгдэж, хяналт шалгалтын мэдрэх чадвар
муудна;
- шалгах бие-хувиргуур зайгаар: завсар ихсэхэд мэдрэх чадвар буурна;
- шалгах биеийнн гадаргуугийн чанар: гадаргуугийн нарийн төвөгтэй байдал
(ховил, суваг, огцом шилжилт, радиус), хурдас давхарга (харьцаа, шороо гэх мэт),
тэгш бус байдал (өнгөлгөөний зэрэг Rz 20-оос доош) зэргээс хамаарч мэдрэх
чадвар буурдаг.
в). Тухайн тохиолдол бүрт шалгах биеийн материалтай ижил материалаар
хийгдсэн, янз бүрийн хэмжээтэй ховил агуулсан үйлдвэрийн шалгалтын сорьц
ашиглахыг зөвлөж байна.
г). Хуйларсан гүйдлийн шалгалт хэрэглээ тохиромжгүй тохиолдолууд:
- соронзон болон цахилгааны шинж чанарыг өөрчлөх хурц ирмэг бүхий
загвартай эд анги;
- цахилгаан дамжуулагч хамгаалалтын бүрхүүлтэй, бүрхүүл дэх гэмтэл
согогийг арилгаагүй эд анги;
- цахилгаан дамжуулагч хэсгүүдээр дүүргэсэн хөндий нь гэмтэлтэй эд анги;
- хангалтгүй гагнагдсан гагнуурын оёдолтой гол;
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4.2.6.5 Шалгалтанд бэлтгэх
а). Тоног төхөөрөмжийг шалгалтад бэлэн болгох ажлыг ДЦС-ын техникийн удирдлага
хариуцдаг. ДЦС-ын техникийн албанаас шалгалт хийхэд шаардлагатай дараах баримт
бичгүүдээр хангасан байх ёстой:
- Формуляр, зураг, схем зураг;
- Шалгалтын бие ба түүний ашиглалтын нөхцөлийн талаарх мэдээлэл;
- Өмнөх үл эвдэх шалгалтын үр дүн
б). Шалгалтын бэлтгэл гэдэг нь шалгах биеийг бэлтгэж найдвартай сорил
хийх боломжийг хангахад оршино. Үйлдвэрлэлийн нөхцөлд шаардлагатай
хашлага, шатыг шаардлагын дагуу угсарч, авирах, буух, ажиллах боломжийг
хангасан байх шаардлагатай.
в). Шалгах биеийн гадаргууг бэлтгэхдээ дулаалга, тусгаарлагч материал, шороо, тоос

болон хаг хурдасыг зайлуулж цэвэрлэсэн байна. Гадаргуу нь барзгар, гүн зураас,
зурагдалт, гадаргуун тэгш бус байдал зэргийг механик аргаар өнгөлж арилгасан байх
шаардлагатай. Өнгөлгөөний зэрэг нь Rz=20 мкм-ээс багагүй байх ёстой.
г). Эд ангийн бүх шалгах гадаргуу будаг болон лакний зузаан нь жигд,
гэмтэл, тасалдалгүй бүрэн бүтэн байдлыг хадгалж байвал будсан буюу лакадсан
гадаргууд шалгалт хийхийг зөвшөөрнө.
4.2.6.6 Шалгалт хийх журам
а) ДЦС-ын дулаан механик тоног төхөөрөмжид хийгдэх хуйларсан гүйдлийн
сорилыг ҮЭС-ын аргачилал"-ын дагуу гүйцэтгэдэг.
Сорил гүйцэтгэх аргачилал нь сорил хийгдэх эд ангийн НТББ-ийн
шаардлагад нийцэх ёстой. ҮЭС-ын аргачилал"-ыг MNS ISO 9712:2019
стандартын 2-р түвшинээс дээш мэргэшсэн ажилтан боловсруулж, лабораторийн
эрхлэгч баталдаг.
Гуравдагч талын мэргэжлийн байгууллагын мэргэжилтнүүдээс
боловсруулсан аргачилал ашиглахыг зөвшөөрнө.
б). ҮЭС-ын аргачилал нь дараах үндсэн мэдээллийг агуулсан байх ёстой:
- Шалгалтын объектын тодорхойлолт (дизайн, материал, хэмжээ гэх мэт);
- шалгалт хийх хэсэг (зураг, загвар);
- хувиргуурын төрөл ба загвар;
- хайлтын арга, схем;
- Тохиргоо болон шалгалтын онцлогууд;
- Үр дүнг үнэлэх (хүлцэх шалгуур).
- ҮЭС-ын аргачилалыг тодорхой нэг хийц болон нэг төрлийн олон эд ангид
зориулж боловсруулсан байж болно.
в). Шалгалтыг эхлэхээс өмнө шалгагч нь хяналт шалгалт хийх эд ангийн
гадаргуугийн бэлтгэлийг шалгаж гадаргууд гэмтэл согог байгаа эсэхийг магадлан
Шалгах биеийг хүлээж авна.
г). Шалгалтыг доорх дэс дарааллын дагуу явуулна:
- шалгалт гүйцэтгэх захиалга хүлээн авах.
- техникийн баримт бичигтэй танилцах,
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- шалгалтын параметруудыг тодорхойлох (аргачилал, заавар),
- бэлтгэл ажил, гадна үзлэгийн дараа шалгах биеийг хүлээж авах,
- шалгалт гүйцэтгэх (согог хайх, гэмтлийг тодорхойлох),
- Шалгах биеийн сорилын үр дүнгийн үнэлгээ,
- Тайлан, баримт бичиг боловсруулах (протокол, дүгнэлт).

4.2.6.7 Хуйларсан гүйдлийн шалгалтын аргачилалд тавигдах шаардлага
а). Хуйларсан гүйдлийн шалгалтыг зохих журмын дагуу бэлтгэсэн эд анги
эсвэл түүний аль нэг хэсэгт хийж болно.
б). Бүтээгдэхүүн, эд анги бүрийн хувьд шалгалтын талбар дээр хайлт хийх
хэсгүүдийг (шалгагчийн ур чадварыг оруулахгүй) зааж өгөх ба шалгалтаар
согогийн байрлал, чиглэлийг тодорхойлох шаардлагатай. Ийм мэдээллийг
тоноглолыг үйлдвэрлэсэн технологи, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын нөхцөлд
дүн шинжилгээ хийснээр олж авдаг.
в). Хуйларсан гүйдлийн шалгалтыг явуулахдаа дараах зүйлсийг анхаарах
шаардлагатай. Үүнд:
- Шалгах бие дээр хайлт хийх чиглэл нь байж болзошгүй согогийн
байршилд перпендикуляр байх ёстой. Хэрэв ийм байдлаар хайлт хийх
боломжгүй бол өнцөг үүсгэсэн байдлаар хайлт хийх боломжтой боловч мэдрэх
чадвар нь мууддаг.
- хувиргуурын босоо тэнхлэг нь шалгах биеийн гадаргууд байнга
перпендикуляр байрлалыг хадгалах ёстой;
- хайлтын алхам ба хурдыг багажны хийц болон хувиргуурын
хийцээс(хэмжээс) хамааруулж тодорхойлно;
- хэрэв шалгах технологи нь шүргэлцүүлэхгүйгээр шалгахаар заасан,
өөрөөр хэлбэл зайнаас хийгдэж байгаа бол энэ зай (завсар) нь шалгалтын нийт
талбайн хувьд өөрчлөгдөлтгүй байх ёстой.
- шалгах эд ангийн "ирмэгийн нөлөө" үзэгдэлтэй холбоотой эд ангийн
захаар, нүхний эргэн тойронд, радиусын шилжилт болон бусад ижил төстэй
геометрийн онцлогтой бүсүүд нь "итгэлтэй биш шалгалтын бүсэд тооцогддог.
г). Шалгалт эхлэхийн өмнөх гол үйл ажиллагаа нь багажийн тохиргоо юм.
Согог бүртгүүрийн багажийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу тохируулга хийдэг.
Тохиргооны мөн чанар нь компенсацийн түвшин ба мэдрэх чадварыг
тохируулахад оршино.
Хувиргуурыг шалгалтын сорьцын согоггүй хэсэгт байрлуулан багажийн
хэмжилтийн байгууламжуудад компенсаци хийх байдлыг 4.63-р зурагт үзүүллээ.
Тодорхой хэмжээтэй цав(ховил) дээр хувиргуурыг шилжүүлэн байрлуулж, мэдрэх
чадварыг тохируулах ба ингэхдээ дэлгэц дээр максимум илэрцийг гаргаж авна.
Мэдрэх чадварыг тохируулахдаа алдаа үүсгэхгүй, тохируулах заагчийн түвшинг
өөрчлөхгүйгээр үйлдлийг тогтвортой заалт гартал олон удаа давтаж хийнэ.
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Хувиргуур
үүсгэх ороомог
Хэмжих ороомог

Хуйларсан гүйдэл

Имитатор(ховил)

4.63-р зураг. Мэдрэх чадвар ба компенсацийн түвшин тохируулах
д). Түвшиний нэмэлт зөв тохируулгыг тохируулгыг шууд шалгах бие дээр
хийдэг ба хэрэв шаардлагатай бол мэдрэх чадварын тохируулгыг мөн хийнэ.
ТАЙЛБАР: Төрөл бүрийн загварын хуйларсан гүйдлийн багажийн хувьд
үйлдвэрлэлийн зааврын талаархи зөвлөмжүүд нь үүнээс бага зэрэг ялгаатай
байж болно.
e). Шалгах биед ямар нэгэн уламжлалт аргаар тэмдэглэгээ хийж байх
ёстой (координатын эх цэг, тор татах гэх мэт)
ж). Хувиргуурыг тогтоосон схемийн дагуу шалгалт хийх хэсгүүдээр дэс
дараатай хайлт хийх замаар хийгддэг (4.64-р зураг). Заагчийн үйл ажиллагаа нь
согогийн байршил, байрлалын дохио өгдөг. Том хэмжээтэй согог илрэх үед жижиг
хэмжээтэй хувиргуураар согогийн хил хязгаарыг л ойролцоогоор тодорхойлж
болно.
4.2.6.8 Шалгалтын үр дүнг боловсруулах.
а). Заагчийн заалт өөрчлөгдөх үеийн гэм согогийн байрлалыг тэмдэглэж
авах ёстой. Заагчийн хуурамч үнэлгээг хасахын тулд тэмдэглэгдсэн газрыг дахин
дахин шалгах замаар баталгаажуулна.
ТАЙЛБАР: гангийн хаталт, түлэгдэлтээс үүссэн, соронзон чанарын
өөрчлөлт болон тухайн хэсгийн соронзлогдолт заагчид хуурамч дохиолол үүсгэж
болно.

Хувиргуур

Хайлтын зам

Хуйларсан гүйдэл

Цав

Зураг 4.64- Хуйларсан гүйдлийн сорилын схем
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б). Согогийн илэрц ба түүний зөвшөөрөгдөх хэмжээг тодорхойлохдоо
зөвхөн оптик багаж болон хэмжих хэрэгслээр ашигласан гадна үзлэгийн үр дүнг
авах ба шаардлагатай тохиолдолд гадаргууд идүүлэлт хийсний дараах үр дүнг
авна.
в). Согогийн хүлцэх шалгуурын хэмжээг гадна үзлэг шалгалтын норм болон
энэ стандартын 7-р бүлэг, тухайн бүтээгдэхүүний норматив техникийн бичиг
баримт зэрэгт зааж өгсөн байдаг.
г). Шалгалтын үр дүнд тулгуурлан тайлан, баримт бичгийг боловсруулна.
4.2.7. Акустик цацрагааны сорил (АЦС)
4.2.7.1.Ерөнхий зүйл
Энэ стандартын энэ хэсгийн гол заалт, шаардлагууд нь ГОСТ Р 52727-тэй
нийцэж байгаа болно.
а) Акустик цацрагаа (АЦ)-ны сорилын арга нь шалгалтын бие дотор явагдах
налархай хэв гажилт ба ан цавын өсөлтийн процесст үүсэх акустик долгионыг
бүртгэх ба шинжлэх замаар цууралтыг чимээгээр нь илрүүлэх боломжийг
олгодог. Үүнээс гадна АЦС-ын арга нь хяналт шалгалтын биед нэвт гарсан
нүхээр ажлын бие (шингэн эсвэл хий) урсан гаралтыг илрүүлэх боломжийг
олгодог.
б) Шалгах биеийн техникийн төлөв байдлын АЦС нь зөвхөн шалгах биед
хүчдэлт төлөвийг үүсгэж материалд АЦ-ны үүсгүүрийг ажиллуулж байж л
явагддаг. Үүний тулд уг объектыг хүчний ачаалал, даралт, температурын орноор
хүчдэлт төлөвт оруулдаг. Ачааллын төрлийг объектын хийц, түүний ажлын
нөхцөл, туршилтын шинж чанарт үндэслэн тодорхойлно.
в) АЦС-ны аргаар шалгах биеийг шалгахад гурван схемийг ашигладаг.
Үүнд:
- Эд ангид шууд АЦ-ны аргаар шалгалт хийх. Эд ангид АЦ үүсгүүрүүд
илэрсэн тохиолдолд тэдгээрийн байршилд үл эвдэх сорилын (ҮЭС) уламжлалт
аргын аль нэгийг явуулдаг;
- Шалгалтыг ҮЭС-ийн нэг буюу хэд хэдэн аргаар явуулах. Хүлээн
зөвшөөрөгдөхгүй (стандартчилагдсан шалгалтын аргын норм ёсоор) согог илрэх
эсвэл ҮЭС-ын үр дүн эргэлзээтэй үед эд ангийг АЦС-ын аргаар шалгах. Объектыг
ашиглах, илэрсэн согогийг засах тухай эцсийн шийдвэрийг АЦ-ны шалгалтын үр
дүнд үндэслэн гаргана;
ҮЭС-ын аль нэг аргаар эд ангид согог илэрсэн тохиолдолд АЦС-ын аргыг
энэхүү согогийн хөгжилд хяналт тавихад ашиглана. Энэ тохиолдолд эдийн
засгийн үр ашигтай системийг ашиглаж болох ба энэ нь дан эсвэл олон сувгийн
АЦС-ны багаж ашиглах явдал юм.
г) АЦС-ын систем нь бодит хугацааны горимд мэдээлэл хуримтлуулах,
баримтжуулах, шуурхай боловсруулах болон гаргаж дүрсэх, шалгалтын явцад
хуримтлагдсан өгөгдлийг баримтжуулахын тулд хэвлэх шаардлагуудыг хангасан
байх ёстой.
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д) Объектын АЦ-ны шалгалтыг өөрийн бүрэлдэхүүний тогтоосон журмын дагуу
итгэмжлэгдсэн үл эвдэх сорилын лабораторитой байгууллага явуулж болно. АЦ-ны
шалгалтыг мэргэшлийн ур чадвар нь тогтсон журмын дагуу баталгаажсан, гэрчилгээтэй
мэргэжилтэнүүд гүйцэтгэнэ. АЦ-ны шалгалтыг дор хаяж хоёр мэргэжилтэн багтсан баг
хийх ёстой. Гүйцэтгэх ажилтан нь MNS ISO 25107 ба MNS ISO 25108 стандартын
сургалтын хөтөлбөр ба багаж төхөөрөмж бүхий сургалтын байгууллагад сурч
мэргэшсэн, MNS ISO 9712:2019 стандартын дагуу ажилтаны баталгаажуулалтад
хамрагдсан сертификаттай байх ёстой.
4.2.7.2. Шалгалтын бэлтгэл хангах журам
а) Шалгалтын бэлтгэл дараах үндсэн алхмуудыг агуулна. Үүнд:
- Шалгах биеийн техникийн баримт бичгийн дүн шинжилгээ;
- тоног төхөөрөмжийг эзэмшигчтэй шалгалтын аргачилалыг зөвшилцөх;
- акустик цацаргааны хувиргуур (АЦХ)-ыг байрлуулах;
- акустик-цацаргааны тоног төхөөрөмжийг бэлтгэх.
б) АЦ-ны шалгалтын бэлтгэлийн явцад "ҮЭС-ын аргачилал"-ыг
боловсруулдаг ба түүнд дараах мэдээллийг агуулагдсан байх ёстой. Үүнд:
- шалгалтын объектын хийц, материал, хэмжээ, хэлбэр, агуулсан (ажлын)
бүтээгдэхүүний төрөл;
- дуу шуугианы параметрүүдийн өгөгдөл;
- АЦ-ын хувиргуурын төрөл, параметрүүд, тэдгээрийн үйлдвэрлэгч,
шалгалт тохируулгын мэдээлэл;
- АЦ-ын хувиргуурыг тогтоох арга;
- Холболтын бодис;
- хяналтын дараа эд ангийг цэвэрлэх арга;
- АЦ-ны хувиргуурын байрлалын схем;
- АЦС-ын төхөөрөмжийн төрөл, түүний параметрүүд
- АЦС-ын тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын үр дүн;
- бүртгэлийн мэдээлэл, бүртгэлийн арга;
- АЦ-ны үүсгэгчийг ангилах систем ба шинжилгээний үр дүнд үндэслэн
шалгах биеийн төлөв байдлыг үнэлэх шалгуур;
- операторын мэргэшил.
Хяналтын обьект ба хяналтын үндсэн үзүүлэлтүүдийг протоколд бүртгэнэ. Гидро(пневмо) туршилтын аргачилалыг бүрэн тайлбарлах
Ачаалал ба температурын хугацааны өөрчлөлтийн графикийг хавсаргана.
в) Ажлын ачааллын хуваарь болон дараах асуудлуудыг ашиглалтын
байгууллагатай тохиролцох ёстой:
- байр, эрчим хүчний хангамж, хоёр талын холбоо барих;
- хяналт хийх эд ангийг бэлтгэх;
- аюулгүй байдал.
г) АЦ-ны хувиргуурыг суурилуулах
АЦ-ны хувиргуур бүрийг эд ангийн шууд гадаргуу дээр байрлуулах ёстой.
Зарим тохиолдолд (гадаргууд хүрэх боломжгүй, өндөр температур гэх мэт)
долгион дамжуулагчийг ашиглаж болно.
АЦ-ны хувиргуурын байрлал (алслал) болон антены бүлгийн тоог тухайн
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эд ангийн байгууламж болон дохионы унтралттай холбоотой АЦ-ны хувиргуурын
хамгийн их зай, координатын нарийвчлалаар тодорхойлогддог.
АЦ-ны хувиргуурын байршуулал нь шалгах биеийн шаардлагатай
гадаргуугийн талбайг хамрах ёстой.
АЦ-ны хувиргуур хоорондох зайг сонгохын тулд замхралыг хэмжих ба
үүний тул АЦ-ны хувиргуурыг тогтоож АЦ-имитаторыг АЦХ-ын чиглэлд 3м
хүртэл зайд 0.5м алхамаар шилжүүлэн тухайн эд ангийг төлөөлөх хэсгийг
сонгох бөгөөд дараа байрлуулахад АЦ-ын хувиргуураас имитатор хүртэл
хамгийн бага зай нь 5см байхыг зөвлөдөг.
Бүсийн байршлыг ашиглах үед АЦ-ны хувиргуурын хоорондох зайг
имитатор (харандаа эвдрэх буюу өөрөөр АЭ-н имитатор) АЦ дохиог тохируулсан
талбайн аль ч хэсэгт хамгийн багадаа нэг АЭ-н хувиргуурт бүртгэгдсэн байх ба
тодорхой нэг хэмжээнээс бага далайцтай байхаар бүртгэнэ.
Хувиргуур хоорондын хамгийн их зай нь босго зайны хэмжээнээс 1.5 дахин
ихгүй байх ёстой. АЦ-ны имитаторын (жишээ нь: харандаа зөөгч завсарлага)
дохионы далайц нь босоо хүчдэлтэй тэнцэх зай гэж тодорхойлдог.
д) АЦ-ны үүсгүүрийн координатыг тооцоолох дууны хурдыг дараах
байдлаар тохируулж гүйцэтгэнэ. Үүнд:
- АЦ-ны имитатор нь хувиргууруудын бүлгийн шугамаас хувиргууруудын
холболт хүртэл 10-ээс 20см-н зайтай байна.
- АЦ-ны хувиргуур олон удаагийн хэмжилтээр (5-аас багагүй) тархалтын дундаж
хугацааг тодорхойлно. Энэ хугацаа ба хувиргуур хоорондох зай хоёроор АЦ-ны
дохио тархалтын хурдыг тооцоолно.
e) Акустик цацаргааны тоног төхөөрөмжийг суурилуулах:
- АЦ-ны аппаратын ажиллагааны шалгалтыг АЦ-ны хувиргууруудыг шалгах
эд анги дээр суурилуулсны дараа, мөн туршилтын дараа хийнэ. Энэ шалгалтыг
хувиргуур бүрээс тодорхой зайд байрлах АЦ-ны имиматор бүхий акустик
дохиогоор гүйцэтгэнэ.
- Системийн параметруудыг төхөөрөмжийн техникийн баримт бичиг,
урьдчилсан ажлын явцад олж авсан туршилтын эд ангийн мэдээлэл, шинж
чанарт нийцүүлэгдэн тогтоогдсон байх;
- Байгууламжид усан шахалт хийх тохиолдолд эд ангийн акустик чанар
болон тоног төхөөрөмжийг тохируулах ажлыг бүхэлд нь усаар бүрэн дүүргэсний
дараа гүйцэтгэнэ.
4.2.7.3 Шалгалт хийх журам
а) АЦ-ны хяналт нь объектын ачааллын процесст болон мониторингийн
явцад хоёуланд нь (тасралтгүй хяналт, үечилсэн хяналт) явагддаг.
- АЦ-ны хяналтын процесст өгөгдлийг хурдан хугацаанд хүлээн авч
хуримтлуулж, боловсруулалт хийдэг;
- АЦ-ны дохионуудын параметруудыг ялгасны дараа өгөгдлийн
хуримтлуулал хийгддэг. Тоон бичлэгтэй байгаа тохиолдолд АЦ-ны дохио нь АЦны процессийн дараагийн шинжилгээг хийх зориулалтаар хадгалагддаг;
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- АЦ-ны илэрцийн концентрацийн бүсийн мэдээллийг программын
тусламжтайгаар бүртгэн боловсруулах ба түүнийг сонгосон бүс тус бүрээр
төлөвлөсөн график байгуулах ба АЦ-ны үүсгүүрийн ангилал явуулахад зориулж
боловсруулсан байна.
- тухайн эд ангид хяналт хийсний дараа хийгдэх боловсруулалт нь бүрэн
өгөгдөлд задлан шинжилгээ хийхэд оршино.
б) объектын ачааллын процесс дахь АЦ-ны хяналтыг ачааллыг урьдаас
төлөвлөсөн тодорхой тоон хэмжээнд хүртгэл нэмэгдүүлэх болон тодорхой
түвшинд ачааллыг барьж байх хоёр процесст гүйцэтгэнэ:
- ачаалал өгөлтийг дотоод (гадаад) даралт, хүч, жин гэх мэтийг тусгай тоног
төхөөрөмж ашиглан ачаалаллыг нэмэгдүүлж хэрэгжүүлдэг.
- Ачааллын хурд, эд ангийн ачаалал авах хугацаа болон ачааллын утгыг
урьдчилан тогтоосон хуваарийн дагуу ачаалал өгөх ажиллагаа гүйцэтгэгдэнэ.
- эд ангийг ачаалах үедээ хяналт хийгдэж буй объектын туршилтын хүчдэл
төвлөрөлт төлөв (ХТТ)-ийг тухайн объектын ашиглалтын явцын ХТТ-тэй дээд
зэргээр харгалзуулахыг хичээх ёстой. Шинжилгээнд ХТТ-ийн ялгааг харгалзан
үзнэ.
- Ачааллын төлөвлөсөн хуваарьт шаардлагатай өөрчлөлт оруулах
үндэслэлийг тайланд тэмдэглэх замаар ачааллыг өөрөөр хэрэгжүүлж болно.
- Ачааллын хамгийн их(турших даралт) утгыг сонгоход материалын шинж
чанар, туршилтын объектын ашиглалтын нөхцөл, температур, түүнчлэн
ачааллын түүхийг харгалзан тооцоолох шаардлагатай.
- дотроо даралттай шалгах биеийг (жишээлбэл даралтат сав) түүнийг
турших даралтын хамгийн их утга - Rисп (туршилтын даралт) нь өнгөрсөн жилийн
ажлын хамгийн их Pg(технологийн заалтад нийцсэн ашиглалтын үеийн ачаалал)
даралтын хэмжээнээс илүү байх ёстой. Rисп-Pg зөрүү нь 5-аас 10 %-оос багагүй,
гэхдээ холбогдох НББ-ийн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрэхгүй байх
шаардлагатай.
- Объектын ачааллыг алгуур хурдтай, зөвшөөрөх түвшнээс илүү гарсан
шуугиан үүсгэхгүйгээр өгнө.
- Даралтын өсөлтийн санал болгож буй хувь хэмжээ: R исп /60  Rисп/ 20 [MPa
/ min]; Rисп – туршилтын даралт.
- ачааллын бодисоор шингэн (гидростатик туршилт) ба хий (хийн шалгалт)
туршилтын орчин, мөн объектын ажлын орчинг ашиглаж болно.
- шингэн орчны хувьд ачааллыг объектын доод хэсэгт байрлах хоолойгоор
өгөх ба өгөх түвшин нь объектыг дүүргэх шингэний түвшингээс доор байрлах
ёстой.
- шалгалтын явцад дуу чимээний хөндлөнгийн түвшинг багасгахын тулд
туршилтын объект дээрх бүх гадны ажилбарыг түр зогсоох ёстой: гагнуур,
суурилуулалт, засах болон туршилтын объектод аливаа нөлөөлөл үүсгэдэг
бусад ажил.
- гагнуур хийсний дараа дулааны боловсруулалт хийгдээгүй шинэ эд ангид
дефекттэй холбоотой биш, хүчдэлийн тэнцвэржилтээс үүсэх АЦ-г бүртгэх
боломжтой. Тиймээс хоёр ачаалал хийгдэнэ. Эхний ачааллын үед ачааллыг
ихэсгэх явцад далайц нь босго хэмжээнээс 20дБ-ээс хэтрэх дохиог бүртгэнэ.
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- Хоёр дахь ачаалалыг өгөхийн өмнө эхний цикл ачааллын уналт нь
туршилтын ачааллын 50-100% байх ёстой.
- ачаалах явцад хяналтын дэлгэцийг тасралтгүй ажиглаж эд ангийн АЦ-ны
үүсгүүрийг олж харахыг зөвлөж байна.
- үүсгүүрийн идэвхийн огцом өсөлт буюу АЦ-ны дохионы том далайц гарч
ирсэн бол шалтгааныг тогтоох зорилгоор туршилтыг түр зогсооно.
4.2.7.4. Хэмжилтийн үр дүнгийн боловсруулалт
а) АЦС-ын үр дүнг протокол буюу дүгнэлт хэлбэрээр тайлангийн баримт
бичигт оруулах ажлыг АЦС–ыг гүйцэтгэсэн байгууллага хийсэн байх ёстой.
б) Захиалагчийн хүсэлтээр нэмэлт тайлан бүрдүүлнэ.
в) АЦС-ын үр дүнгийн тайлан нь АЦС-ын бэлтгэл, сорилтын явцын
талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл, түүнчлэн эд ангийн төлөв байдлыг үнэлэх, үр
дүнгийн найдвартай байдлыг үнэлэх үндэслэл болох шалгалтыг хийсэн
гүйцэтгэгч байгууллага болон мэргэжилтнүүдийн мэргэшлийн түвшинг нотлох
мэдээлүүдийг агуулсан байна.
4.2.7.5.
Багаж
төхөөрөмж,
түүнд
тавигдах
шаардлагууд
a). АЦ-ны хяналтыг гүйцэтгэхэд ашигладаг аппарат хэрэгсэл, багаж
төхөөрөмж нь:
- АЦХ: бэхэлж тогтоох хэрэгсэл ба ШО-той акустик холбоо үүсгэх
материалын бүрдэл бүхий акустик цацаргааны хувиргуурууд
- АЦ-ны дохионы имитаторууд;
- тусгай програм хангамж ашиглан АЦ-ны дохионуудыг бүртгэх,
боловсруулах, үзүүлэх, хадгалахад зориулагдсан тооцоолох хэрэгсэлүүдээр
тоногоглогдсон багаж;
- хяналтын эд ангийг ачаалах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, харилцаа
холбооны аюулгүй байдлыг хангах багаж хэрэгсэл;
б). АЦ-ны хувиргууруудаар мэдрэх чадвар, үнэмшил, ажлын давтамжийн
муж зэрэг нь үндсэн үзүүлэлтүүд ба хяналтын параметруудыг тодорхойлдог.
1) АЦ-ны хувиргуур нь дараах техникийн (хийцийн) үндсэн шинж
чанаруудтай байдаг. Үүнд:
- нэг туйлт эсвэл дифферециаль;
- резонансын, өргөн зурвасын эсвэл зурвасын;
- урьдчилсан өсгөгчтэй хосолсон (дамжуулагч) эсвэл хослоогүй
Овор хэмжээ:
- масс (кг), ажлын температурын муж(0 С);
- кабелийн урт (телеметр, м) -д найдвартай хүлээн авах зай;
- АЦХ-ын физик багтаамж (Ф);
- тусгаарлагчийн эсэргүүцэл (найдвартай, бат бөх байдал, тэсвэрлэх чадвар).
баталгаат хугацаа (жилээр).
2) АЦ-ны хувиргуурын техникийн гол шинж чанаруудыг паспорт дээр нь бичиж
өгсөн байдаг.
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3) АЦ-ны хувиргууруудыг давтамжийн мужаар нь дараах төрлүүдэд хуваадаг:
- бага давтамж, 50 кГц хүртэл ажлын давтамжтай;
- аж үйлдвэрийн стандарт, 50-200 кГц-аас ажлын давтамжтай;
- өндөр давтамж, 500 кГц-ээс дээш давтамжтай байна.
4) Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хяналтад АЦ-ны 4-р ангиллын 200•106В/м–
ээс илүү мэдрэх чадвартай пьезоцахилгаан элемент бүхий резонансын хувиргуурыг
ашигладаг.
5) хийцийн гадаргууд дээр гагнаж эсвэл нааж байрлуулсан долгион баригч
хэрэглэхийг зөвшөөрнө.
6) АЦ-ны хувиргуурыг эд ангид механик хэрэгсэл, соронзон баригч, цавуу
зэргийн тусламжтайгаар тогтоодог. Эд анги дээр хувиргагчийг суурилуулах
төхөөрөмжийг түүний загварын онцлогийг харгалзан сонгосон байна. Тэдгээр нь
зөөврийн (соронзон баригч, хавчаар, бэхлэгч гэх мэт) эсвэл тогтмол кронштейн
хэлбэрээр байж болно.
7) Туршилтын эд анги дээр хувиргуурыг суулгах үед шүргэцлийн хэрэгсэл нь
АЦ-ны хувиргуур ба объект хоорондын акустик холболтын найдвартай байдлыг
хангах ёстой.
8) Холбогч орчин шинжилгээний эд ангийн температурын нөхцөлд, туршилтын
нийт хугацаанв найдвартай акустик холбоог хангах ёстой.
9) Холбогч орчины материалаар машины тос, эпоксидийн давирхай
хатуулуулагчгүй, глицерин болон бусад шингэнийг хэрэглэж болно.
10) Эд ангид АЦ-ны хувиргуур суурилуулах талбайг Rz 40-ээс багагүй
цэвэршилийн зэрэгтэй өнгөлсөн байна.
11) Эд ангид хувиргууруудыг суулгасны дараа АЦ-ны имитатор ашиглан
тэдгээрийн ажиллах чадварыг шалгадаг.
в). АЦ-ны сигналын имитатораар гүйдлийн импульсийн генератораар
өдөөгдсөн пьезоцахилгаан хувиргуур ашиглахыг зөвлөдөг. Симуляцийн импульсийн
давтамжийн муж нь системийн давтамжийн мужтай тохирч байх ёстой.
АЦ-ны сигналын имитатораар мөн Су-Нильсены үүсгүүрийг (0.3-0.5мм
диаметртэй, 2T
(2H) хатуулагтай бал чулууны хэлтэрхий) ашиглах боломжтой.
г). АЦ-ны хяналтад ашиглах багаж төхөөрөмж нь өөрийн бүтэц, параметруудын
хувьд шалгах бие болон хяналтын зориулалтад нийцэмжтэй байх ёстой.
АЦ-ны тоног төхөөрөмжийн ерөнхий үзүүлэлт ба техникийн үзүүлэлтүүдийн
тоонд:
- цахилгаан тэжээлийн хүчдэл;
- эрчим хэрэглээний чадал;
- тоног төхөөрөмж ашиглагдах цаг уурын болон техникийн нөхцөл (чийгшил,
температур гэх мэт);
- тоног төхөөрөмжийн масс;
- тоног төхөөрөмж болон тусдаа блокуудын овор хэмжээ;
- тоног төхөөрөмжийн блокийн тоо.
д). Тоног төхөөрөмжийн үндсэн параметрүүд болон техникийн үзүүлэлтүүд:
- өсгөлтийн шугамын өөрийн шуугианы түвшин;
- далайцын динамик муж;
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- ажлын давтамжийн муж;
- далайц-давтамжийн үзүүлэлт (ДДҮ);
- АЦ-ны импульс боловсруулах дээд хурд;
- тоног төхөөрөмжийн сувгийн тоо;
- АЦ-ны дохионы хэмжигдэх параметрийн жагсаалт;
- АЦ-ны тоног төхөөрөмжийг тохируулах багц параметрийн жагсаалт.
e). Акустик цацаргааны тоног төхөөрөмжийн параметр, техникийн
үзүүлэлтүүдэд тавигдах шаардлагууд нь акустик цацаргааны тоног төхөөрөмжийн
шаардлагыг зохицуулах холбогдох НББ-т тусгагдсан байдаг.
4.2.8. Зуухны уур халаагчийн шугамын халах гадаргуугийн
дулааны жигд бус байдлын соронзон шалгалт
4.2.8.1. Ерөнхий зүйл
а) Дулааны жигд бус байдлын соронзон шалгалт (ДСШ):
- Уурын температур нь 450oС ба түүнээс дээш нөхцөлд ашиглагдаж байгаа
ДЦС-ын зуухны шалгалтад хамаарна;
- Нүүрстөрөгчит ган болон дулаанд тогтвортой чанаржуулаагүй перлит
гангаар бэлдсэн уур халаагчийн шугамын халах гадаргуугийн дулааны жигд бус
байдлыг илрүүлэх зориулалттай;
- Дагуу нуруутай буюу хуруутай, эсвэл өөр металллаар давхар хучигдсан
хоолойгоор бэлдсэн халах гадаргууд хамаарахгүй;
б) Дулааны жигд бус байдлын соронзон шалгалтыг уур халаагчийн шугамд
хамаарахгүй халах гадаргууд хэрэглэж болно.
в) Дулааны жигд бус байдлын соронзон шалгалтыг тогтоосон журмын дагуу
мэргэжлийн байгууллагад суралцаж мэргэшсэн, MNS ISO 9712:2019 стандартын
гэрчилгээтэй мэргэжилтнүүд хийнэ.
г) Энэ соронзон шалгалтын үндэс нь температурын соронзон гистерезис
(ТСГ) хэмээн нэрлэгддэг ашиглалтын явцад хоолойн халах гадаргуу аяндаа
соронзлогдох үзэгдэл юм.
д) Энэ соронзон шалгалт нь хоолойг зохиомлоор соронзлохгүй ТСГ дээр
үндэслэнэ.
е) Соронзон шалгалтын үр дүнг халах гадаргуугийн нөхцөл байдал болон
цаашид ашиглах боломжийг тодорхойлох металллографийн шинжилгээний дээж
авах хоолойн хэсгийг оновчтой сонгож ашиглалтын найдварт байдлыг
дээшлүүлэх арга хэмжээ авахад ашигладаг.
4.2.8.2. Хяналтын объектод тавигдах шаардлага
а) Халах гадаргуугийн соронзон шалгалтыг тоноглол зогсоосон үед хийнэ.
б) Шалгалт хийх хэсгийн металлын болон орчны температур нь 5-40°С-ын
хооронд байна.
в) Хоолойн гадаад гадаргууг бүх уртын дагуу усаар цэвэрлэж, хаг, хусам,
тоосноос ангижруулна. Хяналтанд бэлдсэн хэсгийн өргөн нь хоолойн периметрийн
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хагасаас багагүй байна. Хаг хусмын зөвшөөрөгдөх зузаан нь 1мм-ээс хэтрэхгүй.
Хэрвээ хаг хусмын зузаан 1мм-с их байвал ферромагнит биш материалаар
цэвэрлэнэ. (дюральюминий, аустенит гангаар хийгдсэн алх, хусуур г.м.)
г) Хоолойн доторх ажлын бие хяналтын үр дүнд нөлөөлөхгүй.
д) Хяналт хийх ажлын байр нь гэрэлтүүлэгтэй байх ёстой. Шаардлагатай
тохиолдолд тавцан, гүүр, шат, хашлагыг хяналтын объектоос 200мм-с багагүй зайд
тавьж болно. Хүрэх боломжгүй газарт болон өндөрт хийх хяналтыг 2-оос олон хүнтэй
баг, эсвэл мэргэжилтэнд туслах хүн гаргаж өгөх хэрэгтэй.
е) Ажлын байрыг бэлдэх үед хянагдах хоолойнуудад ферросоронзон зүйлс
хүргэж ойртуулж болохгүй.
ж) Соронзон хяналт хийгдэж байх үед цахилгаан нуман гагнуурын ажил 10м-с
хол зайд хийж болно.
з) Соронзон хяналтыг бөглөсөн, шинэ, засварын нөхөөстэй, угсралт болон
засварын дараа 3-с доошгүй температурын циклд (ажлын температур хүртэл
халаагаад орчны температур хүртэл хөргөсөн (5-40°С) хоолойнууд дээр хийхгүй.
4.2.8.3. Хяналт хийх багажуудад тавигдах шаардлага
а) Соронзон шалгалтыг соронзон индукцийн векторын нормаль байгуулагч
эсвэл соронзон орны хүчлэг (цаашид соронзон параметр М гэнэ)-ийг хэмжих
феррозонд хувиргууртай, дараах техникийн өгөгдөлүүд бүхий магнитометрээр
хийдэг:
- хэмжилтийн муж нь соронзон индукцийн хувьд ± 2000мкТ эсвэл соронзон
орны хүчлэгийн хувьд ± 2000А/м;
- хэмжилтийн харьцангуй алдаа нь 5%-аас бага байна;
- 12 В-с ихгүй хүчдэлтэй өөрийн тэжээл.
б) Магнитометр нь дараах цаг уурын нөхцлүүдэд тооцсон байх ёстой:
- 5-40°С-ын орчны агаарын температурт;
- 25°С-с дээш температурт агаарын харьцангуй чийгшилт 98% байх үед.
4.2.8.4. Шалгалтын бэлтгэл
а) Соронзон шалгалт хийхээс өмнө ДЦС-ын техникийн алба зуухны төрөл,
түүний станцын дугаар, шатах түлшний төрөл, усан горимын төрөл, халах гадаргуун
нэршил, ажлын биеийн температур, даралтын тухай мэдээллүүд, хяналт хийх бүс
(явалтын болон могой хоолойн координат, дугаар), нэрлэсэн хэмжээсүүд (диаметр ба
ханын зузаан), хоолойн гангийн марк болон тоо, элементийн ажилласан хугацааг
агуулсан техникийн бичиг баримтуудыг гаргаж өгөх ёстой.
Хяналт хийхийн өмнө соронзон шалгалтыг гүйцэтгэх мэргэжилтэн халах
гадаргуун хийц болон бичиг баримттай танилцах ёстой. Уг бичиг баримт нь гэмтлийн,
битүүмжилсэн хоолойнууд, шинэ болон засварын нөхөөстэй хэсгүүд, өмнөх хяналтын
үр дүн, түүнчлэн сүүлийн засварын дараа зуух явуулж зогсоосон тооны талаарх
мэдээлэл агуулсан байна.
Соронзон шалгалт хийхэд харшлах саад хүндрэл байхгүй болохыг магадлан
хянасан байх ёстой 4.2.8.2-ын з) заалтыг үз.
б) Соронзон хяналтыг хоолойн халах гадаргуун бүх урт, өндрийн (өргөн) дагуу
хийнэ. Матагдсан булангуудыг хяналтанд хамруулна. Хөндлөн чиглэлтэй халах
гадаргууд хяналтын хоолойн бүх уртын дагуу, босоо чиглэлтэй үед матагдсан
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булангуудын халах гадаргуун доод хэсэгт хийнэ. Хэрвээ гэмтлийн голомт нь
мэдэгдэж байвал хоолойнуудыг бүхлээр нь хянахгүй. Жишээлбэл: могой хоолойны
орох гарах багцууд дээрх эхний эгнээнүүдийг, гэхдээ хоолой бүрийн координатууд
адилхан байна.
в) Туршилтын үр дүнд соронзон орон үүсгэн нөлөөлж болохцуйц
элементүүдээс 200мм-с бага зайд хоолойн соронзон хяналт хийхгүй.
г) Соронзон хяналтыг бүх хоолойнуудын нэг байгуулагчийг уртын дагуу хийнэ.
Матагдсан хэсгийн булангийн гадаад байгуулагчийн дагуу хяналт хийвэл зохино.
д) Соронзон хяналтын өмнө феррозонд хувиргуурыг сонгосон байгуулагчид
90±1° өнцгөөр гадаргуутай нийлэх завсар нь 1±0,2 мм байхаар суурилуулна.
е) хяналт хийх үедээ сонгосон чиглэлээс ±50 хазайлт байхыг зөвшөөрнө.
ж) Магнитометрийн заалтын хамгийн их утгууд нь бүртгэгдсэн байх хурдаар
хайлт хийнэ.
4.2.8.5. Хяналт хийх явц
а) Соронзон хяналт хоёр үе шаттай явагдана. Эхлээд хоолойн халах гадаргуун
соронзон параметр М-ийг хэмжинэ, дараа нь хэмжилтийн үр дүнг боловсруулж дүн
шинжилгээ хийнэ.
б) Соронзон параметрийг дараах дэс дарааллаар хэмжинэ.
- магнитометр асаах;
- эхний хоолойн хянах хэсэгт хайлт хийнэ. (дугаарлалтыг формулярын дагуу
хийнэ);
- эхний хоолойн соронзон параметрийн М1 хамгийн их абсолют утгыг
хүснэгтэд бичиж авна;
- хоёр дахь хоолойн хянах хэсэгт хайлт хийнэ;
- 2 дахь хоолойн соронзон параметрийн М2 хамгийн их абсолют утгыг
хүснэгтэнд бичиж авна;
- бусад бүх хоолойнуудын хувьд цикл хэмжилтийг давтан хийнэ.
в) Боловсруулалт болон дүн шинжилгээг дараах заагдсан дарааллаар хийнэ:
1) халах гадаргуун тал бүр дээрх дундаж соронзон төлөв Н-ийг дараах
тэгшитгэлээр тооцно. (жишээ нь А ба Б урсгалуудад) и «Б»):
1 n
(3)
H A, Б =  M i ,
n i =1
2) А, Б урсгалууд дахь халах гадаргуун дундаж соронзон төлвийн ялгаврыг
дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно.

H = H A − H Б

(4)

3) халах гадаргуун дулааны тэгш бус байдлыг градус нэгжээр дараах
тэгшитгэлээр тооцно.
H
t =
(5)
2
4) Халах гадаргуугийн соронзон шалгалтын өгөгдлийн чанарын шинжилгээ
хийнэ. Хэрэв t  5C  бол дулааны тэгш бус байдал зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс их
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биш байна. Хэрэв t  5C  байвал дулааны тэгш бус байдал нь зөвшөөрөгдөх
хэмжээнээс их байна. Энэ тохиолодолд харгалзах мэргэжилтнүүд нь халах
гадаргуун дулааны тэгш бус байдлыг бууруулах талаар арга хэмжээ боловсруулна.
5) Хамгийн олон жил ажилласан, хамгийн бага, дундаж (дундаж соронзон
төлөвт хамгийн ойрхон утга) болон хамгийн их (хамгийн их түвшинд ойрхон утга)
соронзон параметртэй хоолойнуудаас дээж авбал зохино.
6) Хэрвээ металллографийн шинжилгээгээр хамгийн их соронзон параметртэй
хоолойн металлын нөөц дууссан байвал - уг хоолойг солих хэрэгтэй. Хэрвээ дундаж
болон хамгийн их соронзон параметртэй хоолойн металлын нөөц дууссан байвал
бүх халах гадаргуйг солих хэрэгтэй.
4.2.8.6. Хяналтын үр дүнг баримтжуулах
Халах гадаргуун дулааны жигд бус байдлын байдлын соронзон хяналтын үр
дүнгүүдээр байгууллагын тогтоосон загвараар дүгнэлт хийнэ. Дүгнэлтэнд дараах
мэдээллүүд байна:
- станцын нэр;
- зуухны төрөл ба түүний станцын дугаар;
- шатах түлшний болон усан горимын төрөл;
- халах гадаргуун нэршил;
- ажлын биеийн температур болон даралт;
- хяналт хийсэн бүс;
- хоолойн гангийн нэрлэсэн хэмжээсүүд, тоо хэмжээ болон марк;
- ажилласан хугацаа;
- хяналт хийгдсэн хоолойн байгуулагч шугам;
- Дулааны мөчлөгт ороогүй гэмтэлтэй, битүүмжилсэн, шинэ болон засварын
нөхөөстэй, түүнчлэн халах гадаргуун ажилласан хугацаанаас бага хугацаанд
ажилласан хоолойнуудын дугаарууд;
- ашиглагдсан магнитометрийн төрөл;
- халах гадаргуун дулааны жигд бус байдлын байдлын түвшнийг заасан
соронзон хэмжилтийн боловсруулалт болон анализийн үр дүн;
- дээжүүдийг огтолж авсан хоолойны дугаар;
- соронзон хяналт гүйцэтгэсэн мэргэжилтний овог нэр, гарын үсэг мөн огноо.
Дүгнэлтэнд халах гадаргуун формуляр болон соронзон хяналтын өгөгдлүүдтэй
хүснэгтүүдийг хавсаргаж өгнө.
4.2.9 Металлын хатуулгийн хэмжилт
4.2.9.1 Ерөнхий зүйл
Тухайн обьектод зөөврийн хатуулаг хэмжигчээр металлын хатуулгийг
хэмжих нь эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн металлын бат бөх чанарын талаар
шуурхай дам үнэлгээг хийх боломж олгодог.
Металлын хатуулгыг хэмжих стандарт аргуудад Бринелл (ГОСТ 9012),
Виккерс (ГОСТ 2999) болон Роквелл (ГОСТ 9013) зэрэг хатуулаг хэмжилтийн
аргууд багтана.
Металлын механик (в,0.2) үзүүлэлтийн дам үнэлгээнд Бринелл, Виккерсийн
хатуулгийн утгыг хэрэглэхийг зөвшөөрдөг.
4.2.9.2 Тоног төхөөрөмж
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Хатуулагийн үзүүлэлтийг хэмжин тодорхойлоход механик, физик, физикмеханикийн зарчимд тулгуурласан ажиллагаатай зөөврийн багаж ашиглахыг
зөвшөөрдөг.
Багажийг зохих журмын дагуу тогтоосон хугацаанд нь баталгаажуулсан байх
ёстой.
Багаж хэрэгсэл нь хяналтанд шаардлагатай хэмжилтийн параметрийг хангаж
байх ёстой. Хатуулгын багажийн хэмжилтийн алдаа ± 5%-иас хэтрэхгүй байх ёстой.
Механик төрлийн төхөөрөмжид (статик ба динамик үйлдэл) ашиглагддаг ган
бөмбөлгүүд нь материалын шинж чанар, геометрийн параметрүүд ба гадаргуугийн
чанарын хувьд ГОСТ 3722 ба ГОСТ 9012 стандартын шаардлагад нийцсэн байх
ёстой.
Оромны хэмжээнд хэмжлийн өндөр нарийвчлал шаардлагатай биш бол
зөөврийн микроскопоор (томруулдаг шил)
± 0.02мм-ээс ихгүй алдаатайгаар
хэмжинэ.
4.2.9.3 Шалгалтын бэлтгэл
Хэмжилт хийх эд ангийн гадаргуу нь хатуулаг хэмжих хэсэгт хуурай, цэвэр,
будаг болон исэлдсэн давхаргаас ангид байна. Гадаргуугийн цэвэрлэгээгээр
халалт эсвэл хатуурлаас болж металлын шинж чанарт өөрчлөлт оруулахгүй байх
шаардлагатай. Гадаргуун барзгаршил Ra нь цэвэрлэгээний дараа багажийн
ашиглалтын зааврыг хангасан байх ёстой боловч ГОСТ 2789-ийн дагуу 1.25 мкмээс хэтэрч болохгүй. Бага радиустай муруй гадаргуу дээр хатуулаг хэмжихээс
бусад тохиолдолд хэмжилт хийхээр цэвэрлэж, бэлтгэсэн хэсгийн шугаман
хэмжээ нь хамгийн багадаа 10 мм байх ёстой.
Статик даралтын багажийн тусламжтайгаар хатуулаг хэмжихэд туршилтын
бүтээгдэхүүний зузаан нь бөмбөрцөг шаар буюу конус хушууг ашигласан бол
хамгийн багадаа оромын гүнээс 8 дахин их, дөрвөн талт пирамид хушууг
ашигласан бол оромын диагоналын хэмжээнээс 1.5 дахин их зузаантай байх
ёстой. Динамик даралтын багажийн тусламжтайгаар хатуулаг хэмжихэд
туршилтын бүтээгдэхүүний зузаан нь 10мм-ээс багагүй байна.
Гадаргуугийн хатуулагийг хэмжихэд түүний зузаан нь оромын голчыг 1.3аар үржүүлснээс их байх ёстой.
Муруй гадаргуугийн хатуулаг хэмжихэд муруйлтын радиус хамгийн багадаа
15 мм байх ёстой.
Хатуулагийн стандарт сорьц дээрх хэмжилтийн алдаа ±3%-иас ихгүй
байна.
Хатуулагийн хэмжилтийг металлын температурын 0°-аас 50°С мужид
гүйцэтгэнэ.
Механик ажиллагаатай багажийг ашиглах үед зэргэлдээ хоёр оромын төв
хоорондох зай нь хамгийн багадаа 4d байх, харин оромын төвөөс бүтээгдэхүүний
зах хүртэлх зай хамгийн багадаа 2.5d (d-диаметр буюу оромын диагональ) байх
ёстой.
Хатуулгийн хэмжилтийн үе эд ангийн шилжих хөдөлгөөн болон чичиргээ
байх ёсгүй.
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4.2.9.4 Шалгалтын гүйцэтгэл
Хатуулаг хэмжилтийн аргачилал нь холбогдох НББ-ийн шаардлагууд
болон багажийн ашиглалтын зааврыг даган мөрдөх ёстой.
Статик үйлчлэлтэй зөөврийн хатуулаг хэмжигчээр Бринеллийн хатуулаг
хэмжихдээ ГОСТ 22761-ийн шаардлагыг мөрдөнө.
Цохиж ором гаргах аргаар хатуулаг хэмжихдээ ГОСТ 18661-ийн
шаардлагыг мөрдөнө.
Механик үйлчлэлтэй багаж ашиглах үед үйлчлэх хүчийг эд ангийн
гадаргууд перпендикуляр чиглэлд өгөх шаардлагатай.
Хяналтын талбай тус бүрд дор хаяж 3 тооны хэмжилтийг хийнэ.
Туршилтын талбай бүрийн хатуулгийн утга нь дээрх гурван хэмжилтийн үр
дүнгийн арифметик дундажаар тодорхойлогдоно.
Механик даралтаар (статик эсвэл динамик) хатуулгийг хэмжихдээ
ачааллыг авсны дараа хэвлэгдэн гарсан оромны голчийг хэмжинэ. Хэвлэгдэн
гарсан голчийг харилцан перпендикуляр чиглэлд (эсвэл диагональ) 2 хэмжилт
авах бөгөөд эдгээр хоёр хэмжилтийн арифметик дундажаар тодорхойлогдоно.
4.2.9.5 Үр дүнг боловсруулах
Хэмжилтийн үр дүнгийн боловсруулалтыг төхөөрөмжийн зааварчилгааны
дагуу гүйцэтгэнэ. Хэмжилтийн үр дүнг (багажийн заалт) тохируулгын (хувиргах)
хүснэгт эсвэл тохирох томьёоны дагуу хатуулгийн утгад хөрвүүлнэ.
4.2.10 Металлографийн хяналт /шинжилгээ/
4.2.10.1 Металлын тухайн хэсгээс дээж (бичил дээж) авах
а). Металлын тухайн хэсгээс авсан зоргодос дээж, зүссэн дээж, тасласан
дээжүүдийг лабораторийн нөхцөлд шинжлэдэг. Металлын тухай хэсгээс авсан
дээжинд хийх бүтцийн төлөв байдлын шинжилгээг үл эвдэх шалгалтын аргад
хамруулна. Металлын тухай хэсгээс дээж авахдаа хэт халалт, түлэгдэлээс зайлсхийх
арга хэмжээ авсан байна.
б). Скол-зоргодос дээжийг эд ангийг гадаргуугаас тусгайлан бэлдсэн хурц
үзүүртэй цүүц эсвэл хөндлөн огтлолын багажаар зорж авна. Дээж авах эд ангийн
ханын зузаан хамгийн багадаа 7 мм байх ёстой. Зоргодосын ховилын хамгийн их гүн
нь 2.5 мм-ээс хэтрэхгүй байх ёстой боловч дээж авах тухайн цэг дэх эд ангийн ханын
зузааны 20% -иас ихгүй байх ёстой. Эд ангийн ханын зузаан нь 30 мм-ээс их байвал
том хэмжээтэй дээж авч болох ба энэ тохиолдолд хагарлын гүнийг 5 мм-ээр
нэмэгдүүлж болох боловч эд ангийн ханын зузааны 10% -иас ихгүй байна.
Зөв авагдсан зоргодос нь "завь" хэлбэртэй буюу гонзгой байдаг. Гагнуурын
холболтоос авсан гонзгой дээжинд зөвхөн графитизацийн шинжилгээг гүйцэтгэх
боломжтой юм. Гагнуурын холболтын бүсээс дээж авахдаа зоргодосын гол тэнхлэг
нь үндсэн металл хайлуулах шугамнаас 2-4 мм зайтай байна. Гагнуурын дулааны
нөлөөллийн бүсийг оролцуулан дээжийг авахдаа зоргодосын тэнхлэг нь оёдлын
тэнхлэгт перпендикуляр байхыг зөвлөдөг. Энэ үед авсан дээжийн эзэлхүүнд дулааны
нөлөөллийн бүс, хайлалтын шугамыг багтаасан оёдлын металл багтсан байх ёстой.
Хэрэв дээж авсан эд ангийн хатуулаг нүүрстөрөгчит ганд хатуулаг нь 170НВ,
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сайжруулсан ганд 180НВ-с дээш бол дээж авсны дараа үлдсэн оромны хүрээг
гадаргуутай тэгшилж засах ёстой.
Дулаан ба галд тэсвэртэй гангийн холболт, булан хоолойн маталттай хэсгээс
зоргодос дээж авахыг зөвшөөрдөггүй.
в). Зүссэн болон тасалж авсан дээжүүдийг механик аргаар огтлогч цахилгаан
машинаар авдаг. Спилийг зүсэж авахдаа огтлогч машинаар огтлогч чулуугаар авдаг.
Техникийн хувьд маш бага (2 мм-ээс бага зузаантай) дээжийг эд ангиас хэт
халаахгүйгээр авахад төвөгтэй байдаг тул овор хэмжээ бүхий цутгамал турбины
цутгамал их биений хэсгүүдээс том хэмжээний металлын дээжийг авахдаа огтлогч
машин ашиглана.
Зарим тохиолдолд ийм (зарим тохиолдолд зөвлөж байна) зүсэлтийг гарын
ажиллагаатай тусгай ир бүхий хутгаар зүслэг хийхийг зөвшөөрдөг.
Төлөвлөсөн судалгаа болон эд ангийн ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангах
шаардлагын үүднээс зүсэж авах дээжний байрлал, хэмжээ нь батлагдсан хөтөлбөр,
эзэлхүүнээр тодорхойлогддог.
Зүссэн болон тасалж авах дээжүүдийг дулаан болон халуунд тэсвэртэй
гангаар хийгдсэн уурын шугам хоолой, түүний гагнуурын холболтуудаас авахыг
зөвшөөрнө.
Дээжийг зүсэж авахдаа огтлогч машинаар зүсэх аргаар гүйцэтгэнэ.
Гол зорилго нь тухай төлөвлөсөн хэсгээс өгөгдсөн хэмжээний металлын
дээжийг техникийн тусгай төхөөрөмж ашиглан авах явдал юм.
Булан хоолойн маталттай хэсэг буюу хүчдэл төвлөрсөн бүсээс цахилгаан
огтлогч машин ашиглаж маш бага (2 мм-ээс нимгэн) хэмжээтэй дээж огтолж авч
болох боловч энэ үед үндсэн техникийн шаардлага зөрчигдөх ёсгүй.
г). Тоног төхөөрөмж, эд ангийн гангийн химийн найрлагыг тодорхойлохдоо
өрөмдөх эсвэл хасуурдах зэрэг аргыг ашиглан дээжийг авч болно (жишээлбэл:
гангийн марк тогтоох).
Химийн найрлагын шинжилгээнд зориулсан дээжийг металл гадаргуугаас
механик аргаар өнгөлсний дараа авдаг. Авсан дээж нь халаасан, шатаасан ямар нэг
шинж тэмдэггүй байх ёстой.
Дээжийг авахдаа 20 мм хүртэл зузаантай эд ангиудад 6 мм-ээс бага голчтой
өрөм, 20 мм-с дээш зузаантай эд ангиудад 10 мм-ээс бага голчтой өрөм ашиглана.
Нүхний гүн нь эд ангийн ханын зузааны 25% -иас хэтрэхгүй байх ёстой ба 8
мм-ээс хэтрэх ёсгүй.
Нүхний ирмэгүүдийн хамгийн ойр орших хоорондох зай нь 100 мм хүртэлх
диаметр бүхий эд ангиудийн хувьд хамгийн багадаа 50 мм, 150 мм-ээс бага диаметр
бүхий эд ангиудад 70 мм-ээс багагүй, бусад эд ангиудад 100 мм-ээс багагүй байх
ёстой. Нүх нь нэг эгнээнд байх ёсгүй. Сүүлийн өрөмдлөгийг бөөрөнхий үзүүртэй
өрөмөөр өрөмдөхийг зөвлөдөг.
Дөрвөөс таван элементийн агуулгыг тодорхойлохын тулд дор хаяж 10 гр дээж
шаардагдана.
Спектр шинжилгээний аргаар химийн найрлага тодорхойлохын тулд
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металлаас авах дээжийг таслах эсвэл огтлох аргаар гүйцэтгэхийг зөвлөж байна. Энэ
дэд бүлгийн б) ба в) –д заасны дагуу. Авсан дээжний шинжилгээг гүйцэтгэх гадаргуу
нь ойролцоогоор 1х1см2 байх ёстой.
4.2.10.2.
Металллографийн
шинжилгээ
хийх
Металллографийн шинжилгээний зорилго нь металлын бичил бүтэц,
металлын гулсалтаас үүсэх микро эвдрэл, графитизаци, технологийн согогуудын
өсөлт болон эд ангийн цуцалт зэргийг судлах, үнэлэх явдал юм.
а)
Үл
эвдэх
аргаар
металллографийн
шинжилгээ
хийх
нь:
- тоног төхөөрөмжийн бие дээр нь шууд металллографийн шлиф хийж
зөөврийн металллографийн микроспкопын тусламжтайгаар үзлэг хийн зураг авч
шинжилнэ
- бичил дээж (зоргодос, зүслэг)-ийг эд энгийн бүрэн бүтэн байдлыг
алдагдуулахгүйгээр
авч
металлын
лабораторид
шинжлэх,
эсвэл
металллографийн шлифийг эд энгийн гадаргууд хийгээд наалтуур хээний
аргаар(НХА)
хуулга
авч
металллографийн
лобораторид
шинжилнэ.
б) зөөврийн хөдөлгөөнт металллографийн микроспкоп дараах техникийн
шаардлага
хангасан
байна.
Үүнд:
- Объектод босоо, хэвтээ болон таазны байрлалаар бэхлэх боломжтой
байх
- Ойролцоо буюу нарийн фокуслах, мөн шлифийн дагуу болон хөндлөн
чигт
5мм
багагүй
зайд
хайлт
хийх
боломжтой
байх
- Ажлын хугацаа нь 4 цагаас доошгүй, микроскопын масс нь 3кг-аас
илүүгүй
байх
Үзлэгийн
өсгөлт
нь
100
ба
500
шаардлагыг
хангах
- Үзлэг шинжилгээний үед микроскопын харааны орон нь 100 өсгөлтөд
1000 мкм-ээс, 500 өсгөлтөд 200 мкм-ээс тус тус багагүй байх
в) металллографийн шинжилгээний үл эвдэх тодорхой нэг аргыг хэрэглэх
шаардлага, үечлэл болон байрлалыг энэхүү стандартын дагуу сонгон
тодорхойлж нийлүүлэлт буюу угсралтын байдалд байгаа эрчим хүчний
тоноглолын металлд үзлэг хийх (оролтын хяналт), ашиглалтын нөхцөлд
(графикт, урсгал засвар, албадлагын ба ослын зогсолт), мөн тухайн тоноглолын
үлдэгдэл нөөцийг үнэлэх тохиолдлуудад шалгалт ба үзлэгийг хийж гүйцэтгэнэ.
Металллографийн шинжилгээний бичил дээжийг уур-хүчний тоноглолын
хэмжээ, чанар ба хэлбэр, мөн байрлалын онцлог, хийцийн өөрчлөлт буюу согогийг
харгалзан үзэж ашиглалтын нөхцөл нь металлын микробүтцийн төлөвт үзүүлэх
нөлөөг хамгийн бодитой илэрхийлэх тэр хэсэг дээрээс авдаг. Бичил дээжийн
хэмжээг тухайн тоноглолын хяналтад тавигдах техникийн шаардлагаар тодорхойлно.
г) металлын шинжилгээний явцад хянах хэсгийг хүчдэл хамгийн их
төвлөрөлтэй,
тухайлбал
шууд
хүчдэл
төвлөрлийн
бүсийг
сонгоно.
Гагнуурын холболтын шинжлэгдэгдэх бүсийн тоонд оёдолын металл,
дулааны нөлөөллийн бүс (ДНБ), үндсэн металлын бүс багтана. ДНБ-ийн
шинжилгээнд оёдлын захаас 2-оос 4мм зайд байрлах нарийн мөхлөгт (ГОСТ
стандартаар 9-12 дугаарын) бат бөх нь суларсан давхарга, мөн оёдолтой залгаа
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бүсүүд

хамрагдана.
д) гагнуурын холболт болон үндсэн металл дахь графитжилтийг микро
дээжнээс илрүүлдэг. Завь хэлбэрийн огтлолыг цахилгаан эрозийн аргаар
оёдолын хоёр хажуугийн үндсэн металлыг оролцуулсан хөндлөн зүсэж авна.
Гагнуурын холболтын хэсэг бүрт графитжилт нэгэн төрөл биш байдгийг
харгалзан цагираг гагнуурын холболтоос 120 өнцөгөөр 3 дээж авч
графитжилтийн
зэргийг
тодорхойлно.
е) уурын шугамын металлын металллографийн үл эвдэх шинжилгээний
үед хамгийн их хүчдэлийн түвшин бүхий булангийн сунасан хэсэг, мөн гагнуурын
холболтын ДНБ-ийг шалгана. Шинжилгээ хийх тодорхой булан болон гагнуурын
холболтын сонголтыг энэхүү стандартын 5.6.3.4. д), 5.6.3.4. ж), 5.6.3.6. г) дэд
зүйлүүд
дагуу
хийнэ.
Өндөр температурын зуухны 450C-ээс дээш температурт ажилладаг
коллекторын шинжилгээний хувьд штуцер хоорондын орон зай дахь үндсэн
металлын хэсэгт, гагнуурын холболтын ДНБ-ийг шалгана: голч нь d  100мм
штуцерийн холболт буюу коллекторын эх биед тавиурыг гагнасан холболтууд
шинжлэгдэнэ.
Өндөр даралтын уурын турбины металллографийн шинжилгээг нэгдүгээр
түвшний хамгийн өндөр температуртай бүсэд хийх ба хяналтын хэсгийг
ашиглалтын нөхцөл ба оношилгооны үр дүнд үндэслэн мэргэжлийн байгууллага
сонгоно.
ж) Эд ангийн гадаргуу дээр металллографийн шинжилгээний шлиф бэлтгэх
процесс нь огтолж авсан дээж дээр шлиф бэлтгэх процесстой адилхан.
Тоноглол дээр хийх үл эвдэх шалгалтын шлифийн хэмжээ нь 3020мм-ээс
багагүй байх шаардлагатай. Шлиф бэлтгэлээр металлаас зайлуулагдах давхаргын
зузаан нь тодорхой эд ангийн хувьд үйлчилж байгаа НТББ-д заасан зөвшөөрөгдөх
минимумаас хэтрэхгүй байх ёстой. Шлиф бэлтгэлийг гар аргаар, эсвэл цахилгаан
багаж хэрэгсэлийн тусламжтайгаар ширүүн, зөөлөн зүлгэх, өнгөлөх гэсэн 3 үе
шатаар
гүйцэтгэж
болно.
Шлифийн төгсгөлөөр химийн идүүлэлт-өнгөлгөө хослолыг нэг буюу хэд
хэдэн удаа давтах замаар микробүтэц илэртэл гүйцэтгэнэ.
и) хийцийн микробүтэц гулсалтын нүх сүвээр гэмтсэн байдлыг судлах үл
эвдэх шалгалтад ихэвчлэн наалтуур хээний (реплика) аргыг ашигладаг байна.
MNS ISO 3057:2009 стандарт нь металлын гадаргуу дахь механик ба
металллургийн нэгэн төрөл биш байдал (хээ)-г буулгаж (хуулж) авахад тунгалаг
целлюлоз түрхлэг буюу пластик материалыг, барьцалдуулагч суурьтай, эсвэл
суурьгүйгээр, гадаргуугийн шалгалтад хэрэглэх аргуудыг тогтооно. Мөн
гадаргуугийн бэлтгэл, наалтуур авах ажиллагаа, наалтуур хээг гадаргуугаас
ховхолж авах, наалтуур хээг шалгалтад байрлуулах ба үзлэг хийхэд тавигдах
стандарт
шалгууруудыг
зааж
өгсөн
бий.
Наалтуурыг бүрэн бэлтгэж идүүлсэн шлиф дээр нааж микробүтцийн
хуулбарыг аваад дараа нь 100, 500 ба 1000 дахин өсгөх микроскоп дээр
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судалдаг. Наалтаар хатуурдаг пластик (налархай) материал буюу хатуурдаг
полимерийн шингэн уусмалыг зориулалтын уусгагчаар зөөлрүүлэн бэлтгэдэг.
Хүснэгт 4.13-д налархай наалтуур ба түүний уусгагчийн материалуудыг үзүүлэв.
к) НХА-ын чанар нь гадаргуугийн бэлтгэлээс ихээхэн хамааралтай байдаг
учраас гадаргуу нь зурагдас, механик боловсруулалтын ул мөр болон бусад
гэмтэл үгүй, толин гадаргуу байх шаардлагатай. Бэлтгэсэн гадаргуугийн чанарыг
зөөврийн хөдөлгөөнт металллографийн микроскопийн 100 өсгөлтөөр эсвэл
өсгөгч шилээр харж шалгана.
Хүснэгт 4.13
Материал
целлюлозын ацетат
полиьинил
акриловын хүчил
целлюлозын нитрат
полиметилметакрилат
поливинилийн спирт

Танигдсан нэршил
бексоид
бексоид
формвар
бедакрил
коллоди
люцит ПВС

Уусгагч (зөөлрүүлэгч)
Ацетон
хлороформ, диоксин
бензин, хлороформ, ацетон
амелацитат, этилацетат
хлороформ, ацетон
ус

Тунгалаг наалтуурыг микроскопоор харахын өмнө түүний ойлгох чадварыг
нь нэмэгдүүлэхийн тулд толиор бүрхэнэ.
Наалтуур хээг цаасан дугтуй, зургийн альбом, эсвэл шилэн ялтаст
хавчуулж хадгална. Хадгалах хугацаа хязгааргүй.
4.2.11. Солонгорлын шинжилгээ
4.2.11.1. Ерөнхий зүйл
а). Солонгорлын шинжилгээ нь бодисын химийн найрлагыг тодорхойлоход
өргөн хэрэглэгддэг спектрийн шинжилгээ буюу спектроскопийн төрөл юм.
б). Спектрийн тодорхой муж дахь шугамын байршил, мөн чанарын
шинжилгээгээр материалын элементийн найрлага тодорхойлох, харин эрчимийн
үнэлгээгээр тодорхой элементийн агуулгын тоон хэмжээ (материалын марк)-г
тодорхойлно – 4.65-р зураг.

4.65-р зураг. Спектрийн янз бүрийн бүс дэх үндсэн элементийн шугамын
байршил
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в). Спектрийн шинжилгээг дараах тохиолдолуудад хэрэглэнэ:
- тоног, төхөөрөмжийг хүлээн авах шалгалт (эд анги, хагас боловсруулсан
бүтээгдэхүүн);
- тоног, төхөөрөмж суурилуулах, засварлах, солих үед (эд анги, зангилаа);
- гэмтэл, ослын шалтгааныг судлах.
г). Спектрийн шинжилгээг хэрэглэж объектууд:
- зангилаа, эд анги, бүрдэл хэсгүүд, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн зэрэг эд
ангиудын үндсэн металл;
- гагнуурын оёдол, шавалтын хайлсан металл;
- металл бэхэлгээ (шпилек, боолт, эрэггэхмэт);
- дүүжин тулгуурын системийн металл;
- гагнуурын хэрэглэгдэхүүн материалиуд.
д). Тодорхой тоног төхөөрөмж, спектрийн шинжилгээний хэрэглээний
хамрах хүрээ нь ажлын төрөл тус бүрийн хувьд техникийн баримт бичиг тус
тусад нь тавигдана.
4.2.11.2. Спектр шинжилгээний хэсэг
а) Спектр шинжилгээ гүйцэтгэх баг нь үл эвдэх сорилын (металлын)
лабораторийн бүрэлдэхүүн хэсэг байна.
б) Сорил гүйцэтгэх хэсэг нь зохих багаж төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслээр
тоноглогдсон байх ёстой. Спектр шинжилгээ гүйцэтгэх ажилтан нь мэргэшлийн
эрх бүхий төвд ажилтаны баталгаажуулалтанд хамрагдаж мэргэшсэн
/сертификаттай/ байх ёстой.
в) Спектрийн шинжилгээ нь "оптик" хяналтын төрлийн нэг бөгөөд
лабораторийн итгэмжлэлийн хүрээнд спектр шинжилгээ хийх эрхийг зааж өгсөн
байх ба түүнчлэн дулааны цахилгаан станцын ямар тоноглолуудод хяналт
шалгалт хийхийг итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтод зааж өгсөн байна.
4.2.11.3. Спектр шинжилгээнд ашиглагдах багаж төхөөрөмж, дагалдах
хэрэгсэл
а). Спектрийн шинжилгээ хийхэд суурин болон зөөврийн багаж
(спектрограф, стилоскоп) ашигладаг.
Спектр шинжилгээний бүх багаж нум нум ба оч үүсгэх цахилгаан үүсгүүр, оптик
систем гэсэн хоёр үндсэн хэсгээс бүрдэнэ. Спектрограф, стилоскоп нь адилхан
зохион байгуулалттай боловч тэдгээрийн ажиллагааны чадвар, дизайны хувьд
ялгаатай байдаг. Суурин болон зөөврийн программчлагдсан төхөөрөмж ашиглах
"Спектроскан" нь бодисын химийн найрлагыг автоматаар шинжлэх боломжийг
олгодог.
б). ДЦС-ын нөхцөлд суурин СЛ-11, "СПЕКТР" болон зөөврийн стилоскопууд
СЛП-1, СЛП-2,СЛУ -ийг ашигладаг.
Лабораторид суурилуулсан суурин стилоскопын хувьд жижиг эд анги, дээж
(утас, зоргодос, дээж г.м.) шинжилнэ.
Зөөврийн багаж нь ДЦС-ын янз бүрийн нөхцөлд хэрэглэхэд (цех, хүрэхэд
хүнд хэцүү газар гэх мэт) тохирсон үүсгүүр болон оптик систем хоёр нь тусдаа
блок дизайн бүхий байх ба оптик системийн хийц нь том хэмжээтэй эд ангийн
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жижиг хэсгүүдэд шинжилгээ хийхэд хялбар байхаар хийгдсэн байдаг.
в). Багаж нь сольж болдог төмөр болон зэсээр хийсэн электродтой байдаг.
Эдгээр электродууд нь ашиглалтын явцад шатаж, мууддаг тул сольж байх
шаардлагатай байдаг.
ДЦС-уудад ашиглагддаг ганг шинжлэхдээ зэс (МIТ2 маркийн зэс) диск
электродуудыг ашигладаг байна.
г). Спектрийн шинжилгээний хийхэд дараах үндсэн нэмэлт хэрэгслүүд
ашиглана:
1) Спектрийн шугамын атлас (шугамын эрчмийг үнэлэх шалгууртай),
шинжилсэн гангийн дээжинд (зэс электродтой төмөр суурийн дээр)
2) тухайн багажид дагалдуулан үйлдвэрлэгчээс нийлүүлсэн дисперсийн
муруй (муруйг ашиглан багажийн дисперслэх призмийн эргэлтийн тодорхой
байрлалд окулярт тогтсон спектр шугамын долгионы уртыг тодорхойлно)
3) Нарийн төвөгтэй тохиолдолд харьцуулах спектрийн шинжилгээнд
ашиглаж болох ДЦС-д хэрэглэгдсэн (химийн шинжилгээгээр баталгаажуулсан)
ган сорьцын бүрдэл (байлгахыг зөвлөдөг).
д). Багажийн оптик систем нь нарийн нягт нямбай ашиглах ба тогтмол
засвар үйлчилгээг ашиглалтын зааврын дагуу хийх шаардлагатай байдаг
4.2.11.4. Стилоскоп ашиглан спектрийн шинжилгээ хийх онцлог
а) Спектрийн шугамын эрчмийг үнэлэхийн тулд фотометрийн болон
харааны хоёр үндсэн аргууд байдаг. Фотометрийн арга дотроо энгийн оптик
шаантагаас эхлэн фотозургийн, фотоцахилгаан гэсэн хэд хэдэн хувилбартай
байдаг. Харааны арга нь хамгийн хялбар, гэхдээ дутуу нарийвчлалтай.
б) Стилоскопт шууд харж спектрийн шугамын харьцуулалтаар эрчмийн
үнэлгээ хийдэг арга нь мэргэжилтэний туршлага, хараанаас хамаардаг.
в) Стилоскопоор хийж байгаа спектрийн шинжилгээ нь чанарын (тухайн
элемент материалд оршин байгааг тодорхойллог) ба хагас тоон (элементийн
агуулгыг 20% хүртэл нарийвчлалтай тодорхойлдог) арга юм.
ДЦС дахь спектрийн шинжилгээний хэрэглээ нь ихэвчлэн тодорхой гангийн
марк буюу ангилалыг шалгаж тогтооход оршдог учраас дээрх нарийвчлал нь
зөвшөөрөгддөг.
4.2.11.5. Спектрийн шинжилгээ хийх бэлтгэл
а). ДЦС-ын техникийн алба шинжилгээны объектод холбогдох бүх баримт
бичгүүдээр хангасан байх ёстой:
- гүйцэтгэх схем, гагнуурын формуляр, зураг, схем зураг;
- ган ба гагнах хэрэглэгдэхүүн материалын төслийн маркийн талаарх
мэдээлэл
- өмнөх хяналтын үр дүн (спектрийн, химийн болон үйлдвэрийн
сертификат).
б). Шинжилгээнд бэлтгэнэ гэдэгт түүнийг аюулгүй гүйцэтгэх боломжоор
хангах, цахилгаан тэжээлээр хангах болон шинжилгээний объектыг бэлтгэхийг
хэлнэ.
в). Шинжилгээ хийх эд ангийг бэлтгэхдээ өнгөлгөө хийх, тоосжилт, шороо,
хаг хурдасыг зайлуулах нь чухал юм. Шинжилгээнд зориулж 20х20мм-ээс багагүй
талбайд металл гадаргууг гартал механик аргаар өнгөлж цэвэрлэдэг. Энэ талбай
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гүнзгий зураасгүй хавтгай тэгш гадаргуутай байх нь хүсүүштэй.
г). Шинжилгээ хийх эд ангийн талбайг цэвэрлэхийн зэрэгцээ хоёрдогч
хүйтэн электродод зориулсан талбайг ч мөн цэвэрлэсэн байх ёстой.
Суурин спектрийн багажны хувьд шинжилгээ хийх байрлал ба талбайн
хэмжээ нь эд ангийн хэлбэр ба овор хэмжээнээс хамаардаг.
Зөөврийн багажны шинжлэх хэсгийн хэмжээ хамгийн багадаа 10мм-с
багагүй диаметртэй ба шинжилгээг хийх боломжтой байна. СЛП-1, СЛП-2,СЛУ
багажуудийн хувьд хоёр хэсгийн хоорондын зай 80 мм байдаг.
4.2.11.6. Спектр шинжилгээ хийхэд баримтлах технологи
a). Тодорхой хяналтын үйл ажиллагаа (хүлээн авах хяналт, засварын үед
гэх мэт) тус бүрт холбогдох дүрэм эсвэл технологийн баримт бичгийн дагуу
спектрийн шинжилгээг хийж байх эд ангиудын жагсаалт ба шинжилгээний хүрээ
тодорхойлогдоно.
б). Спектр шинжилгээний ажлын дараалал нь дараах дараалсан
үйлдлүүдээс бүрдэнэ.
- шинжилгээ хийх хүсэлт хүлээн авах;
- техникийн баримт бичигтэй танилцах;
- бэлтгэл ажлын дараа шалгах эд ангийг хүлээн авах;
- спектрийн шинжилгээ хийх;
- эд ангийн гангийн маркыг тогтоох;
- Тайлагнах баримт бичгийг боловсруулж, гүйцэтгэх (протокол, дүгнэлт).
в). Спектрийн багажийг залгах, тохируулах дарааллыг үйлдвэрлэгчийн
заавар, зөвлөмжийн дагуу явуулна.
г). Шинжилгээг нуман болон очлолт (тогтмол ба хувьсах гүйдэлтэй) гэсэн
хоёр горимоор гүйцэтгэж болно. Аль нэг элементэд хамгийн тохиромжтой
горимыг санал болгож болно. Шугамын эрчимын үнэлгээний дараалал нь
сонгосон горимоос хамааран өөр өөр байж болно. Практикт ихэнх шинжилгээг
нумын горимд (тогтмол гүйдэл) хийж гүйцэтгэдэг.
д). Шинжилгээ хийж буй үед нумыг (оч) шатаах хугацааг тохируулах нь маш
чухал юм. Тиймээс хэрэв шаталт хэтэрхий урт байвал элемент нь шинжилгээ
хийж буй хэсгийн гадаргуугаас бүрэн уурших боломжтой бөгөөд хугацаа
хангалтгүй байвал шаардлагатай концентрацид хүрч чадахгүй байж болно.
Шинжилгээний үр дүн зөв гарах нум (оч) үүсгэх хугацаа нь ихэвчлэн атлас
бичигдсэн ( 3060 сек)-д байдаг.
е). Ган дахь элементүүдийн шинжилгээг дараах дарааллаар гүйцэтгэхийг
зөвлөж байна.
- V (ванади);
- Мо (молибден);
- Mn (марганец);
- Cr (хром);
- Ni (диц);
- Ti (титан);
- W (гянт);
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- Nb (ниоби);
- Со (кобальт);
- Si (цахиур).
Элементийн хувийн жингээс хамаарч түүний шугамууд спектрийн өөрөөр
бүсэд байрлана.
ж) Спектрийн шугамын эрчмийг ялгаж таних, тооцоолоход хялбар болгохын
тулд бүх спектрийг бүтнээр нь багажийн окулярт проекцлох биш түүний зөвхөн жижиг
хэсэг (муж)ц-ийг үзүүлдэг - 4.66-р зураг.

4.66-р зураг. Ванадийн шугам ба харьцуулах шугамуудын хамт үзэгдэх хөх-ягаан муж
и). Спектрийн шаардлагатай хэсэг (муж)-ийг дисперсийн призмийн
эргэлтийн тохируулгын тусламжтайгаар сонгох ба энэ үед тохируулгын
хуваарийн заалтаар, дисперсийн муруйг ашиглаж шаардлагатай спектрийг
(долгионы урт)-ыг яг окулярын харааны эсрэг тогтоох боломжтой.
к). элементийн спектр шугамын эрчимийг тодрол ба өргөнөөр нь нүдэн
баримжаагаар төмөрийн тогтвортой шугамтай харьцуулан үнэлдэг:
1V<<5 - маш бага; 1V<5 - бага; 1V≤4 нь тэнцүү бөгөөд ялигүй том, 2V=4 нь
тэнцүү гэх мэт.
Тайлбар - суурин багажны хувьд харьцуулах үйл явцыг хөнгөвчлөх үүднээс
хялбар оптик шаантагтай байдаг. Төвөгтэй тохиолдолд, баталгаажсан ган дээжийг
харьцуулалтанд ашиглахыг зөвлөж байна.
л) Үндсэн элементүүдийн тэмдэглэгээ ба тэдгээрийн долгионы урт болон
харьцуулах шугамууд, спектрийн тэдгээрийн долгионы уртын янз бүрийн муж дэх
элементүүдийн хувийг тодорхойлох шалгуурууд болон бусад зөвлөмжийг агуулсан
спектр шинжилгээг гүйцэтгэх загвар дүрмийг Хавсралт Б-д үзүүлсэн.
м) Аливаа элементийг ялган таньж хувь хэмжээг үнэлсэний дараа түүний
химийн найрлагаар нь гангийн маркийг тодорхойлно.
н) зөвхөн гангийн ангилалыг (нүүрстөрөгчит, чанаржуулсан) тогтоох үед
цөөхөн элементийн шинж чанарын шинжилгээгээр хязгаарлагдаж болно.
o) Тодорхой эд ангид спектр хийхдээ дараах зүйлийг баримтлах хэрэгтэй.
Үүнд:
- Шугам хоолой бол хоёр үзүүрээс нь шинжилнэ;
- Өнгөлгөөтэй гадаргуутай эд ангиудад /турбины ажлын хүрзэм, хаалт
арматурын клапангийн толин гадаргуу, бэхэлгээний эрээсний хэсэг гэх мэт/ нумаар
түлэх боломжтой хэсэг дээр спектр шинжилгээ хийнэ
- Гагнуурын оёдолууд, хэрэв 2 гагнуурчин гагнасан бол гагнуурчин бүрийн
гагнасан хэсэгт спектр шинжилгээг хийнэ. Нэг гагнуурчин, нэг маягийн электрод
хэрэглэсэн бол нэг л хэсэгт спектр шинжилгээ хийхэд болно. (гагнуурын хайлсан
металлд хийх шинжилгээг 4.14-р хүснэгтэд үзүүлсэн болно);
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- гагнуурын утасны спектр шинжилгээг 10мм-с багагүй диаметртэй багц буюу
боодол хэлбэрт нь хийнэ ороосон утасны спектр шинжилгээг 2 талын төгсгөлд нь
хийнэ
- Металлын жижиг дээжийн (зоргодос, зүслэг, фрагмент) 50 г-аас багагүй
масстай, үртэсийг 10мм-с дээш диаметртэйгээр шахмал байдлаар барьцалдуулж
хатаагаад спектр шинжилгээ хийнэ
- гагнуурын электродыг нүүрстөрөгчит ган хавтан дээр 10мм-ээс багагүй
өндөртэй шавалт хийж хэлбэржүүлж шинжилгээг 4.14-р хүснэгтийн дагуу гүйцэтгэнэ.
- п) Спектрийн шинжилгээг хийхдээ дараах нөхцлүүдийг биелүүлэхийг зөвлөж
байна. Үүнд:
- электрод ба шалгах бие хоёрын хооронд тогтмол зайг тогтвортой барьснаар
нумын тогтвортой байдлыг хангана;
- Спектрийн багажны оптик систем, ялангуяа зөөврийн төхөөрөмжүүдийн зөв
тохируулгыг дагаж мөрдөх, объективийг металлын үсэрхийллээс хамгаалах, хурдан
шуурхай цэвэрлэх;
- өмнөх шинжилгээнээс үлдсэн нүүрстөрөгчийг арилгахын тулд электрод дахь
бохирдол тортогийг цэвэрлэж байх;
- Шинжилгээний үр дүн эргэлзээтэй бол шалгах бие болон электродын
гадаргууг нэмж сайтар цэвэрлэх шаардлагатай ба түүний дараа шинжилгээг давтан
хийх ёстой. Мөн түүнчлэн өөр хэсэгт шинжлэх;
- Зөөврийн спектрийн багажны хувьд гагнуурын аппаратны гаралтыг нумын
үүсгүүр болгон ашиглах боломжтой (цахилгаан үүсгүүрийн оронд). Энэ үед
балластикын эсэргүүцлийг нумын гүйдлийн 7-10А хүртэл хязгаарлахыг зөвлөдөг.
4.14-р хүснэгт
Электродын марк
ТМЛ-1У
ЦУ-2ХМ,
ЦЛ-38
ЦЛ-20, ТМЛ-3У, ЦЛ39, ЦЛ-45

Гагнуурын утас /ГОСТ
стандартын/
Св-08МХ
Св-08ХМ,Св-08ХМА-2, Св08ХГСМА
Св-08ХМФА,
Св-08ХМФА-2,
Св-08ХГСМФА

Шинжилгээний үр дүнгийн тохироо
Мо байх, V байхгүй, 4%-хүртэл Cr байх ёстой
дээрхтэй адил
Мо, V байх, Nb байхгүй, 1% хүртэл Mn, 4%хүртэл Cr
байх ёстой.
V байхгүй, Cr 14-21 %; Ni 7-12 %; Мо 1,5-3 % байх
ёстой
агуулга: Cr 16-19 %; Ni 9-12 %; Мо 2-3,1 %; Mn 1,5-3
%;V 0,3-0,75 %
агуулга: Cr 16-24 %; Ni 9-14 %; Mn 1-2,5 %; Niбайх
ёстой
Мо, V, Ni байхгүй,
агуулга: Cr22-27%; Ni11-14% байх ёстой

ЦТ-26, ЦТ-26М

Св-04Х19Н11МЗ

ЭА-400/lОУ,
ЭА-400/IОТ

-

ЦТ-15, ЦТ-15К

Св-08Х19Н1ОГ2Б, Св04Х20Н10Г2Б

ЦЛ-25,03Л-6, ЗИО-8

Св-07Х25Н13

ЭА-395/9,
ЦТ-10

Св-10Х16Н25АМ6

агуулга: Cr 13-17 %; Ni 23-27 %; Мо 4,5-7 %

ЦЛ-19

-

агуулга: Nb, Cr 21-26 %; Ni 91-14 %; Mn 1,2-2,5%Nb
байна.

р) Спектрийн шинжилгээний үр дүнд үндэслэсэн тайланг бичиж гаргана. Ажлын
журнал, протоколын хэлбэр, агуулга нь зохицуулагддаггүй боловч хэлбэрийн хувьд
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үл эвдэх сорилд ашигладагтай төстэй баримт бичгүүдийг дагаж мөрдөх ёстой.
Баримт бичиг нь дараах мэдээллийг заавал өгөх ёстой:
- төсөлд заасны дагуух марктай материал эсэх;
- нарийвчилсан шинжилгээний үр дүн (элементийн тус бүрийн хувь);
- шинжилгээний үр дүнгийн ерөнхий үнэлгээ.
с) Шинжилгээний чанарын болон хагас тоон шинж чанартай дүгнэлтийг
харгалзан үр дүнгийн эцсийн үнэлгээ дараах байдлаар хийнэ:
- шинжилгээ хийсэн ган нь төслийн хийцтэй тохирч байгаа эсэхийг
тодорхойлох;
- гангийн ангилалын үнэлгээ (нүүрстөрөгчит, легирт ган мэх мэт);
- гангийн маркийн төрлийг тодорхойлох (гангийн төрөл).
4.2.11.7. Спектр шинжилгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж
a) Нуман үүсгүүр нь 220Вт-ын үндсэн хүчдэлтэй холбогдсон байдаг тул
ажиллах үедээ цахилгаан гүйдэлтэй ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны
дүрмийг дагаж мөрдөх шаардлагатай.
Өндөр давтамжтай тусгаарлагч болон тэжээлийн кабельнуудын бүрээсийг
гэмтээхийг хориглоно. Газардууллаггүй ажиллахыг хориглоно.
б) Шинжилгээ хийхдээ нүдээ шууд нумын гэрэлтэй гялбахаас хамгаалах
шаардлагатай ба боломж хангагдсан гэж үзвэл шинжилгээг эхлүүлнэ.
в) Түлэгдэхээс сэргийлэхийн тулд ажлын дараа электрод болон ажлын
биед гар бүү хүр.
г) Хаалттай өрөөнд шинжилгээ хийж байхдаа нумын асалтаас үүссэн
шатсан хийг зайлуулахын тулд агааржуулалт хийх шаардлагатай.
д) Нүдний хараа ядардаг тул тэр хэрээр нүдийг амрааж байх ёстой. Цуврал
туршилт хийсний дараа завсарлага авах хэрэгтэй. Нэг ээлжинд 50 хүртэл
шинжилгээ хийхийг зөвлөж байна.
4.3. Эвдэх сорилт
4.3.1. Металлаас огтлол авах болон дээж бэлтгэхэд тавигдах
шаардлага
4.3.1.1. Огтлол авах
а) Энэ стандартын 5, 8-р бүлгийн шаардлагаар заагдсан зайлшгүй
шаардлагатай тохиолдолд тоног төхөөрөмжийн металлын дээжид шинжилгээ
хийж төлөв байдлыг тогтооно. Дээж авахдаа өгөгдсөн шаардлагын дагуу тэднийг
халалт болон дагтаршилтаас хамгаалах ёстой, эсвэл өгөгдсөн стандартын дагуу
хийх (ГОСТ 7564).
б) Зуухны уур халаагчаас дээж огтолж авах хэсгийг соронзон шалгалт
болон хэт авианы ханын зузаан хэмжилтийн үр дүнг үндэслэн сонгоно. Хяналтын
бүс тус бүрээс нэг нэгээр нь хоёр дээж авна. Огтлолыг механик аргаар авахыг
зөвлөж байна. Галаар зүсэж дээж авахыг зөвшөөрөх бөгөөд дараа нь захын
ирмэгээс өргөн нь хамгийн багадаа 20 мм тайрч хаяна. Огтолсон дээжийн урт нь
механик боловсруулалтын дараа 110-120 мм байх ёстой.
в) Уурын шугам хоолойноос дээж огтлолыг механик аргаар хийхийг зөвлөж
байна. Галын аргаар огтлохыг зөвшөөрөх бөгөөд цахилгаан нуман болон хийн
гагнуураар огтлох нөхцөлд металлын захаас механик аргаар өргөн нь огтолсон
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ирмэгээс хамгийн багадаа 30 мм байна. Огтлолын урт нь 450 0С-аас дээш
температурт ажилдаг шугам хоолойн хувьд хамгийн багадаа 300 мм урттай,
үлдсэн шугам хоолойн хувьд хамгийн багадаа 200 мм байх ёстой. Хэрвээ
огтлолд гагнуурын холболт орсон бол гагнуурын оёдол нь огтлолын төвд байх
ёстой.
2
Огтлолыг шугам хоолойн булан болон шулуун хэсгээс, тэдгээрийн
гагнуурын оёдлыг оруулан авахыг зөвлөж байна. Огтлолд урьдчилан тэмдэглэгээ
хийсэн байх ёстой ба энэ нь механик боловсруулалтын дараа шулуун болон
булан хоолойн металлыг ялгаж салгах боломж олгодог.
г) Тогоо (барабан)-ы металлаас дээж огтлолыг механик аргаар гүйцэтгэнэ.
Хэрэв огтолгооны технологид дээжийн төвд нүх байлгахаар бол дараах
зөвлөмжийг дагах хэрэгтэй: төвийн нүхний диаметр нь 15 мм-ээс ихгүй байх ба
дээжийн диаметр 90 мм орчим байна. Хэрэв төвийн нүх байхгүй бол огтолсон
дээжийн диаметр нь 75-80 мм байна. 100 мм-ээс их диаметртэй дээж огтлохыг
зөвшөөрөхгүй.
Огтлох хэсгийг бат бөхийн тооцоогоор баталгаажуулах бөгөөд тогооны бат
бөхийн коэффициент нь огтлолын нөлөөллөөр төсөлд заасан хэмжээнээс буурах
ёсгүй.
Огтлолыг авсаны дараа барабаны их биеийн дэлгэмэл зурагт (формуляр)
огтолсон нүхний хэмжээ болон нүхний төвөөс түүнтэй ойр орших гагнуурын
оёдлын төв хүртэлх зай, хоолойн нүхний төв хүртэл зайг тэмдэглэнэ.
Зүсэлт хийхээс өмнө металл гадаргуу дээр тогооны тэнхлэгийн тэмдэглэгээг
хийнэ.
Огтолж авсан цилиндр дээжийг хэд хэдэн давхаргад хуваах бөгөөд,
давхаргуудын тоо нь барабаны ханын зузаанаас хамааран 6-8 байна.
д) Цутгамал их биений эд ангиас металлын дээж огтлохдоо их биений хамгийн
өндөр температурын бүсээс механик аргаар тусгай мэргэжлийн байгууллагын
эскизээр авч механик шинж чанар, найдвартай байдлыг тогтоох, ажиллах нөөц
хугацаа хугацааг таамаглах зэрэг үнэлгээ хийнэ. Дээж огтлохдоо түүний ажиллах
боломжийг бууруулах ёсгүй. Огтлолыг нарийвчилсан зургийн дагуу цууралт үүссэн
хэсгээс сонгож авахыг зөвлөж байна. Сорьцын хөндлөн огтлол нь хамгийн багадаа
20мм2 байх ёстой.
Цутгамал эд ангийн цууралтыг дүүргэж гагнасан хэсэг нь ханын зузааны 70%-с
их байх тохиолдолд металлын шинж чанар, бүтцийн шинжилгээний бүсийн хэмжээг
нэмэгдүүлж болно.
е) Даралтат савнуудын зориулалт, ашиглалтын параметр, ханын зузаан болон
хийгдэх шинжилгээнээс хамааруулан огтлолын технологи, дээжийн хэмжээг тогтооно.
4.3.1.2 Дээж бэлтгэх
а) Зуухны уур халаагч шугамнаас огтолсон дээжийг токарын суурь машин дээр
хэд хэдэн өөр урттай хэсгүүдэд (цагираг) хуваана.
- Исэлдсэн давхаргын уян харимхайн чанарыг судлахад зориулагдсан 30 мм
урттай (өндөртэй) цагираг;
- Өнгөлгөө хийж металлын бичил бүтцийн шинжилгээ хийх 2022мм урттай
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цагираг
- Металлын химийн найрлага, карбидын шинжилгээний 40 мм урттай цагариг
- Нарийвчилсан шинжилгээний 1015мм урттай цагариг (исэлдсэн давхрагын
хими, фазын шинж чанар гэх мэт).
Аустенитийн төрлийн ган хоолойд хими, карбидын шинжилгээг хийдэггүй
тул огтолсон дээжийн нийт уртыг 40 мм хүртэл багасгаж болно.
Халуун тэсвэрлэлт буюу механик туршилтын урт хугацааны туршилт
явуулах үед огтолсон дээжийн урт нь лабораторын дээжтэй ойролцоо байх,
эсвэл огтолсон дээжийн тоог нэмэгдүүлэх ёстой. Механик туршилтыг нь
нүүрстөрөгчит ган уур халаагчид хийдэг.
Урт хугацааны болон механик туршилтын дээжийг хоолойн тэнхлэгийн
дагуу (сегмент) огтлох нь металлын гадаргуугийн давхаргад нөлөөлөхгүй байх
шаардлагатай. Сорьцын ирмэг дахь өргөсийг хөнгөхөн хуурайдаж арилгадаг.
Механик туршилтын дээжийн хэлбэр, хэмжээ нь ГОСТ 10006, ГОСТ 19040
стандартын шаардлагад нийцсэн байх ёстой.
б) Механик туршилтын дээжүүд нь шугам хоолойн хийц, хөндлөн огтлолын
чиглэлийн дагуу байна. Зураг 4.67. Гагнуурын оёдлын урт хугацааны бат бөх,
механик шинж чанарын туршилтын дээжүүд нь шугам хоолойн тэнхлэгийн дагуу
огтлогдсон байна. Энэ тохиолдолд шугам хоолойн хөндлөн болон уртраг
тэнхлэгийн дагуу гадаргууд аль болох ойр байлгахыг зөвлөж байна. (Зураг 4.67)

1 ба 2 – харгалзан таслах ба цохих туршилтын дээж
3 - карбидын шинжилгээний дээж
4 - металлын бичил бүтцийн шинжилгээний дээж
Зураг 4.67 - Уурын шугам хоолойноос огтлолын дээж авах схем
Төвөөс цугтах хүчээр цутгасан хоолойн урт хугацааны механик туршилтын
дээжийг хоолойн дотоод гадаргуутай хамгийн ойр бүсээс авах ёстой.
Матсан булангаас металлын шинжилгээний дээжийг булангийн төв хэсгээс
огтолно. Эдгээрийг матсан булангийн гадаад гадаргуугийн суналттай хэсгийг бүтэн
агуулсан болон хоёр нейтрал бүсийг хагас (50% хүртэл) агуулсан, хөндлөн болон
дагуу огтлолыг авна.
Бичил бүтцийн шинжилгээ, бичил гэмтлийг тодорхойлох металлын бичил
бүтцийн шинжилгээний дээжийг хоолойн (булан) нийт ханын зузааны дагуу огтолж
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авна. Өөрөөр хэлбэл хоолойн дотоод гадаргуугаас гадаад гадаргуу хүртэлх огтлол
харгалзана. (Зураг 4.67)
Цохилтын дээжид хэрчлээсийн дагуу тэнхлэг нь хоолойн гадаргуутай
перпендикуляр байх ёстой; деформацлагдсан (таталгат) хоолойн дээжийн
хэрчлээсийг гадаад гадаргууд, төвөөс цугтах хүчээр цутгасан хоолойн дээжийн
хэрчлээсийг дотоод гадаргууд хийнэ.
Гагнуурын холболтын дээж нь ГОСТ 6996 стандартын шаардлагыг хангах
ёстой.
Татах туршилтын дээжийн төрөл, хэмжээ нь тасалгааны температурт хийх
бол ГОСТ 1497, өндөр температурт хийх бол ГОСТ 9651 стандартын хангаж байх
ёстой.
Цохилтын зуурц тодорхойлох туршилтын дээжийн загвар, хэмжээ нь үндсэн
металлд ГОСТ 9454, гагнуурын оёдолд ГОСТ 6996 стандартын шаардлагыг хангаж
байх ёстой.
Урт хугацааны бат бөхийн туршилтын дээжийн хэлбэр, хэмжээ нь ГОСТ
10145 стандартын шаардлагыг хангаж байх ёстой.
в) Барабаны дээжээс огтлогтсон дискийг (4.3.1.1-г хар) 4 бэлдэц хэсэгт
хуваана. Энэ тохиолдолд сунгалтын туршилтын дээжийг барабаны гадна болон
дотор гадаргуугаар хязгаарлагдсан 2 захын (дээд болон доод) дискнээс, болон дурын
захын дискүүдээр бэлтгэнэ Зураг 4.68. Эдгээр диск тус бүрээс цохилтын зуурцын
болон сунгалтын туршилтад ашиглах тус бүр 2 дээж огтолно. Зураг 4.68. Дээжийн
дотоод хэсэгт үлдсэн дискүүдийг цохилтын сорьц бэлтгэхэд ашиглана (зураг 4.68).
Дээжийн төвд нүх байхгүй тохиолдолд дээжийн бэлдэцийг боловсруулах боломжтой
хувилбарууд: энэ тохиолдолд захын үе давхрагаас дээжийг огтлох шаардлагатай.
Дээжийн дагуу тэнхлэг нь барабаны дагуу тэнхлэгтэй паралель байна.
Цохилтын дээжийн хэрчлээсийн тэнхлэг нь барабаны гадаргууд перпердикуляр
байна.
Татаж турших дээжийн хэлбэр хэмжээ нь ГОСТ 1497, ГОСТ 9651, цохилтын
зуурц тодорхойлох ГОСТ 9454 стандартын шаардлагыг хангаж байх ёстой.
г) Турбины их биеийн эд анги болон савнаас дээж авах огтолгоог, дээжийн
хэмжээ (зузаан) болон төлөвлөсөн судалгааны ажлыг харгалзуулж хийнэ. Энэ
тохиолдолд дараах ерөнхий нөхцөлийг биелүүлэх ёстой:
- Цутгамал болон хавтгай эдлэхүүнээс огтолсон дээжийн дагуу тэнхлэг нь
гадаад гадаргуутай паралель байх ёстой бөгөөд, хавтгай эдлэхүүнээс огтолсон
дээжийн дагуу тэнхлэг нь цувилтын чиглэлд перпендикуляр байна.
- Цохилтын дээжийн хэрчлээсийн тэнхлэг нь эдлэхүүний гадаргууд
перпендикуляр байна.
- Гагнуурын холболтоос дээж авахдаа оёдлын тэнхлэгтэй перепендикуляр
чиглэлд огтлох бөгөөд дээжийн чиглэл, байршил нь ГОСТ 6996 стандартын
шаардлагыг хангаж байх ёстой.
4.3.2. Макро бүтцийн шинжилгээ
4.3.2.1 Металл, хайлш болон гагнуурын холболтын бүтэц, түүний металлын
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тогтоцын онцлогийг энгийн нүднээр харах, эсвэл бага зэрэг (10-30 дахин өсгөх)
томруулдаг шилээр, эдлэхүүний эвдрэлгүй гадаргуу, жигд өнгөлгөөтэй эдлэхүүн
(макрошлиф), хагаралд макро шинжилгээ хийнэ.
Эвдрэлгүй эдлэхүүний гадаргууг металллургийн болон технологиос үүсэлтэй
/хийн бөмбөлөг, химийн өөр элементийн хольц, нүх сүв, ухагдсан зэврэлт/ зэрэг
согогийг тодорхойлох зорилгоор металл өнгийг гартал нь цэвэрлэсний дараа
шинжилнэ.
Макрошлифийн бэлтгэл нь нарийн өнгөлгөөны үе шатаар хязгаарлагдах ба нүх
сүв, хоосон зай, идэгдэлгүй төлөв дэх хийн бөмбөлөгүүдийг тодорхойлолно.
Цутгамал болон хэв гажилттай металлын, бүтцийн жигд бус байдал, цууралт, ан
цав, дутуу хайлалт, давхаргын эвдрэл, жижиг нүх сүвийг илрүүлэхийн тулд тусгай
урвалж бодисоор жигд өнгөлгөөтэй эдлэхүүний (макрошлиф) гадна талын
давхаргыг идүүлнэ.
Ашиглалтын явцад эвдэрсэн эдлэхүүнээс авсан, эсвэл тусгай сорьцын
туршилтын явцад үүссэн хагаралыг (излом) эвдрэлийн шалтгаан, боловсруулалтын
болон цутгалтын чанар, хагарлын гадаргуугийн бүтцийг судлахад ашигладаг.

1- Цохилтын зуурцыг турших дээж - 6+4 (n-3) ширхэг, 2- Сунгаж турших дээж – 6 ширхэг
3- Металлын бүтцийн шинжилгээ болон хатуулгийг шалгах дээж
4- суналтад турших дээж – №1,2 болон n давхаргууд дээр 2 ширхэгээр (нийт 6 ширхэг).
5- Цохилтын зуурцыг турших дээж - №1,2 болон n давхаргууд дээр 2, ширхэгээр, үлдсэн давхаргууд дээр 4
ширхэгээр.
n – дээжээс гаргасан дискний тоо

Зураг 4.68 – 1015 мм-н нүхтэй 90мм дээжийг огтлох бүдүүвч.
4.3.2.2. Макро бүтцийн шинжилгээний үр дүнг хүчинтэй стандартууд, харгалзах
норматив баримт бичгийн хуваарь болон эдлэхүүнд харгалзах үйлдвэрлэлийн
технологийн баримт бичгийн (техникийн нөхцөл г.м) дагуу үнэлнэ:
- Макро бүтцийн үнэлгээг /цутгамал ороод/ ГОСТ 10243, ГОСТ 22838
стандартаар
хийнэ;
- 15Х1М1Ф маркийн гангаар хийсэн, төвөөс зугтах хүчний үйлчлэлээр
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бэлтгэсэн хоолойн макро бүтцийг үнэлэхдээ, жигд бус бүтцийн чанаржуулагч
элементийн жигд бус тархалт болон макро согогийг илрүүлэхэд <<Төвөөс зугтах
хүчний үйлчлэлээр бэлтгэсэн хоолойн өндөржүүлсэн идүүлэлтийн хуваарь>> болон
тухайн эдлэхүүний үйлдвэрлэлийн << Төвөөс зугтах хүчний үйлчлэлээр бэлтгэсэн
хоолойн үл зөвшөөрөгдөх согог>>-н хуваарийг ашиглана.
- Макро бүтцэд тавигдах шаардлагыг бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн стандарт,
техникийн нөхцлөөр зохицуулдаг.
4.3.3. Бичил бүтцийн шинжилгээ
4.3.3.1. Металлын бичил бүтцийн шинжилгээг дараах зорилгоор хийнэ:
металл биш хольц
илрүүлэх, талст болон дахин талстжилтын хэмжээг
тодорхойлох, фаз болон түүний тархалтыг үнэлэх, болон үйлдвэрлэлийн
технологи, ашиглалтын нөхцөлийн нөлөөллөөс хамааралтай фазын өөрчлөлтийг
тодорхойлоход хэрэглэнэ. Бичил бүтцийн чанарын шинжилгээг хийхийн тулд 50аас 1500 дахин томруулагч микроскоп ашиглана.
4.3.3.2. Металл биш хольцыг тогтоохын тулд гадаргуугийн давхаргыг идүүлж,
нарийн алмазан зуурмагаар өнгөлнө. Дараа нь сонгогдсон хэсгийг 250-аас 500 дахин
өгсөж
бүтцийн
шинжилгээ
хийнэ.
0
4.3.3.3. 400 С-ээс дээш температурт ажилладаг, нүүрстөрөгчит ган болон 0.5%
хүртэл молибден агуулсан гангаар хийгдсэн шугам хоолойн үндсэн металл,
гагнуурын оёдлыг 2%-н азотын хүчил, эсвэл пикриний хүчлээр идүүлж металлын
бичил бүтцийн графитын тархалтыг судлана. Өнгөлгөөний дараа исэлдэлтээс
үүсэлтэй бүтцийн гажуудал, графитийн тархалт зэргийн гажуудал гарахаас сэргийлж
сул шүлтлэг уусмалаар бүрнэ. Шугам хоолойн төлөв байдлыг тогтоохдоо бүтцийн
хувьд чөлөөт графит үүссэн эсэхийг шалгах ба эхлээд хоолойн гагнуурын оёдлыг
шалгах бөгөөд ашиглалтын явцад гагнуурын ДНБ-д хамгийн их графит үүсдэг тул
түүнтэй холбогдсон арматур, эд ангийн холбоост графитаци явагдсан эсэхийг
шалгана.
Графит (хэрэв үүссэн бол) нь өнгөлөгдсөн хэсэгт 100500 дахин өсгөлтөд
бөмбөлөг хэлбэрээр олддог. Графитацийн өндөр түвшинд графит нь ялтас
хэлбэрээр гагнуурын оёдлын гадна буюу гагнуурын ДНБ-д үүсдэг. Графитаци
өндөр түвшинд гадна үзлэг ба хэт авианы сорилын хосолсон шалгалтаар
гагнуурын оёдлын гадаргуугийн ан цавын тор хэлбэрээр бүртгэгдэнэ.
4.3.3.4. Металлын бичил бүтцийг тодорхойлохдоо шлифийг тусгай уусмалд
цахилгаан эсвэл химийн аргаар идүүлнэ.
Шлифийг идүүлэх хугацаа дараах зүйлээс хамаарна. Үүнд: гангийн марк,
ашиглалтын хугацаа, металлын дотоод хүчдэл, дулаан боловсруулалтын горим.
Шлифийн гадаргуу нь уусмалын нөлөөллөөр өнгөө алдах нь нүүрстөрөгчит болон
чанаржуулсан ган нь идэгдсэний шинж. Идүүлэлтийн хугацааг шлифийг идүүлж
байх бүх хугацаанд микроскопоор тууштай ажиглаж тааруулна.
4.3.3.5 Перлит, мартенсит-феррит болон аустенит зэвэрдэггүй, галд тэсвэртэй
гангийн бүтцийг тодорхойлохын тулд, мөн түүнчлэн чанаржуулсан ган дахь
ашиглалтын дараах ферритийн хэмжээг тодорхойлохын тулд хэд хэдэн удаа идүүлж
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өнгөлнө.
Цэвэр идүүлсэн гадаргууг гарган авахын тулд, сорьцод цэвэр этилийн спиртээр
урьдчилсан болон дараах боловсруулалтыг хийнэ.
4.3.3.6 Мөхлөгийн хил ба бүтцийн бүрэлдхүүнийг (феррит, перлит, бейнит,
мартенсит, аустенит, карбид, сигма-фаз) тодорхойлохын тулд тусгай урвалжуудаар
идүүлнэ.
4.3.3.7 12Х18Н10Т маркын ган хоолойн металлын эзэлхүүн дэх сигма-фаз
(Ф) агууламжийг тодорхойлохдоо Глаголевийн аргаар, бөөмийг тоолох квадрат
тор бүхий окуляр ашиглах эсвэл квадрат торыг 1000 дахин өсгөлттэй бичил
фотозурагт нааж хэмждэг. Сигма-фазын(Ф) агууламжийг дараах томьёгоор
тодорхойлдог:
𝑁

Ф = k×n × 100;

(6)

N – торын зангилаа цэгийн тоо
k – торын зангилааны тоо
n – тоолсон талбарын тоо.
Сигма-фазын агуулагыг найдвартай тодохойлохын тулд
ажиглахдаа микроскопын өсгөлтыг хамгийн багадаа 50 дээр харна.

металлыг

4.3.3.8 Төвөөс зугтах хүчээр цутгасан 15Х1М1Ф маркын ган хоолойн
металлын бичил бүтцийн шинжилгээг хийхдээ хэвийн бүтэцтэй хоолойн хөндлөн
огтлолын ханын зузааны дагуу, гэмтэлтэй хоолойн дотоод гадаргуугаас дээж авч
бүтцийн гэмтлийн шинж чанар, технологиос үүсэлтэй бичил гэмтлийг
тодорхойлно.
4.3.3.9 Тодорхой бүтээгдэхүүний хувьд металлын бичил бүтцийн
шинжилгээний үр дүнг улсын хэмжээнд одоо мөрдөгдөж байгаа стандарт, тухайн
бүтээгдэхүүний техникийн нөхцлийн хуваарь (шкал), энэ стандартын хуваарийн
(шкал)
дагуу
үнэлнэ.
Үүнд:
- Металл биш хольцын бохирдлын хэмжээг 100 дахин өсгөлттэй микроскоп
дээр ГОСТ 1778 стандартын дагуу үнэлнэ.
- 15Х1М1Ф маркын ган хоолойн металл биш хольцын бохирдлын хэмжээг 100
дахин өсгөлттэй микроскоп дээр хоолойг үйлдвэрлэсэн техникийн нөхцөлийн «Төвөөс
цугтах хүчээр цутгасан металлын металл биш хольцын хувь» дагуу үнэлнэ.
- 4000С-ээс дээш температурт ажилладаг, нүүрстөрөгчит ган болон 0.5% хүртэл
молибден агуулсан гангаар хийгдсэн шугам хоолойн үндсэн металл ба гагнуурын
оёдолын графитжих үйл явцын үнэлгээг 500 дахин өсгөлттэй микроскоп дээр энэ
стандартын «Графитжилын шкал»-н дагуу хийнэ. (Хавсралт В)
- Мөхлөгийн хэмжээг ГОСТ 5639 стандартын дагуу үнэлнэ.
- Ашиглалтаас өмнөх үйдвэрлэлийн горимоос шалтгаалан үүссэн ба
ашиглалтын параметраас хамааралгүй бичил бүтэцийн шинж чанарыг ГОСТ 8233
стандартаар үнэлнэ.
- 15Х1М1Ф маркын төвөөс цугтах хүчээр цутгасан ган хоолойн металлын бичил
бүтцийг 100 болон 500 өсгөлттэй микроскоп дээр «15Х1М1Ф маркын төвөөс цугтах
хүчээр цутгасан ган хоолойн металлын бичил бүтцийн норм» стандартын дагуу
үнэлнэ. (Хавсралт Г)
4.3.3.10. Тухайн тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэх, ашиглахтай холбоотой бичил
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бүтцийн өөрчлөлтийг дараах стандартуудад үндэслэн үнэлнэ:
- Перлит ангилалын нүүрстөрөгчит ган -ГОСТ 5639, ГОСТ5640, ГОСТ 1763;
- Дулаан тэсвэртэй чанаржуулсан ган - ГОСТ 5640, ГОСТ1763;
- Зэврэлт, халуунд тэсвэртэй, халуунд батжилттай өндөр чанаржуулсан ган
-ГОСТ5639,ГОСТ10243,ГОСТ24030,ГОСТ22838,ГОСТ11.878;
- Гагнуурын оёдол - ГОСТ 5639. ГОСТ 5640, ГОСТ 1763, ГОСТ8233,ГОСТ
11.878.
4.3.3.11. Бага чанаржуулсан ган, нүүрстөрөгчит гангийн ашиглалтын явцад
үүссэн перлитийн бөмбөгөржилийг 1000 дахин өсгөлттэй микроскоп дээр энэ
стандартын «Чанаржуулсан ган, нүүрстөрөгчит гангийн перлитийн бөмбөгөржилийн
шкал» дагуу хийж үнэлнэ. (Хавсралт Д)
4.3.3.12. 12Х1МФ болон 15Х1М1Ф маркын гангаар хийгдсэн уурын шугам
хоолойн гагнуурын оёдлын ДНБ-ийн бичил бүтцийн нормыг 100, 500, 1000 дахин
өсгөлттэй микроскоп дээр энэ стандартын «12Х1МФ маркын уурын ган шугам
хоолойн гагнуурын оёдлын ДНБ-ийн ДНБ-ийн металлын бичил бүтцийн өөрчлөлтийн
ангилал, 09Х1МФ оёдлын металл» дагуу үнэлнэ. (Хавсралт Е), мөн энэ стандартын
«15Х1М1Ф маркын уурын ган шугам хоолойн гагнуурын оёдлын дулааны нөлөөллийн
мужийн металлын бичил бүтцийн өөрчлөлтийн ангилал, 09Х1МФ оёдлын металл»
дагуу үнэлнэ (Хавсралт Ж).
4.3.4. Бүтцийн бичил гэмтэлийн шинжилгээ
4.3.4.1. Перлит гангаар үйлдвэрлэсэн тоног төхөөрөмжийн эд ангиуд болон
уурын шугам хоолойн үндсэн металл, гагнуурын холболт гулсалтын нүх сүвээр
гэмтсэнийг илрүүлэх үед огтолж авсан дээжийг олон дахин өнгөлж, идүүлэлт хийнэ.
Дээжинд өнгөлгөө-идүүлэлтийг ээлжлэн хийж 500-аас 1000 дахин өсгөлтөт
микроскоп дээр нүхийг илрүүлнэ. Дээжийг идүүлэхээс өмнө цэвэр этилийн спиртээр
арчиж цэвэрлэнэ.
4.3.4.2. Бичил гэм согогийн шинжилгээг уурын шугам хоолойн булан болон
шулуун хэсгийн хамгийн их хүчдэлд оршдог бүсийн дотоод, гадаад гадаргууд хийнэ.
Гагнуурын оёдлын бичил гэм согогийг шинжлэх хэсэгт гагнуурын оёдол,
ДНБ, үндсэн металл хамаарна. Гагнуурын ДНБ-ийн шинжилгээнд хайлалтын
бүсээс 2-4мм зайд байрлах металлын хэврэгшсэн үе (ДНБХҮ) жижиг мөхлөгтэй
хэсэг хамаардаг (ГОСТ 5639 стандартын 9-11 б). Гагнуурын ДНБ-ийн жижиг
мөхлөгтэй хэсгийг урьдчилан харахдаа 100 дахин томруулж, бичил гэмтлийг
шинжлэхдээ 500-1000 дахин өсгөхийг зөвлөж байна.
4.3.4.3. Төвөөс зугтах хүчээр цутгасан 15Х1М1Ф маркын ган хоолойн бичил
гэмтлийг судлахдаа үндсэн металлын дээжийг хоолойн хөндлөн огтлолын ханын
зузааны дагуу, гэмтэлтэй хэсгийн дээжийг хоолойн дотоод гадаргуугаас авч хийнэ.
4.3.4.4. Нүхний эзлэхүүний хувь хэмжээг дараах ∆𝑉тэгшитгэлээр
тооцоолно. Өөрөөр хэлбэл дээжийн тухайн талбайд агуулагдаж буй нүхний
хэмжээ (хувилах аргаар):

V =

N
Vi Si

= =
  pi Di2 ,
V S 4  SF i =1
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𝑉𝑖 - нүхний /пор/эзэлхүүн;
v – металлын эзэлхүүн;
𝑆𝑖 - шлиф дэх нүхний эзлэх талбайн хувь хэмжээ;
S– дээжийн гадаргуугийн буюу наалтын талбай;
𝑆𝐹 – шинжилгээний хийгдэх талбай;
i...N – нүхний/пор/ тоо;
Pi = di /Di – нүхнүүдийн бөөрөнхийжөлтийн коэффициент;
Di болон di- нүхний хамгийн их болон бага хэмжээтэй.

4.3.4.5. Перлит гангийн металлын гулсалтын нүхжилтээс болж үүсэх бичил гэм
согогийн үнэлгээ:
- Хоолойн (булан) үндсэн металл - энэ стандартын «Перлит гангийн бичил
гэмтлийн норм» дагуу үнэлнэ. (Хавсралт И)
- Төвөөс зугтах хүчээр цутгасан - 15Х1М1Ф маркын ган хоолойн үндсэн металл
энэ стандартын «Төвөөс зугтах хүчээр цутгасан 15Х1М1Ф маркын ган хоолойн бичил
гэм согогийн норм» дагуу үнэлнэ. (Хавсралт К)
- Гагнуурын оёдлын ДНБХҮ-энэ стандартын «12Х1МФ маркын гангаар хийгдсэн
гулсалтын үед гэмтсэн уурын шугам хоолойн гагнуурын оёдлын ДНБХҮ-ийн бичил гэм
согогийн ангилал. 09Х1М гангийн оёдлын металл» норм дагуу үнэлнэ (Хавсралт Л),
Мөн энэ стандартын «15Х1М1Ф маркын гангаар хийгдсэн гэмтсэн уурын шугам
хоолойн гагнуурын оёдлын ДНБХҮ-ийн бичил гэм согогийн ангилал. 09Х1М гангийн
оёдлын металл» норм дагуу үнэлнэ (Хавсралт М)
4.3.5. Материалын механик шинж чанарыг тодорхойлох (механик
туршилт)
Материалын үндсэн механик шинж чанарт бат бөх, уян харимхай, хатуулаг,
цохилтын зуурц болон бусад зүйлс орно.
Механик шиж чанарыг механик ба технологийн туршилтын үр дүнгээр
тодорхойлно.
25 
4.3.5.1. Тасалгааны 20+−10
C температурт татаж сунгах туршилт.

(

)

а) Металл болон түүний эд ангийн статик суналтын туршилт хийх аргачлал
25 
(3мм-ээс бага зузаантай хоолой, ороомгоос бусад эд ангиудад ) 20+−10
C температурт

(

)

ГОСТ 1497-аар зохицуулагдана.
б) Сорьц огтлох үндсэн шаардлага нь энэ стандартын 4.3.1-р заалтын дагуу
байна. Стандарт хэмжээтэй сорьц огтлоход шаардлагатай механик багаж
төхөөрөмжөөр хангах хэрэгтэй.
в) Цилиндр болон хавтгай сорьцын хэв маяг, хэмжээг ГОСТ 1497 стандартад
багтаав. Сорьцын хэлбэр, хэмжээ болон түүний тоог сорьцын огтлох эзэлхүүний
бүрэн боломжтой шийдлүүдийг харгалзан үзэж тодорхойлно. Үүний зэрэгцээ татаж
сунгах туршилтын суурь машины сорьц баригчинд баригдахаар байхыг тооцоолох
хэрэгтэй.
Сорьцын үйлдвэрлэлийн чанарын шаардлагыг ГОСТ 1497-д тодорхойлсон
болно.
г) Тасралтгүй үргэлжлэх олон үйлдэлтэй туршилтын суурь машины бүх систем
(механик, цахилгаан-механик, шингэн шахуурагт гэх мэт) нь ГОСТ 28840 стандартын
шаардлагад нийцсэн байна.
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Хэмжих хэрэгслийн алдаа нь энэ хэсэгт хүчин төгөлдөр мөрдөж буй
стандартуудын шаардлагыг хангаж байх ёстой.
д) Туршилтыг хийж гүйцэтгэх, үр дүнг нь боловсруулах ажлыг ГОСТ 1497
стандартын шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэнэ.
Металлын механик шинж чанарын үндсэн шинж чанарууд нь сунгалтын статик
туршилтаар тодорхойлогддог:
- физикийн болон нөхцөлт урсалтын хязгаар;
- тасралтын түр эсэргүүцэл (бат бөхийн хязгаар);
- харьцангуй жигд суналт;
- тасралтын дараах харьцангуй суналт;
- тасралтын дараах хөндлөн огтлолын харьцангуй нарийсалт
Туршилтын үр дүнд тулгуурлан тайлан боловсруулна.
4.3.5.2. Өндөр температурт татаж сунгах туршилт
20  12000С температурт металлын статик суналтын туршилт хийх аргачлалд
тавигдах шаардлагыг ГОСТ 9651 стандартад тэмдэглэсэн байна. (металл утас болон
хоолойноос бусад)
Цилиндр болон хавтгай сорьцын төрөл, хэмжээг ГОСТ 9651 стандартад
оруулав. Сорьц бэлтгэх чанар, түүний хүлцэл ГОСТ 1497 стандартын шаардлагыг
хангасан байх ёстой.
Туршилт хийх машин, хэмжих хэрэгсэлд тавих шаардлага энэ стандартын дэд
зүйл 4.3.5.1.г)-ийн шаардлагыг хангасан байна. Халаах төхөөрөмжийн байршил,
шинж чанар, мөн түүнчлэн термопар, тохируулах болон бүртгэх хэрэгслүүдэд
тавигдах шаардлага нь ГОСТ 9651 болон бусад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй
стандартын шаардлагад нийцэх ёстой.
Туршилтанд бэлтгэх, турших, туршилтын температурын хэмжилтүүд нь ГОСТ
9651, ГОСТ1497 стандартын шаардлагыг хангасан байх ёстой.
Үр дүнг ГОСТ 1497-н дагуу боловсруулна. Туршилтын үр дүнгээр тайлан
(протокол) боловсруулна.
4.3.5.3. Бага температурт татаж сунгах туршилт хийх
Нэмэх 20-аас хасах 1000С температурт металлын статик суналтын туршилт
хийх аргачлалд тавигдах шаардлагыг ГОСТ 11150 стандартад тэмдэглэсэн байна.
Цилиндр болон хавтгай сорьцын төрөл, хэмжээг ГОСТ 11150 стандартад,
сорьц бэлтгэх чанар, түүний хүлцэл болон тэмдэглэгээнд тавигдах шаардлагыг ГОСТ
1497 стандартад оруулав.
Туршилт хийх машин, хэмжих хэрэгсэлд тавигдах шаардлага ГОСТ 1497
стандартаас ялгаатай. Криокамер, хөргөлтийн аргын шаардлагыг ГОСТ 11150
стандартад тэмдэглэсэн болно.
Туршилтыг бэлтгэх ба гүйцэтгэх, түүнчлэн тэдгээрийн үр дүнг боловсруулах нь
ГОСТ 11150 ба ГОСТ 1497 стандартын шаардлагад нийцсэн байх ёстой.
Туршилтын үр дүнд тулгуурлан тайланг боловсруулна.
25 
4.3.5.4. Тасалгааны 20+−10
C температурт шугам хоолойг сунгах туршилт.

(

)
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25 
Металл хоолойг (оёлдолгүй, гагнуурын, биметалл) 20+−10
C температурт татаж

турших аргад тавигдах шаардлагыг ГОСТ 10006 стандартад заасан байна.
Дагуу ба хөндлөн дээжийн төрөл ба хэмжээ, тэдгээрийг бэлтгэхэд тавигдах
шаардлагууд нь ГОСТ 10006, ГОСТ 1497- стандартыг хангасан байх ёстой.
Туршилтын тоног төхөөрөмжүүд нь ГОСТ 1497 стандартын шаардлагыг
хангасан байх ёстой.
Туршилт хийх шаардлага нь ГОСТ 10006 стандартын дагуу байна. Хоолойн
хавтгай ба цилиндр сорьцыг ГОСТ 1497 стандартын дагуу бэлтгэнэ.
Туршилтын үр дүнг ГОСТ 10006, ГОСТ 1497 стандартын дагуу боловсруулна.
Туршилтын үр дүнд тулгуурлан тайлан (протокол) боловсруулна.
4.3.5.5. Шугам хоолойг өндөр температурт сунгах туршилт
а) 350С-12000С температурт металл хоолойг (оёдолгүй, гагнуурын) сунгах
туршилтын аргачлал ГОСТ 19040 стандартын шаардлагыг хангасан байх ёстой.
б) Сорьцын хэлбэр, хэмжээ болон сорьцыг бэлтгэх шаардлага, хэмжээний
хүлцэлд тавих шаардлагыг ГОСТ 19040 стандартад заасан байдаг.
в) Туршилтын суурь машин болон турших нөхцөл ГОСТ 10006 болон ГОСТ
9651 стандартын шаардлагад нийцсэн байна
Туршилтын үр дүнг ГОСТ 10006-н дагуу боловсруулна. Туршилтын үр
дүнгээр тайлан /протокол/ бичнэ.
4.3.5.6. Цохих туршилт
а) Хасах 100-с нэмэх 1200°С температурт ган болон хайлшийн цохилтын
туршилтыг ГОСТ 9454 стандартын дагуу хийнэ. Тус аргын онцлог нь цохилтын
хүчийг төвдөө хүчдэлийн төвлөрөлтэй призм дээжид үйлчилж эвдэхэд оршино.
Цохилтын зуурц гэдэг нь дээжийн хөндлөн огтлолын хүчдэлийн
төвлөрөлтэй талбайд цохилтын нөлөөллөөр хийгдэх ажил юм.
б) Сорьцын хэлбэр, хэмжээ, хэлбэлзэх хэмжээ болон сорьцыг бэлтгэхэд
ГОСТ 945-ын тавигдах шаардлагуудыг хангана. 1 буюу 11 төрлийн дээж дээр
туршилт хийхийг зөвлөнө.
в) Сорьц бэлтгэх дээжийг огтлох, хүчдэл төвлөрүүлэгчийн тэнхлэгийн
байршил, сорьцыг огтлох технологи болон сорьцыг бэлтгэх технологиудад
тавигдах шаардлагуудыг ГОСТ 7565 болон энэхүү стандартын 4.3.1-с харна.
Бэлтгэсэн сорьц дээр тэмдэглэгээ хийх шаардлагатай ба хоёр үзүүрийн
нүүрэнд буюу нүүрийг оролцуулалгүй зах дээр нь сорьцын хажуу нүүрээс 15 ммээс холгүй зайд хэрчлээс тавина.
г) Цохих туршилтыг савалгаат дүүжин цохиур (маятниковый копер) дээр
хийнэ. Хэрэглэгдэж буй савлагаат дүүжин цохиурт тавигдах шаардлагуудыг
ГОСТ 9454 болон ГОСТ 10708 стандартуудаас харна. Дүүжингийн хутга болон
тулгуурын хэмжээг ГОСТ 9454-т нийцүүлнэ.
д) Дулаан баригч камер (термостат), хөргүүрийн бодис, хэмжих
хэрэгслүүдэд тавигдах шаардлагуудыг ГОСТ 9454 стандарт болон бусад хүчин
төгөлдөр норматив баримт бичгүүдээс харна.
е) Туршилтын бэлтгэл, туршилтын үйл ажиллагаа болон үр дүн
боловсруулалтыг ГОСТ 9454-н шаардлагад нийцүүлэх ёстой.
ж) Заасан туршилтыг гүйцэтгэхдээ нэг температурт 3-с цөөнгүй сорьц
111

MNS

: 2021

ашиглана. Онцгой тохиолдолд нэг температурт 2 сорьц ашиглана.
Туршилтын сорьц болгоны цохилтын зуурцыг (ГОСТ 9454) тодорхойлно, харин
V-хэлбэрийн хэрчлээстэй сорьцын хувьд хагаралд агуулагдах зуурцын байгуулагчийг
тодорхойлно.
Хагаралд агуулагдах зуурцын хэмжээг ГОСТ 4543 стандартад болон энэхүү
стандартын 4.3.7-д нийцүүлж тодорхойлно.
Туршилтын үр дүнгээр тайлан (протокол) бичнэ.
4.3.6. Металлын технологи туршилт
Технологийн туршилт нь металлын налархай (пластик) хэв гажилтад орох
чадварыг тодорхойлно.
Технологийн туршилтын үр дүнг туршилтын дараах сорьцын гадаад харагдах
байдлаар үнэлнэ.
Технологийн туршилтын үндсэн хэлбэрүүд:
- Нугалах туршилт (ГОСТ14019);
- Хавтгайлах /шахах/ туршилт (ГОСТ 8695);
- Суултын туршилт (ГОСТ8817);
- Хоолойн ирмэгийн технологийн туршилт (ГОСТ8693).
- Матах туршилт (ГОСТ3728);
- Хэлбийлгэх туршилт (ГОСТ8694);
4.3.6.1. Нугалах технологийн туршилт
25 
а) тасалгааны температурт 20+−10
C металлыг нугалахдаа ГОСТ14019

(

)

стандартаар туршина.
Сорьцыг нугалж туршихад хөдөлгөөнт нөхцөлд налархай хэв гажилтанд
оруулж зууралтын өнцөг эсвэл дээжийн анхны хэлбэрийн шинж байдалтай
(металлын налархайн хязгаар) харьцуулж тодорхойлдог.
б) ГОСТ 14019 стандартын дагуу бөөрөнхий, квадрат, тэгш өнцөгт болон
олон өнцөгт сорьцыг турших бөгөөд, хоолойн хөндлөн огтлол, гагнуурын холболт
болон металл утсан ороомгийг туршихад хамаарахгүй.
в) Сорьц бэлтгэх огтлол авах аргачлал, механик боловсруулалтанд оруулах
сорьцын тоо, хэсэг, давхаргад тавигдах шаардлагуудыг ГОСТ 14019 болон ГОСТ
7564 стандартуудад заасан байдаг.
Сорьц бэлтгэх ажиллагаа, хэлбэр, хэмжээ, боловсруулалтын чанарт
тавигдах шаардлагуудыг ГОСТ 14019-д оруулсан байна.
г) Аппарат, туршилтын бэлтгэл ажил, туршилтын үйл ажиллагаа болон үр дүн
боловсруулалтад тавигдах шаарлагууд – ГОСТ 14019
д) Туршилтын үр дүнгээр тайлан (протокол) бичнэ.
4.3.6.2. Хавтгайлах технологийн туршилт
ГОСТ 8695 стандартаар шахаж хавтгайлан турших технологийг гүйцэтгэнэ.
Туршилтыг хоолойг хоёр талаас нь шахалтаар эсвэл түүнээс авсан огтлолын
паралель хавтгайн хоорондын өгөгдсөн зай хүртэл шахаж хавтгайлж гүйцэтгэнэ.
400 мм-с бага гадаад диаметртэй, гадаад диаметрын 15%-с ихгүй ханын
зузаантай, гагнагдах чадамжтай бөгөөд оёдолгүй хоолойд 1030°С температурт
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хатгайлах туршилт хийхэд тавигдах шаардлагуудыг ГОСТ 8695-р тогтооно.
ГОСТ 8695 стандартад бэлдэцийг сонгох, туршилт явуулах дараалал, үр дүнг
боловсруулахыг заасан байна.
Туршилтын дараа сорьц дээр цууралт болон ан цав үүсэхгүй байдал нь
туршилт дааж байгаагийн шинж тэмдэг юм.
Туршилтын үр дүнгээр тайлан (протокол) бичнэ.
4.3.6.3. Хоолойн ирмэгийн технологийн туршилт
ГОСТ 8693 стандартаар хоолойн ирмэгийг хэлбэржүүлэх туршилтыг явуулна.
Энэхүү туршилтыг хоолойн ирмэгийг /амсар/ заасан хэмжээний диаметртэй
өргөсгөж гадагш нугалж хэлбэржүүлж гүйцэтгэнэ.
Сорьц, амсрын хэлбэр, туршилтыг гүйцэтгэх дараалал болон нөхцөлд
тавигдах шаардлагууд - ГОСТ 8693.
Туршилтын дараа сорьц дээр цууралт болон ан цав үүсэхгүй байдал нь
туршилт дааж байгаагийн шинж тэмдэг юм.
4.3.6.4. Матах технологийн туршилт
Матах технологийн туршилтыг ГОСТ 3728 стандартаар 114мм-с бага
гадаад диаметртэй ган хоолойг туршихад хэрэглэнэ гэж заасан байна.
Туршилтыг хийхийн тулд хоолойг дурын аргаар 90 градус хүртэл матна. Гадаад
диаметр нь 60мм хүртэлх хоолойг огтолж туршилтад оруулна. Туршилтын явцад
дээжийн гадаад диаметр нь аль ч хэсэгтээ (хөндлөн огтлол болон урт нь) анхны
хэмжээний 85%-оос багассан байх ёсгүй.
Сорьцод тавигдах шаардлага, туршилт хийх дараалал, нөхцөлд тавигдах
шаардлагууд - ГОСТ 3728 стандартын заалтаар хэрэгжинэ.
Хэрвээ маталт хийсний дараа сорьцын металлын бүрэн бүтэн байдал
(хагарал, цууралт, ан цав, давхаргын хуулралт үүсээгүй) алдагдахгүй байх нь
туршилт даасны шинж тэмдэг юм.
Туршилтын үр дүнгээр тайлан (протокол) бичнэ.
4.3.6.5. Хэлбийлгэх технологийн туршилт
ГОСТ 8694 стандартаар хэлбийлгэх туршилтыг хийж гүйцэтгэнэ. Хоолойн
амсарыг конус хэлбэрт оруулан хэлбийлгэж өгөгдсөн гадаад диаметр хүртэл
тэлэлтэнд оруулж туршилтыг гүйцэтгэнэ.
Сорьц бэлтгэх, туршилт гүйцэтгэх дараалал болон нөхцлийг ГОСТ 8694
стандартад заасан байдаг.
Хэрвээ туршилт хийсний дараа сорьц дээр ан цав, цууралт үүсээгүй бол,
туршилт даасан гэж үзнэ.
Туршилтын үр дүнгээр тайлан (протокол) бичнэ.
4.3.7. Материалын хэврэгших температурын хязгаарыг тодорхойлох
4.3.7.1. Хэврэгших температурыг материалын бутрах эвдрэлээс зуурах
эвдрэл рүү шилжих үеийн заагаар тодорхойлно. Тус заагийг цохилтын зуурцын
үзүүлэлт болох эвдэхэд зарцуулагдах энерги, мөн сорьцын хагарал дахь зуурцын
хэмжээгээр тодорхойлогдох сорьцын хугарлын шинж байдлаар тодорхойлдог.
4.3.7.2. Хэврэгших температурыг тодорхойлохын тулд ГОСТ 9454-н 11 төрлийн
хэрчлээтэй сорьц дээр туршилт хийнэ. Гарсан үр дүнд тулгуурлан цохилтын зуурц
болон хагаралын зуурцын байгуулагч температураас хамаарлыг үүсгэнэ.
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Металлын хэврэгшилийн температурын утга (Тк) нь цохилтын зуурц болон
хагарлын зуурцын өгөгдсөн критик утгуудын аль нэгээр буюу эдгээр үзүүлэлтийн
температурын хамаарлыг гарган авах гэсэн 2 үзүүлэлтийг ашиглан тодорхойлно.
4.3.7.3. Нүүрстөрөгчит болон бага чанаржуулсан ганг 173К (-100°С)-ээс 373К
(+100°С) температурын хүрээнд туршина. Роторын ганг болон бэхэлгээний эд
ангийн ганг туршихдаа энэхүү интервалыг +200 градус хүртэл ихэсгэнэ. Тк утга нь
урдаас мэдэгдэж байвал температурын интервалыг бууруулж болох бөгөөд (Т к10)≤ Т≤ (Тк+40)К(°С)-с бага байж болохгүй.
4.3.7.4. α-төмөр дээр суурилсан, нүүрстөрөгчит болон бага чанаржуулсан
гангаар хийгдсэн цохилтын сорьцын хагарал дахь хэврэгшлийн бүрэлдхүүн нь трапец
хэлбэртэй байна хагаралын төвд байх бөгөөд хугарлын гол хэсэгт байна.
Хэврэгшлийн бүрэлдхүүний хувь хэмжээ өсөхийн хэрээр трапецын талбай нэмэгдэнэ.
Хэврэгшлийн бүрэлдхүүний эргэн тойронд зуурцын бүрэлдэхүүн байрлана.
Хэврэгшлийн бүрэлдхүүний талбай F1 нь трапецын дундаж шугамыг өндрөөр
үржүүлсэнтэй тэнцүү. Энэ талбайг хугарлын нийт F (80 мм2) талбайд харьцуулсан нь
хугарал дахь хэврэгшлийн бүрэлдхүүний хувийг тодорхойлно:
X =( F1/ F)100%.
Зуурцын бүрэлдэхүүн хэсэг «В»:
<<В>>= (100-Х).
Хэврэгшилтийн бүрэлдэхүүн хэсгийн талбайг 0.5мм хүртэл нарийвчлалын
шугамтай микроскопоор хэмжинэ. Хугаралтын хэврэгшилтийн бүрэлдэхүүн
хэсгийн талбайг өөр аргуудаар (фрактограф) тодорхойлох боломжтой бөгөөд,
хэмжилтийн алдаа 5%-с хэтрэх ёсгүй.
4.3.7.5. Цохилтын туршилтын үр дүнд тулгуурлан температур (туршилт
хийгдсан температур) тус бүрт харгалзуулан цохилтын зуурц болон хагаралын
зуурцын бүрэлдэхүүн хэсгийн утгыг тодорхойлно. Температур тус бүрт 3 сорьцыг
турших хэрэгтэй. Сорьцын тоо хязгаарлагдмал үед температур тус бүрт 2
сорьцыг туршиж болно.
а) Хэврэгшлийн температурыг хагаралын зуурамтгай бүрэлдэхүүн хэсгээр
тодорхойлох үед, туршилтын температур тус бүрт харгалзах зуурамтгай
бүрэлдэхүүн хэсгийн арифметик дунджийг тооцоолно. Координатын хавтгай дээр
график байгуулна <<хагарлын зуурамтгай бүрэлдэхүүн хэсэг – температур>>
б) Хэврэгшүүлэх температурыг хагаралын зуурамтгай бүрэлдэхүүн хэсэг
болон цохилтын зуурцаар хослуулан тодорхойлох үед туршилтын температур
бүрт харгалзах цохилтын зуурцын арифметик дундаж болон хагарлын зууралтын
бүрэлдэхүүн хэсгийн хамгийн бага утгуудыг тодорхойлно. Координатын хавтгайд
график байгуулна <<Цохилтын зуурц (дундаж) – температур>> болон <<хагарлын
зуурамтгай бүрэлдэхүүн хэсэг (хамгийн бага) – температур>>. График дээр
тэмдэглэсэн утгуудыг (цэгүүд) шулуун зураасаар холбоно. Туршилтын сорьц бүрт
харгалзах утгуудыг (цэгүүд) тус графикууд дээр тэмдэглэнэ.
4.3.7.6. Хэврэгшлийн температурыг Tк хагарлын зуурамтгай бүрэлдэхүүн
хэсгээр графикийн аргаар дараах байдлаар тодорхойлно. Графикт «температур –
хагарлын зуурамтгай бүрэлдэхүүн хэсэг » В=50% утгыг ординат тэнхлэг дээр
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тэмдэглэх бөгөөд, тус цэгийг дайруулан абцисс тэнхлэгтэй паралел шугамыг
хагарлын зуурамтгай бүрэлдэхүүн хэсгийн муруйтай огтлолцох цэг хүртэл татна
(4.3.7.5а). Огтлолцох цэгээс абцисс тэнхлэгтэй перпердикулар шулуун татахад
гарсан утгыг металлын хэврэгшүүлэх температур Tk гэж үзнэ.
а) Хэврэгшлийн температурыг Tk цохилтын зуурц болон хагаралын
зуурамтгай бүрэлдэхүүн хэсгээр тодорхойлох үед Tk – н хувьд дараах нөхцөлүүдийг
биелүүлнэ:
- Тк-н цохилтын зуурцын арифметик дундаж утга нь хүснэгт 4.15-д заасан (КС)1
утгаас бага байж болохгүй. Харин хамгийн бага утга нь гарсан утгын 70%-с багагүй
байна.
- Цохилтын зуурцын арифметик дундаж утга нь (Тк + 30) К (0С) температурт
хүснэгт 4.16-д заасан утгаас багагүй байна. Хамгийн бага утга нь гарсан утгын 70%-с
багагүй, харин хагарлын зуурамтгай бүрэлдэхүүн хэсгийн хамгийн бага утга нь
50%-с багагүй байна.
Хэрвээ нэг дээжээр өөр нэг заасан нөхцөлөөр туршихад хангалтгүй болвол
нэмэлт
дээжээр
туршилт
хийнэ.
Хүснэгт 4.15
Тасалгааны температурт, урсалтын хязгаар
МПа( кгс/ мм2)
304(31) хүртэл
> 304(31) - 402 (41)
>402 (41) - 549 (56)
> 549 (50) - 687 (70)

Цохилтын зуурц(КС)I,
МДж/м2 (кгсм/см2)
0,29 (3,0)
0,39 (4,0)
0,49 (5,0)
0,59 (6,0)

Хүснэгт 4.16
Тасалгааны температурт, урсалтын хязгаар
МПа( кгс/ мм2)
304(31) хүртэл
> 304(31) - 402 (41)
>402 (41) - 549 (56)
> 549 (50) - 687 (70)

Цохилтын зуурц(КС)I,
МДж/м2 (кгсм/см2)
0,44 (4,5)
0,59 (6,0)
0,74 (7,5)
0,89 (9,0)

б) Туршилтын үр дүнг боловсруулах дараалал:
- материалын урсалтын хязгаарын тасалгааны температур дахь утгад
харгалзах цохилтын зуурцын шалгуур (КС)I, (КС)II утгуудыг 4.15 болон 4.16
хүснэгтээс сонгоно.
- «Цохилтын зуурц - Температур» графикын ординат (КС) тэнхлэгт (КС)I
утгыг тэмдэглэнэ. Тэмдэглэсэн цэгийг дайруулан цохилтын зуурцын муруйтай
огтлолцох цэг хүртэл, абцисс тэнхлэгтэй паралел шулуун татна. Огтлолцох
цэгтэй ойролцоо, хамгийн өндөр температурын утгыг туршилтад ашиглах бөгөөд
тус
температурын
утгыг
T1
гэж
үзнэ.
- «Цохилтын зуурц - Температур» графикын ординат (КС) тэнхлэгт (КС)II
утгыг тэмдэглэнэ. Тэмдэглэсэн цэгийг дайруулан цохилтын зуурцын муруйтай
огтлолцох цэг хүртэл, абцисс тэнхлэгтэй паралел шулуун татна. Огтлолцох
цэгтэй ойролцоо, хамгийн өндөр температурын утгыг туршилтад ашиглах бөгөөд
тус
температурын
утгыг
T2′ гэж
үзнэ.
- <<Хагарал дахь зуурцын бүрэлдэхүүн хэсэг – Температур>> графикийн
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ординат тэнхлэг дээр B=50% утгыг тэмдэглэнэ. Тэмдэглэсэн цэгийг дайруулан,
хагарлын зуурамтгай бүрэлдэхүүн хэсгийн хамгийн бага утгуудаар байгуулсан
муруйтай огтлолцох цэг хүртэл, абцисс тэнхлэгтэй паралел шулуун татна.
Огтлолцох цэгтэй ойролцоо, хамгийн өндөр температурын утгыг туршилтад
ашиглах бөгөөд тус температурын утгыг T2′′ гэж үзнэ.
- T2′ болонT2′′ утгуудын хамгийн их утгыг T2 гэж тэмдэглэнэ. Хэрвээ T2
болон Т1 утгуудын ялгавар нь 30К (°C) –с бага бол T1 –г хэврэгшүүлэх
температурын Tк′ тооцооны утгаар авна. Хэрвээ энэ нөхцөл биелэхгүй бол Tк′ -г
Tк′ =T2-30К (°C) тэгшитгэлээр тодорхойлно. Нэмэлт туршилтуудыг Tк′ ± 10; Tк′ + 20;
Tк′ + 30; Tк′ + 40К (°C) температурт хийж, мөн түүнчлэн цохилтын зуурцын болон
хагарлын зуурамтгай бүрэлдэхүүн хэсгийн муруйнуудыг бататгана.
Энэ дэд зүйлийн дагуу туршилын үр дүнгийн боловсруулалтаар Т к
хязгаарын температурын эцсийн утгыг тогтооно.
4.3.7.7. Хэрвээ туршилтын явцад KCV ба В утгуудыг тодорхойлсон бол Tк′ ±
10;
Tк′ + 20; Tк′ + 30; Tк′ + 40К (°C) (4.3.7.7б) температурт нэмэлт туршилт
хийх
шаардлагагүй.
Хэрвээ 4.3.3.7б – н дагуу боловсруулалтыг хийх үед абцисс тэнхлэгтэй паралел
шулуун нь муруйтай 2 болон түүнээс олон цэгээр огтлолцож байвал хамгийн баруун
талын цэгүүдийг Т1, T2′ , T2′′ - н утга гэж үзнэ.
4.3.8. Удаан хугацааны бат бөх болон гулсалтын туршилт
4.3.8.1 Ерөнхий зүйлс
а) Удаан хугацааны бат бөхийн болон гулсалтын туршилтыг дараах
зорилгоор гүйцэтгэнэ:
- Цахилгаан станцид ашиглагдах, гулсалтын нөхцөлд ажиллах тоног
төхөөрөмжийн шинэ маркийн ган болон хайлшийн шинж чанарыг тодорхойлох;
- Ашиглалтанд байгаа ган болон хайлшийн паспортод тэмдэглэгдээгүй халуун
тэсвэрлэх шинж чанарыг тодорхойлох (ашиглах хугацаа болон ашиглалтын
температурт харгалзуулна);
- Гэмтсэн элементийн халуун тэсвэрлэх чадвар нь паспортын үзүүлэлттэй
тохирч байгаа эсэхийг тодорхойлохын тулд;
- Урт хугацаанд ажилласан төхөөрөмжийн ажиллах нөөц хугацааны
үлдэгдлийг тодорхойлохын тулд;
- Нөхөн сэргээх дулаан боловсруулалт хийсний дараа металлын үлдэгдэл
нөөц хугацааг тодорхойлохын тулд.
б) Бат бөхийн болон гулсалтын туршилт хийх дараалал, туршилт хийх
сорьцыг бэлтгэхэд тавигдах шаардлагууд ГОСТ 10145 болон ГОСТ 3248-н
заалтуудад нийцнэ.
4.3.8.2. Нөхцөлт тэмдэглэгээнүүд
t – температур, С;
tM – металлын тооцооны температур, C;
Ƭ3 – урьдчилсан тодорхойлсон нөөц, цаг;
σ – номинал ачаалал, МПа;
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δ – үлдэгдэл суналт, %;
δx – сорьц эвдрэлтийн дараах үлдэгдэл суналт, %;
ᴪ - үлдэгдэл нарийсалт, %;
ᴪк - сорьц эвдрэлийн дараах үлдэгдэл нарийсалт, %;
σtД.П.Ƭ3 - урт хугацааны бат бөхийн хязгаар (температур t болон урьдчилан
тодорхойлсон нөөц Ƭ3 дахь ачаалал), МПа;
N – туршилтын сорьцын тоо;
Pд.п - урт хугацааны бат бөхийн параметр;
Pп - гулсалтын параметр;
Py - үлдэгдэл суналтын параметр;
Pc - үлдэгдэл нарийсалтын параметр;
σ;д.п - Халуун тэсвэрлэлтийн параметраар тодорхойлогдох урт хугацааны
бат бөхийн хязгаар;
M – туршилт хийгдэх гангийн (хайлш) төрлүүд (тоон утга);
m – коэффициент;
Sb2 болон Sс2 - b болон c – тогтмолуудын дисперс-алдаа;
covb,c - b болон c – н харилцан хамаарал;
p – сорьц эвдрэлийн магадлал;
Zp - p – с хамааралтай коэффициент
4.3.8.3. Тодорхойлолтууд
а) Лабораторийн (туршилтын) гангийн (хайлш) багц – нэг төрлийн
хайлууллалттай, шинжилгээний зориулалтаар бэлтгэсэн, нэг горимоор дулаан
боловсруулалт хийсэн, бат бөхийн хязгаар болон урсалтын хязгаараар, 20°C
температурт тодорхойлогдох механик шинж чанарын ялгаа нь ±50МПа-с ихгүй
металл. Химийн найрлага, механик шинж чанар болон дулаан боловсруулалтын
горим нь лабораторын ганд тавигдах шаардлагад нийцэх ёстой.
б) үйлдвэрлэлийн туршилтын гангийн (хайлш) багц – нэг төрлийн
хайлуулалттай, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн нөхцөлд
бэлтгэсэн металл, химийн найрлага, механик шинж чанар, мөн түүнчлэн дулаан
боловсруулалт хийх горим нь эрчим хүчний байгууламжийн хоолой, давтмал
эдлэхүүн,
цутгамал
эдлэхүүнүүд
болон
бусад
хагас
боловсруулсан
бүтээгдэхүүнүүдэд тавигдах техникийн нөхцөлийн шаардлагад нийцэх металл.
в) үйлдвэрийн гангийн (хайлш) багц –
нэг төрлийн хайлуулалттай,
үйлдвэрлэлийн нөхцөлд бэлтгэсэн, химийн найрлага, механик шинж чанар, мөн
түүнчлэн дулаан боловсруулалт хийх горим нь эрчим хүчний байгууламжийн
хоолой, давтмал эдлэхүүн, цутгамал эдлэхүүнүүд болон бусад хагас
боловсруулсан бүтээгдэхүүнүүдэд тавигдах техникийн нөхцөлийн шаардлагад
нийцэх металл.
г) экспертийн буюу хяналтын гангийн багц – химийн найрлага болон дулаан
боловсруулалтын нөхцөл нь тухайн нэг эдлэхүүнийг үйлдвэрлэхэд зориулагдсан
хагас боловруулсан бүтээгдэхүүн болон гагнуурын холболтод тавигдах НББ-н
шаардлагад нийцсэн байна.
д) Гангийн (хайлш) марк – төрөл бүрийн хайлуулалтаас бүрдсэн
үйлдвэрийн металл:
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- ганцааранг нь үйлдвэрлэх том оврын эд анги (их бие, турбины ротор гэх
мэт) – 6-с багагүй төрөл;
- олноор үйлдвэрлэлт. 10-с багагүй төрөл.
Нүүрстөрөгч болон чанаржуулагч элементийн агууламжийн доод, дээд
хязгаарыг техникийн нөхцөлд заасан ган, мөн түүнчлэн технологийн үйл
ажиллагааг эцсийн байдлаар дуусгавар болгосон эдлэхүүний металл.
е) бүтээгдэхүүн – химийн найрлага болон механик шинж чанар нь хүчин
төгөлдөр НББ-н (техникийн шаардлага) шаардлагад нийцсэн металлаар хийсэн
зуухны эд анги, турбин, эсвэл шугам хоолойнууд орно. Бүтээгдэхүүний металл нь
өгөдсөн нөхцөлд зориулан Улсын техникийн хяналтын байгууллагын НББ-д
зөвшөөрөгдсөн ган (хайлш)-ийн маркийнх байх ёстой.
ж) Урьдчилан тогтоосон нөөц – Тогтоосон ашиглалтын нөхцөл байдал,
металлын халуун тэсвэрлэх шинж чанарт тохируулан тооцоолсон бүтээгдэхүүний
ашиглалтын хугацаа, эсвэл гангийн (хайлш) халуун тэсвэрлэлтийн шинж чанарын
түвшинг тодорхойлох хугацаа.
з) Нэмэлт (үлдэгдэл) нөөц - Тогтоосон ашиглалтын нөхцөл байдал, металлын
халуун тэсвэрлэх шинж чанарт тохируулан тооцоолсон зуух, турбины эд
ангиудын нэмэлт осол, аюулгүй ашиглалтын хугацаа, эсвэл гангийн (хайлш)
халуун тэсвэрлэлтийн шинж чанарын түвшинг тодорхойлох урьдчилан
тогтоосон нөөцийг нэмэгдүүлэх хугацаа.
и) халуун тэсвэрлэлтийн үзүүлэлтүүд – өндөр температур дахь гангийн
(хайлш) бат бөхийн шинж чанарууд: σtД.П.Ƭ3 - урт хугацааны бат бөхийн
хязгаарлалт болон σtП.𝛿3.Ƭ3 - мөхөлтийн хязгаар.
к) гангийн (хайлш) халуун тэсвэрлэлтийн лабораторийн үзүүлэлтүүд –
лабораторын гангийн (хайлш) багц дээр тодорхойлогдох шинж чанарууд.
л) гангийн (хайлш) халуун тэсвэрлэлтийн анхдагч үзүүлэлтүүд – туршлагатайүйлдвэрлэлийн гангийн (хайлш) багц дээр тодорхойлогдох шинж чанарууд.
м) гангийн (хайлш) урьдчилсан норматив үзүүлэлтүүп – анхдагч
үйлдвэрлэлийн гангийн (хайлш) багц дээр тодорхойлогдох шинж чанарууд.
н) норматив үзүүлэлтүүд – гангийн (хайлш) марк болох үйлдвэрлэлийн
гангийн
багцын
тоон
дээр
тодорхойлогдох
шинж
чанарууд.
п) шинжилгээний үзүүлэлтүүд – Норматив шаардлагад нийцэж байгаа
эсэхийг үнэлэх болон нөөцийг урьдчилан тодорхойлох тоног төхөөрөмжийн
үйлдвэрлэлийн гангийн багцын үзүүлэлтүүд.
р) төлөвлөгөөт туршилтууд
–
энэхүү стандартад дурьдагдсан
төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх гангийн (хайлш) халуун тэсвэрлэлтийн туршилтууд.
с) чөлөөт туршилтууд – энэхүү стандартаас ялгаатай төлөвлөгөөний дагуу
хийгдэх
гангийн
(хайлш)
халуун
тэсвэрлэлтийн
туршилтууд.
4.3.8.4 Туршилтын нөхцөл ба хамрах хүрээ
а) Гулсалтын нөхцөлд ажиллах, ДЦС-н хэрэглээнд нэвтрүүлж буй тоног
төхөөрөмжийн шинэ маркийн ган болон хайлшийн ашиглалтын үзүүлэлтийг
тодорхойлох.
1. Дараах температурын цуваагаар туршилт хийнэ:
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- Нүүрстөрөгчит болон бага чанаржуулсан гангуудыг - 400, 425, 450, 475,
500, 525, 550°С;
- Дунд чанаржуулсан гангуудыг - 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600,
625, 650°С;
- Аустенитийн болон өндөр хромтой гангуудыг - 400, 450, 500, 550, 575,
600, 625, 650, 700, 750, 800°С
- Хайлшуудыг - 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050,
1100°С.
2. Халуун тэсвэрлэлтийн туршилтын температур t1нь дээрхи цуваануудад
бичигдсэн температур tм – тэй ойролцоо байх ёстой. (t1≈tм)
Халуун тэсвэрлэлтийн туршилтыг хийхдээ лабораторын туршилтын үед
болон ашиглалтын үед, гулсалт болон эвдрэлийн механизм нь ижил байх температур
болон хүчдэлийг сонгоно.
3. Туршилтыг олон тооны горимоор, эвдрэл хүртэлх хугацааг заасан
хугацаанаас ихээр сонгон хийх боломжтой.
4. Туршилтын бүрэн төлөвлөгөө
Туршилтыг дараах горимоор (хүчдэл, температурын) гүйцэтгэнэ. Үүнд:
t1≈tм үед σ 1 , σ 2 , σ 3 :
t 2> t 1 үед σ 4 , σ 5 , σ 6 :.
t 2 болон t 1-н утгуудыг 1-р хэсэгт заасны дагуу авна.
Эвдрэл хүртэлх дундаж хугацаа Ƭk нь доорхи заасан үзүүлэлтүүдээс
багагүй байна:
σ 1 : 0,005 3,
σ 2: 0,020 3,
σ 3 : 0,060 3,
σ4 : 0,003 3,
σ 5 : 0,010 3,,
σ 6 : 0,050 3,
Туршилтын хүчдэлийн утгуудын хоорондын ялгаа Ϭi нь 10%-с багагүй байх
ёстой.
Туршилтыг эхлүүлэх хүчдэлийн Ϭ1 болон Ϭ4-н утгуудыг сонгохдоо 0,6-0,8Ϭtв
гэсэн утгыг хэрэглэж болно. Туршилтаар тогтоогдсон, эвдрэл хүртэлх хугацааны
утга нь хугацааны логарифм хуваарийн 1.3-с багагүй байна.
Туршилтын сорьцын тоо 12-аас багагүй байна.
5. Гулсалтын хязгаарыг тодорхойлох туршилтыг ГОСТ 3248 стандартын дагуу
хэв гажилтын хэмжилтээр гүйцэтгэнэ.
6. Төлөвлөгөөт туршилтын үр дүнг шинжилгээний (аналитик) аргаар
боловсруулна. Урт хугацааны бат бөх болон гулсалтын хязгаарыг тодорхойлохдоо
туршилтын өгөгдлийг хялбарчилсан шинжилгээний (аналитик) аргаар боловсруулж
болно.
7. Дулаан тэсвэрлэлтийн анхдагч үзүүлэлтүүдийг нэг болон хэд хэдэн
туршлагатай-үйлдвэрлэлийн гангийн багц дээр тодорхойлно.
8. Урьдчилсан норматив үзүүлэлтүүдийг нэг болон хэд хэдэн үйлдвэрийн
гангийн (хайлш) багц дээр тодорхойлно. Металлын нэг дэх багцын туршилтыг,
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дараагийн багцуудын туршилтын өгөгдлүүдийг тодорхойлж гүйцэтгэнэ.
9. Халуун тэсвэрлэлтийн үзүүлэлтүүдийг гангийн, эсвэл хайлшийн маркийг
илэрхийлэгч, үйлдвэрлэлийн багцын металл дээр тодорхойлно.
Туршилтын болон үр дүн боловсруулалтын төлөвлөгөө нь урьдчилсан норматив
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох төлөвлөгөөтэй ижил байна.
б) Ашиглагдаж буй гангийн болон хайлшийн маркийн паспорт дээр байхгүй
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлохдоо (ажиллах хугацаа болон ашиглалтын
температур) урт хугацааны бат бөхийн жишиг үзүүлэлтийн диаграммын
температур – хугацааны параметрын “P” 1.5-с бага завсарт орших туршилтын
цэгүүдийг шинжлэх боломжийг бүрдүүлэгч хэд хэдэн температурт болон хэд
хэдэн хүчдэлийн утгууд дээр тулгуурлан сорьцууд дээр туршилт хийнэ.
Сорьцуудыг турших үед сонгосон хүчдэлийн хязгаарт номиналь ажлын
хүчдэлийн утгууд багтах ёстой.
Туршилтын температур нь металлын ажлын температурыг нэмэгдүүлэх
боломжтой бөгөөд, тус нөхцөлд сонгосон температур болон хүчдэлийн өгөгдлөөр
туршилт хийх үеийн бүтцийн өөрчлөлт, хэв гажилт болон эвдрэлийн механизмын
температур-хугацааны тогтмол утгууд хадгалагдана.
в) Урт хугацааны туршид ажилласан тоног төхөөрөмжийн үлдэгдэл нөөц,
мөн түүнчлэн төхөөрөмжийг нөхөн сэргээх дулаан боловсруулалтын дараах
нөхөн сэргээгдсэн тоноглолын металлын нөөцийг тодорхойлохын тулд
хураангуйлсан туршилтыг гүйцэтгэнэ.
Хураангуйлсан туршилтын төлөвлөгөө.
1. Туршилтуудыг температур болон хүчдэлийн горимоор гүйцэтгэнэ.
tм ≤ t1 үед σ 1, σ 2, σ 3
t2=t1+50°C үед σ 4, σ 5, σ 6
2. Эвдрэл хүртэлх дундаж хугацаа Ƭk нь доорхи заасан үзүүлэлтүүдээс
багагүй байна:
σ 1 : 0,004 3,
σ 2 : 0,010 3,
σ 3: 0,015 3,
σ 4 : 0,002 3,
σ 5 : 0,005 3,
σ 6 : 0,010 3,
3. Туршилтын сорьцын тоо 8-с багагүй байна.
4. Туршилтыг хэв гажилтын хэмжилттэйгээр ГОСТ 3248 – н дагуу
гүйцэтгэнэ.
5. Төлөвлөгдсөн туршилтын үр дүнг шинжилгээний аргаар боловсруулна.
Урт хугацааны бат бөх болон гулсалтын хязгаарыг хялбарчилсан аргаар
тодорхойлохыг зөвшөөрнө.
г) Тоног төхөөрөмжийн эвдэрч гэмтсэн металлын халуунд тэсвэрлэх шинж
чанар нь тухайн маркийн гангийн паспортын өгөгдөлтэй тохирч байгаа эсэхийг
тодорхойлохын тулд үнэлгээний болон шинжилгээний туршилтуудыг хийнэ.
Үнэлгээний туршилтын төлөвлөгөө.
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1) Туршилтыг температур болон хүчдэлийн горимоор гүйцэтгэнэ.
tм ≤ t1 үед σ 1
t2 = t1+50 үед σ 2 :
2) гангийн (хайлш) маркийн норматив үзүүлэлтүүдийн урт хугацааны бат
бөхийн жишиг хязгаар дахь хамгийн бага, зөвшөөрөгдөх хэлбэлзлээр, эвдрэл
хүртэлх хугацаа к нь 300 цаг байхаар тооцож хүчдэлийн хэмжээнүүдийг сонгоно.
Зөвшөөрөгдөх хэлбэлзлийн хамгийн бага хязгаарыг хагас боловсруулсан
бүтээгдэхүүний НББ-т заагдсан хүчдэлийн утгуудын 20%-р, эсвэл бат бөхийн
тооцоогоор
тогтооно.
3) сорьцын тоо 4-с багагүй байх ёстой.
4) туршилтуудыг хэв гажилтын хэмжилтгүйгээр хийх боломжтой.
5) Гангийн (хайлш) урт хугацааны бат бөхийн үнэлгээг хурдасгасан аргаар
хийнэ.
д) Экспертийн туршилтын төлөвлөгөө
1) Туршилтыг дараах горимоор гүйцэтгэнэ.
tэ+25°С≤t1үед σ 1=0,8σэ ;
tэ+25°С≤t1 үед σ 2= σэ
2) Бат бөхийн хэрэгцээт нөөцийн коэффициентийг тооцоолж, ашиглалтын
нөхцөл дэх үндсэн ачааллын хүчин зүйлсийн эквивалент хүчдэлийн түвшингөөр Ϭэ
хэмжээг тодорхойлно.
3) Урт хугацааны бат бөхийн температур – хугацааны хамаарлын
параметрүүдийн тооцоогоор t1 хэмжээг сонгоно. t1 хэмжигдэхүүний тодорхой утга
нь эвдрэлийн өмнөх хугацаанд харгалзах цаг нь 1 хүчдэлд 300 цагаас, 2 хүчдэлд
1000
цагаас
тус
багаггүй
байх
ёстой.
4) Сонгогдсон горимоор 2-с багагүй сорьцыг нэгэн зэрэг туршина. Хэрвээ 2
сорьцын эвдрэл хүртэлх хугацаа нь хоорондоо 2 дахин зөрүүтэй байвал, горимыг
өөрчлөхгүйгээр, 2 сорьцод нэмэлт туршилт хийнэ.
4.3.8.5. Төлөвлөгөөт туршилтуудын өгөгдлийг боловсруулах шинжилгээний
арга
а) Туршилтуудын өгөгдлүүдийн урьдчилсан боловсруулалт.
1) Туршилтын үйл явцын үнэн зөвийг үнэлэхийн тулд, мөн түүнчлэн туршилтын
явцад горимыг засч залруулах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор P д.п-lgϬ координат
дээр урт хугацааны бат бөхийн жишиг параметрын диаграмм байгуулна.
2) Туршилт тус бүрийн хувьд урт хугацааны бат бөхийн параметрын
хэмжээг дараах томъёогоор тодорхойлно:
Pд.п=T(lgƬk-2lgT-a)10-3
(4.1)
үүнд: Т – туршилтын температур, К.
Тухайн маркийн өгөгдлүүд байхгүй тохиолдолд, тогтмол утга (а) нь
нүүсртөрөгчит ган болон бага, дунд, өндөр чанаржуулсан гангийн хувьд хасах 25,
аустенитийн ганд хасах 20, хайлшуудад хасах 30 байна.
3) Хүчдэлийн түвшин бүрт тооцоолсон, урт хугацааны бат бөхийн тооцооны
параметрүүдын дундаж утгаар жишиг параметрын диаграмын шулуун шугам
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байгуулна.
4) Хэрвээ жишиг параметрын диаграм дээр тэмдэглэсэн утгуудаар 2 шугам
татах боломжтой бол, цаашдын болосвруулалтын утгуудыг баруун талын
шугамнаас авна.
5) Хэрвээ цаашдын боловсруулалтанд 4-с багагүй хүчдэлийн утга оролцож,
σ 6< σ’д.п нөхцөл биелж байвал, халуун тэсвэрлэлтийн туршилтыг зөв гүйцэтгэсэн
гэж үзнэ. Эсрэг тохиолдолд t3 > t2 температурт, σ7 болон σ8 хүчдэлд нэмэлт
туршилтыг гүйцэтгэх бөгөөд, эвдрэл хүртэлх дундаж хугацаа нь доорхи
үзүүлэлтүүдээс багагүй байна:
σ7 : 0,0053, болон σ8 : 0,0053,.
б). Урт хугацааны бат бөхийн жишмэл хязгаарын тодорхойлолт.
1) Гангийн (хайлш) багцын туршилтуудын үр дүнг боловсруулах
математикийн аргачлал:
lgƬk = 0,4343 (a1 +

b1 −c1 σ

m

T

T

)−

lgσ + 2lgT

(4.2)

Эрчим хүчний байгууламжид ашиглагдах гангийн коэффициент m нь 2400тэй тэнцүү байна.
Тайлбар: халуун тэсвэрлэлтийн үзүүлэлтийг тооцоолохдоо, дээрхи
тэгшитгэлээс илүү нарийвчлалтай тооцоолох боломжтой тэгшитгэл болон өөр
аргачлалуудыг ашиглах боломжтой.
2) Компьютер дээр боловсруулалт хийсний үр дүнд, заасан хугацаа болон
хүчдэлд тохирох эвдрэл хүртэлх хугацаа k-г багтаасан, мөн түүнчлэн (4.2)
тэгшитгэлийн коэффициентын утгууд болон lgk тэнхлэгийн чиглэл дэх тооцооны
гадаргуугийн туршилтын цэгүүдийн хэлбэлзлийг тодорхойлогч тархалтын утгуудыг
агуулсан хүснэгт үүснэ.
3) Үүссэн хүснэгтээс “σtД.П.Ƭ3 - урт хугацааны бат бөхийн хязгаар”-г олох
бөгөөд k=3 байна. Хүчдэлийн шаардлагатай завсрын утгуудыг шугаман
экстраполяцийн аргаар тодорхойлно.
4) (4.2) тэгшитгэлээр, компьютер дээр тодорхойлсон коэффициентоор lgklgσ координат дээр урт хугацааны бат бөхийн графикыг байгуулж болно. Үүнээс
гадна математик боловсруулалтын үр дүнгүүдийг параметрын диаграм
байгуулахад ашиглана.
5) Гангийн маркийн шинж чанарыг тодорхойлогч, урт хугацааны бат бөхийн
жишмэл хязгаарыг тогтоохдоо, M тооны багцын тогтмол утгуудын дундажийг
тооцоолно.
M

1
a1 = ∑ a1i
М
i=1

1

b1 = М ∑M
i=1 b1i
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M

1
c1 = ∑ c1i
М
i=1

a1i , b1i ,c1i – багц тус бүрийн тогтмол утгууд.
6) Урт хугацааны жишмэл хязгаарыг тооцолохдоо (4.3) тэгшитгэлээр
тооцоолсон утгуудыг (4.2) тэгшитгэлд оруулна. M багц тус бүрийн хувьд
тодорхойлогдсон хамгийн бага ба хамгийн их σtД.П.Ƭ3 -аар хязгаарлагдсан 10МПа
хүчдэлийн алхамтай цувааг байгуулна. 4.2) тэгшитгэлд энэ цуваанаас хүчдэлийн
утгуудыг дэс дараалан орлуулж lgk утгуудыг тодорхойлно. Ган буюу хайлшийн
σtД.П.Ƭ3 -ын хэмжигдэхүүнээр lgk=lg3 үеийн хүчдэлийг авна. Багц бүрийн σtД.П.Ƭ3 ба
(4.2) тэгшитгэл дэх бүх утга нэг ижил температурт харгалзах ёстой. Завсрын
температурын σtД.П.Ƭ3 утгыг шугаман интерполяцийн аргаар тодорхойлно.
7) Урт хугацааны бат бөхийн хязгаарыг Рд.п- lgσ координат дахь параметрт
дулааны эсэргүүцлийн диаграмаар тооцоолж болно.
8) Параметрын диаграммыг байгуулах параметрын утгыг дараах
тэгшитгэлээр тооцоолно:
Рд.п = (0,4343b1 - mlgσ-0,4343c1 σ )10-3

(4.4)

9) σ1-ээс σ6 эсвэл σ8 хүртэл завсарт хүчдэлийн утгуудыг өгч Рд.ппарамтетрийн хэмжигдэхүүнийг тооцоолох ба дулааны эсэргүүцлийн параметрын
диаграммыг байгуулна.
10) Урт хугацааы бат бөхийн хязгаарын тогтоосон температур, нөөцийн
параметрыг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
Рд.п = (lg3 – 2lgT – 0,4343a1 )10-3
(4.5)
Урт хугацааны бат бөхийн жишмэл хязгаарын хэмжээг (4.4) тэгшитгэлээс
авна.
11) Шаардлагатай тохиолдолд, нормативын үзүүлэлтээс (р=0,5) бусад
зөвшөөрөгдсөн хүчдэлд, сорьц эвдрэх магадлалтай үед параметрын диаграммыг
байгуулахын тулд урт хугацааны бат бөхийн хязгаарыг дараах тэгшитгэлээр
тооцоолно:
Халуун тэсвэрлэлтийн параметрын диаграмм.
Pд.п=(0,4343b – mlgσ – 0,4343cσ)10-3
Pд.п=(0,4343b1 – mlgσ – 0,4343c1 σ + 0,4343Zp√Sb21 − 2covb,c σ + Sc21 σ2 )10-3

(4.6)

үүний Sb21 болон Sc21 - b1 болон c1 – үүдийг дараахий тэгшитгэлээр тооцоолно:
Sb21 =
Sc21 =

1
M−1
1
M−1

covb,c =

∑M
i=1(b1i − b1 )
∑M
i=1(c1i − c1 )
1

M−1

2

2

∑M
i=1(b1i − b1 ) (c1i − c1 )

(4.7)
(4.8)
(4.9)

covb,c- b1ба c1 хоорондын харилцан хамаарал-ковариац.
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Zp – сорьц эвдрэх магадлалаар тодорхойлогдсон коэффициентыг 4.17-р хүснэгтэд
үзүүлэв.
Хүснэгт 4.17 – сорьц эвдрэх магадлалаар тодорхойлогдсон Zp коэффициент
Эвдрэх магадлал

0,010

0,025

0,050

0,100

0,500

Zp

-2,33

-1,96

-1,64

-1,28

0,00

Хүчдэлийн цувааны хувьд параметрын хэмжигдэхүүнийг тооцоолох ба
өгөгдсөн эвдрэлийн магадлалын хувьд халуунд тэсвэрлэлтийн параметрийн
диаграм байгуулна.
Урт хугацааны бат бөхийн хязгаарын хэмжээг (4.6) тэгшитгэлээс олно.
в) Насжилт тодорхойлох хялбарчилсан арга
1) (4.2) тэгштгэлийн бүрэлдэхүүн (а=0,4343a1 ) нь гангийн хамгийн тогтвортой
параметр бөгөөд, эхний дөхөлтөөр а – г тогтмол гэж үзнэ, тиймээс насжилтын
үнэлгээг хийхийн тулд b1 болон с1 коэффициентуудыг тодорхойлно.
2) Энэ тохиолдолд хоёр температур-хүчний горимуудаар, tм болон tм +50°С – д
хийгдэх бат бөхийн туршилтаар хязгаарлахад хангалттай. Хүчдэлийн утгыг
туршлагаараа сонгож авахдаа (tм) тасрах хүртэлх хугацаа нь 1000-1200 цагаас хэтрэх
ёсгүй бөгөөд албадан горим (tм+50°С)-ын хязгаар нь 300-500 цаг байна. Хэрэв бүх
туршилтын цэгүүдийн хүчний тархах судлуудын хил хязгаараас хэтрэхгүй бол
шалгаж буй гангийн маркуудын шаардлагатай тохирч байвал зохино. Өөрөөр
хэлбэл, хоёр дээж нь нэмэлт туршилт (температур-хүчдлийн горим бүрт), бүх
−

−

дээжинд (6ш) статистик боловсруулалтыг хийж (4.2) тэгшитгэлээр эсвэл b1 ба c1
коэффициентоор тодорхойлно.
Туршилтын
дээжийн
тоо
мэдэгдэхүйц
бууралт нь нийт туршилтын хугацааг мэдэгдэхүйц багасгана.
3) m=2400 үед дулаан, цахилгааны эрчим хүчинд ашигладаг олон тооны
гангийн хувьд тогтмол коэффициент a -г дараах утгаар авна:
- 12Х1МФ маркын ганд a =-24,88;
- 15Х1М1Ф маркын ганд a =-25,2;
- 15Х1М1ФЛ маркын ганд a =-25,02;
- 1Х18Н12Тмаркын ганд (уур халаагч хоолой) a =-20,38;
- 12Х11В2МФ (ЭИ756) маркын ганд a = -34,37;
- 25Х1М1Ф (Р2М, ротор) маркын ганд a =-24,1.
Энэ аргын дагуу урт хугацааны бат бөхийг тодорхойлох аргын нөхцөлт
нарийвчлалыг 6tд.п.3эсвэл 8tд.п.3 нөхцлийн аль нэг нь хангагдсанаар 1-6 эсвэл
8 -ээс хязгаарт тодорхойлох ба алдаа нь ± 3% -тай тэнцүү байна.
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г) Гулсалтын нөхцөлт хязгаарыг тодорхойлох
1)
Ган
(хайлш)-н
багцын
туршилтын
үр
боловсруулалтыг дараах тэгшитгэлээр гүйцэтгэнэ. Үүнд:
𝑙𝑔𝜏𝛿3 = 0,4343 (𝑎2 +

𝑏2 −𝑐2 ∙𝜎
𝑇

)−

𝑚
𝑇

𝑙𝑔𝜎 + 2𝑙𝑔𝑇

дүнгийн

: 2021
математик

(4.10)

Коэффициент m нь 2400-тэй тэнцүү байна.
2) Компьютер дээр математик боловсруулалтын үр дүнг авахдаа өгөгдсөн
температур ба хүчдэлийн утга 𝜏𝛿3 , түүнчлэн (4.10) томъёоны коэффициентын
утгууд болон дисперсийн тоон туршилтын цэгүүдийн хазайлтыг тооцоолсон
гадаргуугаас lg3 тэнхлэгийн чиглэлд тодорхойлох утгуудыг хүснэгтүүдээс авна.
3) Тооцоолсон температурын хувьд хүснэгтээс гулсалтын нөхцөлт хязгаар нь
  3 =  3 байх үеийн  Пt − 3 , 3 хүчдэлийг олно. Шаардлагатай завсрын хүчдэлийн утгыг
шугаман интерполяцаар олддог.
4) Компьютер дээр (4.10) томъёогоор тодорхойлсон урсалтын хязгаарын
графикыг lg  − lg  координат дээр байгуулж болно. Үүнээс гадна математик
боловсруулалтын үр дүнг параметрийн диаграмм хийхэд ашигладаг.
5) гангийн маркыг илэрхийлэх урсалтын нөхцөлт хязгаарыг тодорхойлоын
тулд дараах тэгшитгэлээр М багцын тогтмол хэмжигдэхүүнүүдийн дундаж утгыг
тооцоолно.

(4.11)

Үүний

a2i , b2i , c2i - багц бүрийн тогтмол хэмжигдэхүүнүүд бөгөөд тусгай

программаар тодорхойлогдсон байна.
6) Аналитик аргаар урсалтын хязгаарыг (4.1О) тэгшитгэлээр тодорхойлох
ба (4.11) тэгшитгэлээр тодорхойлсон тогтмол утгуудыг оруулна. Томъёо (4.10)-ын
тооцооллын дараалал нь (4.2) тэгшитгэлээр урт хугацааны бат бөхийн хязгаарыг
тодорхойлох замаар тооцоолохтой төстэй юм.
7) Урсалтын хязгаарыг РП-lg координатад байгууласан дулаанд
тэсвэрлэлтийн диаграммын параметрээр тодорхойлж болно. Диаграммын
параметр үүсгэх параметрийн тоог дараах тэгшитгэлээр тооцоолно:
PП=(0,4343 b2 -mlgσ-0,4343 c2 σ)*10-3(4.12)
8) Урсалтын хязгаарыг тодорхойлох зорилгоор өгөгдсөн нөөц болон
температурын параметрийн утгыг дараах тэгшитгэлээр тооцоолох ба (4.12)
томъёоноос хайсан утгаа олно:
T=(lg3-2lgT-0,4343 a2 )*10-3

(4.13)

9) Шаардлагатай тохиолдолд магадлалаар урсалтын хязгаарыг
тооцоолохдоо хүлээн зөвшөөрөгдсөнөөс бусад норматив шинж чанар,
параметрийн утгаар параметрийн диаграммыг бий болгохын тулд дараах
тэгшитгэлээр тооцоолно:
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Zpкоэффициентийн хэмжигдэхүүнийг 4.17 хүснэгтээр олно.
Дулаан тэсвэрлэлтийн үзүүлэлтийн диаграммыг байгуулахдаа урт
хугацааны бат бөхийн нэг адил зааж өгдөг. Урсалтын хязгаарын нөхцөл байдлыг
(4.13) тэгшитгэлээр олно.
4.3.9 Суурин нөхцөлд хатуулаг хэмжих аргууд
4.3.9.1 Ерөнхий шаардлагууд
а) Металлын хатуулаг тодорхойлох стандарт арга нь шалгаж буй биеэс
илэрхий хатуу материалаар хийсэн бөмбөлөг, конус эсвэл пирамид хэлбэртэй
биеийг (индентор) турших бие рүү нэвтрүүлж ором гаргах зарчимд үндэслэнэ.
б) Эрчим хүчний тоноглолын металлын (хайлш) хатуулгийн хэмжилтэнд
хатуулаг хэмжилтийн стандарт аргуудыг ашиглана: Бринелл (ГОСТ 9012),
Виккерс (ГОСТ 2999) болон Роквелл (ГОСТ 9013), бага ачаалалд туршилт
явуулах шаардлагатай тохиолдолд Супер-Роквеллийн (ГОСТ 22975) аргуудаар
туршина.
в) Хэмжилтийг (20+15
−10 )°С температурт хийнэ.
г) Туршилтын сорьцыг, металлаас авсан дээжээр механик аргаар бэлтгэнэ.
Сорьц авах дээжийг туршилтын даалгавар эсвэл туршилтын программд
тохируулан огтолно. (п.4.3.1.-г үз)
д) Сорьц болон түүний гадаргууг туршилтад бэлтгэхдээ халалт болон
хатаалтын нөлөөллөөр металлын шинж чанар өөрчлөгдөхөөс зайлсхийнэ.
Хавтгай гадаргуу дээр хатуулаг хэмжих үед сорьцуудын ажлын болон
түүний эсрэг талын гадаргуунууд хоорондоо паралель байх ёстой.
Сорьцын гадаргуу нь тэгш, өө сэвгүй, ислийн хальсгүй байх хэрэгтэй.
е) Сорьцын зузаан ба ачааллын харьцаа нь хатуулаг хэмжилтээр
инденторын үйлчлэлээр сорьцын арын гадаргууд хэв гажилтын ул мөр нүдэнд
харагдахуйц байх ёсгүй байх тийм харьцаатай байна.
ж) Сорьцын тулгуур гадаргуу болон тавцан нь гадны бодисгүй цэвэрхэн
байх ёстой. Шалгаж буй сорьц нь тавиур дээр тогтвортой, туршилтын явцад
сорьц шилжин хөдлөхөөргүй байх хэрэгтэй.
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4.3.9.2. Хатуулаг хэмжих Бринеллийн арга
а) Бринеллийн аргаар ГОСТ 9012 стандартын заалтаар 450 НВ-с ихгүй
хатуулаг бүхий металл болон хайлшийн хатуулгийг үзнэ.
Тус аргын мөн чанар нь сорьцын гадаргууд ган бөмбөлөгөөр перпендикуляр
чиглэлд ачаалал өгч тодорхой хугацаанд даралт үүсгэж, ачааллыг авсны дараа үүсэн
хонхор оромны диаметрыг хэмжихэд оршино.
б) Сорьцонд тавигдах шаардлагууд ГОСТ 9012 стандартад болон өмнөх хэсэгт
дурьдагдсан.
Сорьцын зузааны хамгийн бага хэмжээ нь оромын гүнийг 10 дахин
нэмэгдүүлсэн утгаас багагүй байх бөгөөд, ГОСТ 9012-н тэгшитгэл болон хүснэгтээр
тодорхойлогдоно.
в) Багажинд ялангуяа багажийг шалгахад тавигдах шаардлагууд болон
бөмбөлгөнд тавигдах шаардлагуудыг ГОСТ 23677 болон ГОСТ 9012 стандартууд
дээр дурьдсан.
г) Туршилт хийхэд тавигдах ГОСТ 9012 стандартын шаардлагууд
Зэргэлдээ хоёр оромын төв хоорондын зай нь 4d-с (d-оромын диаметр)
багагүй, харин оромын төвөөс сорьцын зах хүртэлх зай нь 2,5d – с багагүй байна.
д) Оромын диаметрыг хоёр харилцан перпендикуляр чиглэлд хэмжих ба
энэ хоёр хэмжилтийн арифметик дунджын утгаар тодорхойлно.
Туршилтын даалгавар буюу хөтөлбөрт оромын тоог тусгах ёстой бөгөөд,
ямар ч тохиолдолд, онцлог үзүүлэлтийн тоон хэмжээ тус бүрт (сорилтын бүс)
оромын тоо нь гурваас дээш байх ёстой.
е) Хатуулгийн тоон хэмжигдэхүүнийг ачаалал, бөмбөлөгийн диаметр болон
оромын диаметрын хэмжээгээр, ГОСТ 9012 стандартын хүснэгт, тэгшитгэлүүд
ашиглан тодорхойлно.
Туршилтын үр дүнгээр тайлан (протокол) бичнэ.
4.3.9.3. Хатуулаг хэмжих Виккерсийн арга
а) Виккерсийн металлын болон хайлшийн хатуулаг хэмжилтэнд тавигдах
шаардлагуудыг ГОСТ 2999-д дурьдсан.
Хатуулаг хэмжих үндсэн арга нь тодорхой хугацаанд тогтмол ачааллын
үйлчлэлээр сорьцыг зөв тэгш дөрвөн өнцөгт пирамид хэлбэртэй алмазан
хошуугаар дарах ба ачааллыг зогсоосны дараа оромын диагоналуудыг хэмжинэ.
б) Сорьцуудад тавигдах шаардлагуудыг ГОСТ 2999 стандартад болон
өмнөх (п.п.4.3.9.1) хэсэгт дурьдсан.
Сорьцын хамгийн бага зузаан нь ганд оромын диагоналиас 1.2 дахин их, өнгөт
металлд 1.5 дахин их байх ёстой. Муруй гадаргууд хатуулгийн хэмжилт хийж
байгаа бол муруйлтын радиус нь 5 мм-с багагүй байна.
в) ГОСТ 23677, ГОСТ 9377 болон ГОСТ 2999 стандартад багаж болон
алмазан хошуунд тавигдах шаардлагуудыг заасан байдаг.
г) Туршилт явуулалт болон үр дүн боловсруулалтанд тавигдах
шаардлагуудыг ГОСТ 2999-д дурьдсан.
Оромын төвөөс сорьцын зах хүртэлх, эсвэл зэргэлдээ оромуудын төв
хоорондын зай нь оромын диагоналуудын уртуудыг 2,5 дахин авсанаас багагүй
байна.
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д) Хатуулгийг тодорхойлох үед оромын тоог туршилтын хөтөлбөр болон
даалгавар дээр тусгасан байна. Ямар ч тохиолдолд, онцлог үзүүлэлтийн тоон
хэмжээ (хяналтын бүс) бүрийн хувьд энэ тоо нь гурваас цөөнгүй байна. Муруй
гадаргуу дээр хатуулгийн хэмжилт хийх үед, мөн түүнчлэн хангалттай хэмжээний
талбайг бэлтгэх боломжгүй бол ганц ормоор хатуулгийн шинж чанарын хэмжээг
тодорхойлж болно.
е) Хатуулгийн тоон хэмжигдэхүүнийг ачаалал, пирамидын эсрэг
байрлалтай талуудын хоорондын өнцөг, оромын диагоналаар, ГОСТ 2999
стандартын хүснэгт, тэгшитгэлүүд ашиглан тодорхойлно.
Туршилтын үр дүнгээр тайлан (протокол) бичнэ.
4.3.9.4. Хатуулаг хэмжилтийн Роквеллын арга
а) Металл болон хайлшийн хатуулаг хэмжилтэд тавигдах шаардлагуудыг
ГОСТ 9013-д тусгасан байдаг.
Роквеллын хатуулгийн туршилтын үед туршилтын сорьцыг (эдлэхүүн)
дараалсан хоёр ачааллаар (урьдчилсан болон үндсэн), стандарт төрлийн алмаз
конус эсвэл ган бөмбөлөгөөр дарна.
Роквеллын хатуулаг нь жишиг нэгжээр хэмжигддэг; хатуулгийн хэмжилтийн
нэгж гэдэг нь хушууны 0,002 мм гүнд нэвтрэх хэмжээ юм.
б) ГОСТ 9013 болон энэ хүчин төгөлдөр стандартын 4.3.9.1 заалтад сорьц
бэлтгэхэд тавигдах шаардлагуудыг заасан байдаг.
Туршигдаж буй эд ангийн хамгийн бага зузаан нь үндсэн ачаалал зогссоны
дараах хошуу нэвтэрсэн гүнийг 8 дахин авсанаас багагүй байх ёстой.
Муруй гадаргуутай сорьц дээр хатуулаг хэмжилт хийж байгаа бол, муруйлтын
радиусын утга нь 15мм-с багагүй байна.
в) ГОСТ 9013 болон ГОСТ 23677 стандартад багаж болон хошуунд (алмазан
конус, ган бөмбөлөг) тавигдах шаардлагуудыг заасан байдаг.
г) ГОСТ 9013 стандартад туршилт явуулах дараалал, үр дүн боловсруулахад
тавигдах шаардлагуудыг заасан байдаг.
Алмазан конус хошуу хэрэглэж байгаа бол хатуулгийн хэмжилтийг А болон С
(А – үндсэн ачаалал 50 кгс; C – үндсэн ачаалал 140 кгс) хувиараар, ган бөмбөлөг
хэрэглэж байгаа бол В (үндсэн ачаалал 90 кгс) хувиараар гүйцэтгэнэ.
Хатуулгийн хувиарын хэмжилтийн хязгаарыг ГОСТ 9013-т тусгасан байдаг.
Зэргэлдээ хоёр оромын төв хоорондын зай эсвэл сорьцын ирмэгээс оромын
төв хүртэлх зай нь 3.0мм-с багагүй байх ёстой.
д) Хатуулгийн тоон хэмжигдэхүүнд тусгаар хэмжилтийн үр дүнг ашиглана.
Хатуулгийн тоон хэмжээний үзүүлэлтийг гаргаж авахын тулд (сорьцын тодорхой
бүсэд) гурваас доошгүй хэмжилт явуулах ёстой. Онцгой нөхцөлд хэмжилтийн тоог
хураангуйлж болно.
е) Роквеллын хатуулгийн тоонуудыг ГОСТ 9013-н тэгшитгэлүүдээр
тодорхойлно.
Хэмжилтийн үр дүнгээр тайлан (протокол) бичнэ.
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4.3.9.5. Бага ачаалал дахь хатуулаг хэмжилтийн Роквеллын арга (Супер
Роквелл)
а) 147H(15кгс)-аас 441Н(45кгс) ачаалалд Роквеллын хатуулаг хэмжилтэд
тавигдах шаардлагуудыг ГОСТ 22975-д тусгасан байдаг.
Супер-Роквеллоор хатуулаг хэмжих зарчим Роквеллын аргаар хатуулаг
хэмжихтэй адил байна.
б) ГОСТ 22975 болон ГОСТ 23677 стандартад сорьц, тоног төхөөрөмж,
хошуунд тавигдах шаардлагуудыг тусгасан байдаг.
в) ГОСТ 22975 стандартад туршилтын бэлтгэл болон гүйцэтгэх дараалалд
тавигдах шаардлагуудыг заасан байдаг.
Зэргэлдээ 2 оромын төвийн хоорондох эсвэл оромын төвөөс сорьцын ирмэг
хүртэлх зай нь 2.5мм-с багагүй байх ёстой.
г) Хатуулгийн тоон хэмжээний үзүүлэлтийг гаргаж авахын тулд оромын тоо нь
гурваас цөөнгүй байх ёстой. Үндэслэлтэй нөхцөлд оромын тоог цөөрүүлэхийг
зөвшөөрнө.
д) Хатуулгийн тоон хэмжигдэхүүнийг ГОСТ 22975 стандартын хүснэгтээр
тодорхойлно. Туршилтын үр дүнгээр тайлан (протокол) бичнэ.
Тайлбар: п.п.4.3.9.4 болон 4.3.9.5-д хамаарна. Роквеллын хатуулгийн тоон
хэмжигдэхүүн нь бусад хатуулгийн бусад тоон хэмжээ эсвэл суналтын бат бөхийн
үзүүлэлтийн хэмжээнд хөрвүүлэгддэгүй.
4.3.9.6. Бринелл, Виккерс, Роквелл болон Супер-Роквеллын аргаар
металлын хатуулаг хэмжих хэрэгслийн (одоогийн байдлаар) үнэлгээг хатуулаг
хэмжилтийн сорьцын тусламжтайгаар хийнэ.
Хатуулаг хэмжилтийн стандарт сорьц, мөн түүнийг шалгах аргачлал,
тэмдэглэгээ, савлагаа, тээвэрлэлт болон хадгалалтын төрөл болон эдгээрт
тавигдах үндсэн техникийн шаардлагуудыг ГОСТ 9031-д тусгасан байдаг.
4.3.10. Алмазан пирамидын даралтаар микро хатуулгийг турших
4.3.10.1. Металлын микро хатуулаг, бүтцийн найрлага, металл бүрхүүл
болон хальсийн хэмжилтийг алмазан 4 талт (квадрат) пирамидын даралтаар,
ГОСТ 9450-г баримталж гүйцэтгэнэ. Алмазан пирамидын даралтын ачаалал нь
0,005-0,5 кгс байна. Туршигдаж буй материал нь хатуулгаар хязгаарлагдахгүй.
4.3.10.2. Хатуулгийн хэмжилтийн нэгжийг кгс/мм2 тодорхойлохдоо, ачааллыг
гаргаж авсан оромын хажуу гадаргуугийн талбайд хуваана.
Хатуулгийн тоог тодорхойлох тэгшитгэл болон хатуулгийн тооны
тэмдэглэгээний дарааллыг ГОСТ 9450-д заасан байдаг.
4.3.10.3. Хэмжилт хийх үндсэн нөхцөл нь ачааллын заасан утга хүртэлх
жигд өсөлт болон тогтоосон хугацаанд тогтвортой барих явдал.
ГОСТ 9450 стандартад ачаалалын хүлцэх алдааг заадаг.
ГОСТ 9450 стандартад туршиж буй сорьцын гадаргуугийн төлөвт болон
чанарт, мөн түүнчлэн алмазан хошуунд тавигдах шаардлагуудыг заасан байдаг.
Пирамид нь сорьцын ажлын гадаргууд яг перпендикуляр шилжих ёстой.
Хэмжилтийг урьдаас бэлтгэсэн шлиф дээр гүйцэтгэнэ. Шлиф бэлтгэх
шаардлага нь металллографийн шинжилгээний шлиф бэлтгэх шаардлагатай
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ижил байна. (энэ стандартын п.4.3.3.).
Пирамидын ажлын гадаргуу болон шалгаж буй сорьцын гадаргуу нь хуурай
байх ёстой.
4.3.10.4. Багаж нь чичирхийллээс найдвартай хамгаалагдсан байх ёстой.
Туршилтыг 20±5°C температурт хийнэ.
4.3.10.5. Микро хатуулаг хэмжих туршилтыг дараах цуваа даралтуудад
хийнэ: 0.005; 0.01; 0.02; 0.05; 0.1; 0.2; 0.5 кгс.
Хатуулаг хэмжилтийн ачааллыг сонгох дараалал нь ГОСТ 9450 – н
шаардлагад нийцэх ёстой.
Сорьцын хамгийн бага зузаан, эсвэл давхарга нь оромын диаганолын
уртыг 1.5 дахин авсан утгаас багагүй байх ёстой.
Ган эсвэл хайлшийн бүтцийн найрлагын хатуулаг хэмжилтийн үед оромын
төвөөс туршиж буй кристаллитын (бүтцийн найрлага) зааг хүртэлх зай нь оромын
диагоналын уртыг хоёр дахин авсан утгаас багагүй байна. Оромын төвөөс
зэргэлдээх оромын зах хүртэлх зай нь том хэмжээтэй оромын диаганолын уртыг
2 дахин авсан утгаас багагүй байх ёстой.
4.3.10.6. ПМТ төрлийн багажийг ашиглах үед хатуулаг хэмжилтийн
инденторыг буулгах хугацаа 15 секундээс багагүй байна.
4.3.10.7. Оромын диагоналыг 30-40 дахин өсгөгч микроскопоор хэмжинэ.
Микроскопын хэмжилтийн нарийвчлал нь ±0,5 байна.
4.3.10.8. Багажыг тогтоосон дарааллаар шалгана.
4.3.11. Халууны урт хугацааны хатуулгийг хэмжих арга (дулаан
тэсвэрлэлтийн шууд бус үнэлгээ)
4.3.11.1. Ерөнхий зүйлс
а) Стандартын энэ хэсэгт 500-585°C–н халуунд тэсвэртэй гангийн халууны
хатуулгийг хэмжих арга ба үр дүнгээр нь урт хугацааны бат бөхийг тодорхойлох арга
тусгагдсан.
б) Тус арга нь халуунд тэсвэртэй 12МХ (12ХМ), 15ХМ, 12Х1МФ (12ХМФ)
15Х1М1Ф маркийн ганд хамааралтай. Металлын халуунд тэсвэрлэлт болон урт
хугацааны бат бөхийн үнэлгээнээс хамраасан корреляцын тогтмолын харгалзан үзэж
бусад маркийн ганд хэрэглэхиийг зөвшөөрдөг.
в) Халууны хатуулгийн хэмжилт хийх, түүний үр дүнг урт хугацааны бат бөхийн
дам үнэлгээнд ашиглагдахыг механик шинж чанар, найрлага болон бичил
эвдэрэлээрээ стандартын энэ хэсэгт болон 6.2, 7.2.2–т дурьдагдсан техникийн
нөхцөлийн шаардлагад нийцсэн металлын хувьд зөвшөөрнө.
г) Халууны хатуулгийн хэмжилтийн үр дүнгээр металлын урт хугацааны бат
бөхийн хангалтгүй утга гарвал, ГОСТ 10145 болон п.4.3.8-н дагуу тухайн металлд урт
хугацааны бат бөхийн шууд туршилт хийх хэрэгтэй.
4.3.11.2. Дээж авах болон сорьц бэлтгэх
а) Хэмжилт хийхэд зориулан дээж авах, сорьц огтлохдоо туршилт явуулах
даалгавар, туршилт явуулах хөтөлбөр болон п.4.3.1-н шаардлагуудад нийцүүлнэ.
б) Сорьц болон түүний гадаргууг туршилтад бэлтгэхдээ халалт болон
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хатаалтын нөлөөллөөр металлын шинж чанар өөрчлөгдөхөөс зайлсхийнэ.
Тулгуурын болон ажлын гадаргуунууд хоорондоо паралель байх ёстой. Сорьцын
гадаргуу нь тэгш, өө сэвгүй, ислийн хальсгүй байх хэрэгтэй.
ГОСТ 2789 стандартаар ажлын гадаргуугийн өнгөлгөөний зэрэг Ra 0,65 – с
муугүй байх ёстой.
в) Халууны урт хугацааны хатуулгийн туршилт хийх ган сорьцын хэмжээ
20х20х20мм байх ёстой. Цохилтын зуурцын туршилтад орсон сорьцын хагас буюу
10x10x20мм-н хэмжээтэй сорьцыг ашиглаж болно. Цохилтын туршилтын дараа
эдгээр сорьцуудын тал нь хагаралтай байвал механик аргаар 2.5мм зузаан металлын
давхаргыг хуулж боловсруулах ёстой.
Оромын диаметр нь 2мм-с хэтрэхгүй нөхцөлд 10х10х20мм сорьц ашиглахыг
зөвшөөрнө.
г) Туршилт хийхийн тулд металлын төлөв тус бүрт дөрөвөөс багагүй тооны
сорьц шаардлагатай.
4.3.11.3. Багаж төхөөрөмж
а) ГОСТ 23677-н шаардлагад нийцсэн стандарт багаж төхөөрөмж ашиглаж
туршилт явуулна. Багаж төхөөрөмжийг тусгай хийцийн нэмэлт хэрэгслүүдээр
тоноглосон байх ёстой: инденторын бэхэлгээний уртасгуур, халуунд тэсвэртай
ган ширээ, ачаалалд байгаа сорьцыг баригч, сорьцыг халаах цахилгаан зуух,
температурыг хянаж, заасан хэмд баригч хэрэгсэлүүд.
б) Индентороор –550°С температурт 850 нэгжээс багагүй Виккерсын
хатуулагтай, 5±0,05мм-н диаметртэй, ВК хайлшан бөмбөлөг, эсвэл 8-10 мм-н
урттай, ажлын төгсгөлд 2,5±0,025 мм-н радиустай цилиндр савааг ашиглана.
в) Температурын хяналт, бүртгэл, тохируулгыг хийхдээ термо-цахилгаан
хувиргуур (термопар) болон шаардлагатай тоноглолуудыг ашиглана. Температур
тохируулахын (барих) тулд аналог төхөөрөмж ашиглана. Ашиглаж байгаа
хувиргуур болон төхөөрөмжүүд нь хамаарагдах стандартуудын шаардлагуудад
нийцсэн байх ёстой.
4.3.11.4. Туршилтанд бэлтгэх
а) Туршилтыг ашиглалтын температурт тааруулж эсвэл 500-585°С
температурт явуулна.
Туршилт явуулах температурын алдаа нь ±3°С-с ихгүй байна.
б) Туршилтыг 2500Н, 5000Н эсвэл 7500Н ачаалалд явуулна. Ачааллын
тодорхой түвшинг сонгохдоо энэ стандартын 4.3.11.2в болон 4.3.11.5.а хэсэгт
заасан шаардлагуудыг хангаж, оромын диаметрын болон сорьцын захын
ирмэгээс ором хүртэлх зайн харьцааг харгалзан үзнэ.
в) Ачаалалын дор барих хугацаа нь 30сек-с 3 цаг хүртэл байх ёстой. Туршилт
явуулах хугацаа 30сек, 5 мин., 50 мин., 3 цаг. эсвэл 1 мин., 5 мин, 1 цаг, 2 цаг
байна.
г) Туршилт явуулах үед суурилуулсан тоноглол цохилт болон доргио
чичиргээний нөлөөнд автах ёсгүй.
д) Сорьц нь тавиур дээр бат, тогтвортой байрлаж туршилтын үед сорьц нь
шилжиж хөдлөхөөргүй байх ёстой.
4.3.11.5. Туршилт явуулах
а) Сорьцыг тасалгааны температурт (20±10°С) ажлын ширээн дээр
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суурилуулж, хошуутай (индентор) шүргэлцүүлэхгүйгээр дээш өргөдөг. Үүсэх оромын
төв болон сорьцын ирмэг хоорондын зай нь оромын диаметрыг 2.5 дахин авсан
утгаас багагүй байхаар сорьцыг байрлуулна.
б) Халаагч зуухыг тусгай тавиур дээр сорьцтой ажлын ширээг бүрхсэн
байдалтай суурилуулан, дулаан тусгаарлагч дээжээр хошуу (индентор) оруулах
хэсгийг бөглөнө, сорьцыг заасан температур хүртэл халааж, 15-25 минут барина.
Дараа нь ажлын ширээг сорьц болон хошуу (индентор) шүргэлцэлтэл өргөнө (бөглөөг
урьдчилж авна), сорьцыг ачаалал дор заасан хугацаанд барина.
в) Сорьцын ачаалал жигд, цохилтгүй бөгөөд сорьцын ажлын гадаргууд
перпендикуляр чиглэлтэй байна.
г) Оромын тоо нь өгөгдсөн ачаалал бүрт 3-с багагүй байх ёстой. Сорьц
болгонд 3-с ихгүй ором байх ёстой.|
д) Сорьцыг ачааллаас чөлөөлөн, тасалгааны температур хүртэл хөргөсний
дараа оромын диаметрыг микроскопын тусламжтайгаар, эсвэл бөмбөлөгний
диаметрын ±0,25%-с ихгүй хэмжилтийн алдаатай өөр хэрэгслээр хэмжинэ.
Оромын диаметрыг харилцан перпендикуляр чиглэлд хэмжих бөгөөд, хоёр
хэжмилтын арифметик дундаж утгаар тодорхойлно. Энэ тохиолдолд хоёр
диаметрын ялгавар нь жижиг диаметрын ±2% - с ихгүй байх ёстой.
4.3.11.6. Үр дүн боловсруулалт болон урт хугацааны бат бөхийн үнэлгээний
хэмжигдэхүүнийг тодорхойлох
а) Туршиж буй гангийн урт хугацааны бат бөхийн хязгаарыг (σtд.п. ,МПа) өгөгдсөн
температурт (t) тохирох халууны урт хугацааны хатуулгийн (НВт) хэмжигдэхүүнээр,
доорхи тэгшитгэлээр тодорхойлдог:
t
σtд.п. = a · HB10
5 + b,
t
5
HB10
5 - t температур, 10 цагийн баз дахь халууны урт хугацааны хатуулгийн хязгаар;
a болон b – 4.18 хүснэгтээр тодорхойлогдох тэгшитгэлийн коэффициентууд.
Хүснэгт 4.18

Гангийн марк
12МХ
12Х1МФ
15Х1М1Ф

Коэффициент
а
b
0,214
-1,7
0,18
-0,2
0,16
-2,91

Ашиглагдсан туршилтын температур, °С
500 - 535
500 - 585
500 - 585

б) Халууны хатуулгийн тоо НВт-г 500-585°С температурын завсарт дараах
тэгшитгэлээр тодорхойлно:
2P
HBT =
πD(D − √D2 − d2 )
Үүнд: P- ачаалал, Н; D- хошууны (индентор) диаметр; d- оромын диаметр.
в) Урт хугацааны халууны хатуулгийн хязгаарыг дараах тэгшитгэлээр
тодорхойлно:
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1

t
HB10
5

A m
=( )
τa

Үүнд τa – хугацаа , 105 сек; А болон m – дараах харьцаагаар тодорхойлогдох,
металлын шинжийг үзүүлэх туршилтын коэффициент:
LgA =
m=

∑(lgτ)2 ∙∑ lgHBT −∑ lgτ∙∑(lgτ∙lgHBT )
n∙∑(lgτ)2 −(∑ lgτ)2

;

n ∙ ∑(lgτ ∙ lgHBT ) − ∑ lgτ ∙ ∑ lgHBT
n ∙ ∑(lgτ)2 − (∑ lgτ)2

Үүнд n-халууны урт хугацааны хатуулгийн хэмжилтийн үр дүнгийн тоо, n ≥12
г) Туршилтын үр дүнгээр тайлан (протокол) боловсруулна.
Удаан хугацааны бат бөхийг тодорхойлох харьцангуй алдаа нь ± 20%-с хэтрэх
ёсгүй.
4.3.12. Гагнуурын холболтын механик шинж чанарыг тодорхойлох
(механик болон технологийн туршилт, хатуулаг хэмжилт)
4.3.12.1. Ерөнхий зүйлс
Гагнуурын холболтыг бүхэлд нь болон түүний тусгай хэсэг, мөн бүх төрлийн
гагнуураар шавагдсан металлын механик шинж чанарыг тодорхойлох аргуудыг
ГОСТ 6996 стандартаар тогтооно.
а) ГОСТ 6996 стандарт нь дараах туршилтын төрлүүдээр механик шинж чанарыг
тодорхойлох аргыг заадаг:
1) гагнуурын оёдлын болон шавагдсан металлын өөр өөр хэсгийг статик (түр
зуурын) сунгах туршилт;
2) гагнуурын оёдлын болон шавагдсан металлын өөр өөр хэсгийг цохилтын
зуурцаар (хэрчсэн сорьц дээр) турших;
3) гагнуурын оёдлын болон шавагдсан металлын механик хуучралтын эсрэг
тэсвэрийг турших;
4) гагнуурын оёдлын болон шавагдсан металлын өөр өөр хэсгийн хатуулаг
хэмжих;
5) гагнуурын оёдлыг статик суналтаар турших;
6) гагнуурын оёдлыг статик зуурцаар (нугалах) турших;
7) гагнуурын оёдлыг цохилтын хугаралаар турших;
б) Гагнуурын холболтын туршилт хийх шалтгаанууд:
- гагнуурын холболтын шинж чанарыг оролтын (үйлдвэрлэл, угсралтын дараа)
хяналтын үед болон өндөрсгөсөн температурын нөхцөлд урт хугацааны ашиглалтын
дараа үнэлэх;
- гагнуурын хэрэглэгдэхүүн материал, гагнах арга болон горим (дулаан
боловсруулалтын горим) –г баталгаажуулахад;
- гагнуурчны мэргэжлийн зэрэг тогтоох;
- металлын гагнагдах чадамжийг тодорхойлох.
в) ГОСТ 6996 стандарт болон энэ стандартын 4.3.1-р заалтад нийцүүлэн дээж авах,
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сорьц огтлох болон сорьц бэлтгэх шаардлагыг заасан байдаг.
Хяналтын холболтыг бэлтгэх хавтаны хэмжээг ГОСТ 6996 стандартын
шаардлагад нийцүүлэн тодорхойлно.
г) Туршилт явуулах нөхцөл болон түүний үр дүнг үнэлэхэд тавих ерөнхий
шаардлагууд ГОСТ 6996 стандартаар өгөгдөнө.
Сорьцын хэмжээг тодорхойлох дараалал, туршиж буй төхөөрөмжийн
шаардлага, туршилт явуулах нөхцөл болон үр дүнгийн боловсруулалт нь дараах
стандартуудад нийцнэ:
- Статик суналтаар тасалгааны температурт - ГОСТ 1497, өндөр температурт ГОСТ 9651, бага температурт туршихад - ГОСТ11150;
- Нугалах цохилтын туршилтыг өндөр, бага болон тасалгааны температурт
туршихад – ГОСТ9454;
- Хатуулгийн хэмжилтийг - ГОСТ 2999, ГОСТ 9013 болон ГОСТ 9012
стандартын шаардлагаар туршина.
Туршилтын үр дүнгээр тайлан (протокол) боловсруулна.
4.3.12.2. Гагнуурын оёдол болон шавсан металлын өөр өөр хэсгийг статик (түр
зуурын) суналтаар турших
а) ГОСТ 6996 стандартад гагнуурын оёдлын өөр өөр бүсэд суналтын туршилт
явуулах дарааллыг заасан байдаг.
Металлын статик суналтын туршилтаар механик шинж чанарын дараах
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлно:
- физик урсалтын хязгаар σT, МПа (кгс/ мм2) эсвэл нөхцөлт урсалтын хязгаар,
σ0,2 МПа (кгс/мм2)
- түр зуурын эсэргүүцэл σВ, МПа (кгс/ мм2);
- харьцангуй суналт δ5 ,%;
- харьцангуй нарийсалт ѱ,%.
Бүх төрлийн хайлуулах гагнуурын оёдлын болон дулаан нөлөөллийн бүсийн
хэсгийн металлд туршилтуудыг хийнэ.
б) Сорьцын хэлбэр хэмжээ, тэдгээрийг бэлтгэхэд тавигдах шаардлагууд болон
төрөл бүрийн гагнуурын оёдлын металлаас сорьц огтлох схемүүдийг ГОСТ 6996-д
тусгасан байдаг.
Суналтын туршилтын 2-с багагүй сорьц дээр хийнэ.
4.3.12.3. Гагнуурын холболт болон шавсан металлын өөр өөр хэсэгт цохилтын
нугалах туршилт явуулах.
а) ГОСТ 6996 стандартаар гагнуурын холболтын өөр өөр хэсэгт цохилтын
зуурцын туршилт явуулна.
Металлын нугалах цохилтын туршилтаар цохилтын зуурц, эсвэл цохилтын
ажлыг тодорхойлно, мөн түүнчлэн оёдлын металл, шавсан металл, хайлалтын бүс
болон оёдлын ойр хавийн бүсэд, үндсэн металлын зузаан нь 2мм-с багагүй үед,
хагаралын гадаргуугийн хэврэг болон зуурамтгай агууламжийн харьцааг хувиар (%)
тодорхойлно.
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б) Туршилтын сорьцыг U болон V хэлбэрийн ховилтой бэлтгэнэ.
ГОСТ 6996 стандартад сорьцын хэлбэр, хэмжээ болон түүнийг бэлтгэх
шаардлагыг тусгасан байдаг. Туршилтанд V хэлбэрийн ховилтой сорьц илүү
тохиромжтой. Сорьц болон ховилыг гагнуурын оёдолтой харьцуулсан байрлал болон
чиглэлийн бүдүүвчүүдийг ГОСТ 6996-д тусгасан байдаг.
Цохих туршилтыг 3-с багагүй сорьц дээр явуулна. Үндэслэлтэй нөхцөлд
сорьцын тоог багасгахыг зөвшөөрдөг.
4.3.12.4. Гагнуурын холболтын өөр өөр хэсэгт механик хуучралтын эсрэг
тэсвэрийг турших.
а) Механик хуучралтын эсрэг тэсвэрийг цохилтын зуурцын өөрлөлтөөр,
хуучирсан металлын цохилтын зуурцыг түүний анхны төлөвийн цохилтын зуурцтай
харьцуулан тодорхойлно.
б) ГОСТ 6996 стандартад гагнуурын холболтын өөр өөр хэсэгт механик
хуучралтын эсрэг тэсвэрийн туршилт явуулахад тавигдах шаардлага, сорьцыг огтлох,
үр дүнг боловсруулах шаардлагыг заасан байдаг.
4.3.12.5 Гагнуурын холболт болон шавсан металлын өөр өөр хэсэгт металлын
хатуулаг хэмжих.
а) Гагнуурын холболтын хөндлөн огтлолд хатуулгийн хэмжилт хийнэ.
Хатуулгийг Виккерс (HV), Бринелл (НВ) болон Роквелын А, В, С (НRА,НRВ, НRС)
аргаар хэмжинэ. Супер-Роквеллээр N болон Т (НRN, НRТ) хувиараар хатуулаг
хэмжихийг зөвшөөрдөг. Эдгээрээс хатуулаг хэмжих хамгийн тохиромжтой арга нь
Виккерс юм.
б) Гагнуурын холболтын өөр өөр хэсэгт металлын хатуулгийг хэмжих шаардлага
нь ГОСТ 6996 стандартад заагдана. Тус стандартад төрөл бүрийн гагнуурын
холболтын хөндлөн огтлолд хатуулаг хэмжих цэг болон шугамын байршлыг заасан
байдаг.
в) Үндсэн металл, дулааны нөлөөллийн бүсүүд болон оёдлын металлын
хатуулгийг холболтын хөндлөн огтлол дээрхи нэг болон хэд хэдэн шугамаар
хэмжинэ. Хэд хэдэн шугамаар хэмжилт хийх нь илүү үр дүнтэй.
Хэрвээ холболтыг олон төрлийн маркийн гангаар хийсэн бол, марк тус бүрт
хатуулгийн хэмжилт хийнэ.
Хайлалтын шугамны эргэн тойронд хэмжилт хийх бол хэд хэдэн удаа хэмжилт
хийх хэрэгтэй (2-3 удаа болон түүнээс олон удаа).
4.3.12.6. Гагнуурын холболтын статик суналтад турших.
а) Гагнуурын холболтын туршилтаар оёдлын металлын болон холболтын
хамгийн сул хэсгүүдийн бат бөхийг тодорхойлно.
б) Гагнуурын холболтын статик суналтын туршилтаар, зөөлөн хэсгийн бат
бөхийг тодорхойлохдоо хамгийн сул хэсгийн түр зуурын эсэргүүцлийг үүсгэнэ. Түр
зуурын эсэргүүцлийг ГОСТ 1497 стандартаар тодорхойлдог.
ГОСТ 6996 стандартад сорьц огтлох, бэлтгэх болон гагнуурын холболтын
хамгийн сул хэсгийн бат бөхийг тодорхойлох туршилт явуулах дарааллыг заадаг.
Туршилтаар сорьц эвдрэх хэсгийг (металл шаваас, оёдлын ойролцоох бүс, үндсэн
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металл) тогтоодог.
в) Гагнуурын холболтын сунгалтын туршилтаар холболтын оёдлын
металлын бат бөхийг тодорхойлохдоо, металлын түр зуурын эсэргүүцлийг
үүсгэдэг.
ГОСТ 6996 стандартад сорьц огтлох, бэлтгэх, холболтын оёдлын металлын
бат бөхийг тодорхойлох туршилт явуулах дарааллыг заасан байдаг. Бүслүүр
хэлбэрийн тэгш болон муруй сорьц хэрэглэх бөгөөд, оёдлын тэнхлэг нь сорьцын
хөндлөн тэнхлэгтэй давхцах ёстой.
ГОСТ 6996 стандартаар туршилтын үр дүнгээр түр зуурын эсэргүүцлийг
тодорхойлдог.
4.3.12.7. Гагнуурын холболтын статик нугалах туршилт
а) Гагнуурын холболтын нугалах туршилтыг холболтын уулзварт явуулна.
Туршилтаар заасан хэлбэрт хэмжээний нугалалтыг даах холболтын чадлыг
тодорхойлдог.
Туршилтыг нормолсон нугалах өнцөг хүртэл эсвэл гологдол болох цууралт
бий болтол нугалах өнцөг хүртэл, дээжийн хажуу талууд харилцан паралел
болтол явуулна.
Туршилтын нугалах өнцгийг анхны цууралт үүстэл явуулдаг ба хүчгүй
болох магадлалыг ± 2% тогтооно.
б) Сорьцын хэлбэр, хэмжээ, таслах хэсэг, дээж бэлтгэх шаардлага,
туршилт явуулах нөхцөлийг ГОСТ 6996 стандартад заасан байдаг. Стандартад
янз бүрийн хэлбэртэй гагнуурын холболтын сорьцыг ачааллах схемийг заасан
байдаг.
в) ГОСТ 6996 стандартаар 60 мм диаметртэй хоолойг турших болон
түүнээс бага хөндлөн болон дагуу оёдолтой тайрсан хоолойн хэмжээг
тодорхойлдог. Хөндлөн оёдолтой сорьцыг туршихдаа ачааллыг шахагч хэрэглэж
тэнхлэгт бариулдаг, харин тууш оёдолтой сорьцыг туршихдаа гол шугамын хоёр
үзүүрийн хавтгайд ачааллын шахагч хэрэглэж перпендикуляр байрлуулна.
ГОСТ 6996 стандартад туршилт явуулах нөхцөл болон үр дүнг үнэлэх
аргыг заасан байдаг.

4.3.12.8 Гагнуурын холболтын цохилтын эвдрэлийг турших
Цохилтын эвдрэлийн туршилтыг 2мм хүртэл ханын зузаантай хавтангийн
гагнуурын оёдолд явуулна.
Дээжийн хэлбэр, хэмжээ болон туршилт явуулах нөхцөлийг ГОСТ 6996
стандартад заасан байдаг.
4.3.13 Металлын химийн найрлагыг тодорхойлох
4.3.13.1 Ерөнхий зүйл
а) ГОСТ 22536 стандартаар нүүрстөрөгчит ган болон бага чанаржуулсан
ширэм, ГОСТ 28473 стандартаар чанаржуулсан болон өндөр чанаржуулсан
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гангийн химийн найрлагыг тодорхойлдог.
б) Шинжилгээ явуулах бүх нөхцөлд шинжилгээнд зориулсан химийн цэвэр
урвалж хэрэглэдэг.
в) Бүх урвалжуудын усан уусмал бэлтгэх болон шинжилгээ явуулахад
нэрмэл ус хэрэглэнэ.
г) Физик-химийн аргаар шинжилгээ хийхэд:
- хийн анализатороор нүүрстөрөгч, хүхэр, азот хүчилтөрөгч, устөрөгчийн
массын агууламжийг тодорхойлдог;
- фотоцахилгаан калориметр;
- спектрометр;
- полярограф;
- атомын-адсорбцийн спектрфотометр.
Бусад багажыг ашиглаж болно. Стандарт биш аргаар хэмжилт нь «Туршилт
явуулах дараалал ба хэмжилтийн аргыг баталгаажуулах хэлбэр» ПР 50.2.00994ГСИ [9]-р хүчин төгөлдөр үнэлсэн байх ёстой.
д) Элементийн массын агууламжийг хоёр (гурван) удаагийн хэмжилт
±0,0002г нарийвчлалтай тодорхойлно. Тодорхойлсон 2 (гурван) утгын арифметик
дундажийг эцсийн үр дүнд хэрэглэнэ; Тодорхойлсон үр дүнгийн зөрүү нь
шинжилгээний аргын гол утгаас хэтэрч болохгүй ба тодорхойлох элементийн
концентрацтай таарах ёстой. Шинжилгээний таарах утга нь зөрүүтэй нөхцөлд
хэмжилтийг давтан хийнэ.
е) Ижил нөхцөлд нэгэн зэрэг стандарт дээжид тодорхойлох элементийн
агуулгын хяналтын тодорхойлолт явуулдаг.
Стандарт дээж гэдэг нь түүнд агуулагдах бүх болон хэсэг элементийн
агуулгыг тодорхой нарийвчлалтайгаар тодорхойлох зориулалтаар тусгайлан
бэлтгэсэн материал юм.
Элементийн стандарт хэмжээ нь стандарт дээжид дагалдах гэрчилгээнд
бичгдсэн заагдсан үзүүлэлт юм.
Стандарт дээж нь хэмжих нөхцөл, шинжилгээний аргыг хянах,
шинжилгээний тоон үр дүнгийн нарийвчлалыг хянах зориулалттай. Стандарт
дээжийн тодорхой утгыг судалж буй дээжийн элементийн найрлагын хэмжээг
адилтгаж хэрэглэнэ.
Стандарт дээжээр шинжилж буй металлын химийн найрлага болон
тодорхойлсон элементийн агуулгын хэмжээг гаргана. Шинжилгээний ижил аргад
ижил стандарт дээж болон ижил металлыг авдаг.
4.3.13.2. Материал бэлтгэх болон сорьцыг сонгох
Гадаргууг бэлтгэх болон сорьц сонгохдоо ган, хайлш, ширмийг ГОСТ 7565,
гагнуурын шаваас болон шавсан металлыг ГОСТ 7122 стандартаар хийнэ.
а) Сонгосон дээжийн металлын гадаргуу нь хаг болон механик бохирдлоос
нарийн цэвэрлэсэн байх ёстой. Сорьцонд 15мм диаметртэй өрөм эсвэл тусгай
нарийвчлалтай хутганы урт ижилхэн сонгодог. Өрөм эсвэл хутганы хатуулаг нь
сорьц хийж байгаа металлын хатуулгаас 1.5 дахин их байх ёстой.
б) 4мм ханын зузаантай хоолойг сорьцоор сонгодог ба түүнээс бага
зузаантайг хөндлөн огтлолын дагуу эсвэл бусадтай ижил зайд байрласан
хажуугийн гадаргууг өрөмддөг. Ханын зузаанд нь хаг орсон дээжийг өрөмдөхөөс
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зайлсхийх хэрэгтэй.
в) Цутгамал болон зузаан ханатай эд ангийг дугуй эд ангийн радиусын ½,
квадрат эд ангийн диагоналийн ¼ зайтай (гадаргуугаас), хажуу гадаргуугаас
ханын зузааны сорьцын зузааны ½ зайд хөндлөн огтлолоор нь өрөмдөнө.
г) Сонгосон дээжид масло эсвэл эмульс агуулагдаж болохгүй. Гадаргуун
үртэс нь зоролтоос үүсэх өнгө үзүүлсэн байх ёстой.
д) Шинжилгээнд 20-30г цэвэр металл хуудас үртэс, 8-10см урттай хугалсан
(цаасан болон модон сэвсгэр ашиглахгүй) үртэс нарийн хольж явуулна.
е) Сонгож авсан үртэсийг нягт гялгар цаасан уутанд хийнэ. Уут дээр нь
үйлдвэр, байгууллагын нэр, сорьцыг эргүүлэх хэсэг, сертификатын гангийн марк,
тэмдэг болон элемент, тодорхойлох өгүүлэгдэхүүн, сонгосон он сарыг зааж
тэмдэглэсэн байна.
4.3.13.3. Нүүрстөрөгчийн массын хувийг тодорхойлох.
Химийн шинжилгээгээр нүүрстөрөгчийн массын хувийг тодорхойлохдоо
ГОСТ 22536.1 стандартаар хийнэ.
а) Хийн эзэлхүүний арга нь ганг 1250-1350°С температурт хүчилтөрөгчөөр
шатааж дараа нь кали, натрийн гидрооксидын уусмалд нүүрстөрөгчийн диоксид
бий болгож шингээх замаар хийдэг.
Нүүрстөрөгчийн массын хувийг анх эхэлсэн хийн эзэлхүүн болон кали,
натрийн гидрооксидын уусмалд нүүрстөрөгчийн диоксидыг шингээсний дараа
гаргаж авсан хийн эзэлхүүний ялгаагаар тодорхойлдог.
б) Кулонометрийн арга нь ганг 1250-1350°С температурт хүчилтөрөгчөөр
шатааж рН анхны утгыг тодорхойлох нүүрстөрөгчийн диоксид шингээсэн уусмалд
шингээж бий болгож кулонометр цахилгаанаар рН анхны утгыг сэргээж ган дахь
нүүрстөрөгчийн пропорционал массын хувийг хэмжиж хийнэ.
4.3.13.3. Хүхрийн массын хувийг тодорхойлох.
Химийн шинжилгээгээр хүхрийн массын хувийг тодорхойлохдоо ГОСТ
22536.2 болон ГОСТ12345 стандартаар хийнэ. Металл дахь хүхрийн массын
хувийг тодорхойлох үндсэн арга нь иодометрийн арга юм.
Иодометрийн арга нь ганг 1250-1350°С температурт хүчилтөрөгчөөр
шатааж хийгддэг. Хүхэр нь хүхрийн хийн бадалд цардуулын усны уусмалтай
шингээгч саванд ордог. (цардуул нь индикатор болдог). Хүхрийн хий нь устай
харилцан үйлчилж хүхрийн хүчил үүсгэдэг, хүхрийн хүчил нь иодын уусмалд
исэлддэг.
4.3.13.4. Фосфорын массын хувийг тодорхойлох
ГОСТ 22536.3 болон ГОСТ12347 стандартаар гангийн найрлага дахь
фосфорын массын хувийг тодорхойлно. Үндсэн арга нь (хамгийн түгээмэл)
гангийн фосфорын массын хувийг тодорхойлох фотоколориметр юм.
Фотоколориметрын арга нь урвалаар шар фосфорт молибдены
гетерополикислотийн Нз[Р(Мо12О40)]·nН2Оүүсдэг ба дараа давсны хүчлийн дунд
хүхэр хүчлийн зэсийн дэргэд холбогдож хөх өнгө гаргадаг.
Гурван валентийн фосфорын холбоо нь урьдаас калийн маргенцын
хүчилтэй ортофосфорын хүчилтэй исэлддэг.
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Азотын хүчил хэрэглэж фосфор алга болоход саад болж устөрөгчийн
хэлбэрт шилждэг.
4.3.13.5. Цахиурын массын хувийг тодорхойлох
ГОСТ 22536.4 болон ГОСТ 12346 стандартаар цахиурын массын хувийг
тодорхойлно.
а) Гравиметрийн арга нь коллоидын уусмал хэлбэртэй цахиурын хүчлийг
ганд уусгадаг. Цахиурын хүчлийн хуваагдлын дараа коллоид уусмалаас чийггүй
болж уусдаггүй нэгдэлд шилждэг. Хүчлийн хуваагдлаар чанаржуулсан ганг
цахиурын хүчилтэй уусдаггүй тунадас нь вольфрамын хүчил, ниобын таван исэл,
титаны диоксидод шилждэг. Энэ нөхцөлд тунадас нь дэгдсэний дараа хүхэр
болон фторт устөрөгчийн хүчил үүсэж дахин халдаг.
б) Фотоколориметрын арга нь цахиурын хүчлийн уусмалд молибдены
хүчилтэй шар өнгөтэй аммони цахиур молибдены геперополийн хүчил үүсдэг ба
зэсийн хүхийн хүчил шинээр бий болдог. Молибдены исэл нь өөрөө хүчтэй
холболттой ба өндөр чанаржуулсан гангийн цахиурын найрлагыг тодорхойлох
боломж олгодог. Мөн вольфрам, ванадийн хэмжээг тодорхойлдог.
4.3.13.6. Маргенцийн массын хувийг тодорхойлох
Химийн шинжилгээгээр маргенцийн массын хувийг ГОСТ 22536.5 болон
ГОСТ 12348 стандартаар тодорхойлдог. Гангийн маргенцийн массын хувийг
тодорхойлохын тулд титриметрийн аргыг ашиглана.
Титриметрийн арга нь хүхэр, фосфорын хүчлийн уусмалд 2 валентийн
маргенцыг 7 валентийн аммоны хүхрийн хүчил (персульфат аммония) хүртэл
исэлдүүлдэг ба азот хүчлийн мөнгө нь катализатор болдог.
Гаргаж авсан маргенцын хүчил нь уусмалд фиолетын улаан өнгө оруулдаг
уусмалыг титрлэж натри (натрийн тиосульфат) үүсгэдэг. Марганц тодорхойлох
персульфатын аргаар 2%-с их хром, 0,1%-с их кобальт хольдог.
2% хромын агуулагтай гангийн шинжилгээгээр хром болон цайрын ислийн
маргенцад хуваагддаг.
4.3.13.7. Хромын массын хувийг тодорхойлох
ГОСТ 22536.7 болон ГОСТ12350 стандартаар хромын массын хувийг
тодорхойлно.
а) Фотоколориметрийн арга нь зургаан валентийн хромыг хүхрийн хүчлийн
уусмалд дифенилкарбазидын уусмалд 2 валентийн хром үүсдэг ба уусмалд
улаан-ягаан өнгө үзүүлдэг. Энэ холболтын оптик нягтыг фотоколориметрээр
хэмждэг. Төмрийн нөлөөгөөр фосфорын хүчлийн нэмэгдлийг арилгадаг.
Энэ аргаар 0,01-0,5% хязгаарт хромын массын хувийг тодорхойлно.
б) Титриметрийн арга нь ванади агуулаагүй ганг аммони хүхрийн хүчилд 3
валентын хромын ислийг мөнгөний азотын хүчлийн катализатор ашиглаж 6
валентын хүчлийг бий болгодог. Хромын ион нь маргенцын ионтой исэлддэг ба
маргенцын хүчил нь хөх ягаан өнгийг бич болгож бүрэн хромын исэл үүсгэдэг.
Маргенцын хүчлийн задралын дараа хромын хүчлийн натри хлорид нь 2 дахь
хүхрийн хүчлийн төмрийн дутуу сэлийн давс болон аммони (мора давс) уусмалд
титрлэгддэг. Индикаторт фенилантрапилын хүчлийг хэрэглэнэ.
в) Ванади агуулсан ганд маргенцын хүчлийн задралын дараа хромын
хүчлийн натрийн хлорид нь Морагийн давсны уусмал болон маргенцийн хүчлийн
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калийн морагийн илүүдэл давс бий болгодог.
4.3.13.9 Ванадигийн массын хувийг тодорхойлох
ГОСТ 22536.12 болон ГОСТ12351 стандартаар ванадигийн массын хувийг
тодорхойлно. Титриметрийн аргыг хэрэглэнэ.
Титриметрийн арга нь 4 валентийн ванадиг 5 валентийн маргенцийн
хүчлийн кали болтол исэлдүүлдэг ба илүүдэл нь хурган чихийн хүчил болдог.
Уусмалын сүүлийн титрлэлтээр 2 дахь хүхрийн хүчлийн төмрийн дутуу исэл давс
болон аммони (мора давс) үүсгэдэг. Сүүлчийн титрлэлтээр улаан ягаан өнгийн
уусмал нь шар-ногоон болдог.
4.3.13.10 Молибдений массын хувийг тодорхойлох
ГОСТ 12354 стандартаар молибдени хэмжээг тодорхойлно.
Фотоколориметрийн арга нь аммонитой 5 валентийн молибдены бүрэн нэгдэл
бий болгодог. Молибден нь зэсийн ионтой хүхрийн хүчлийн уусмалд 5 валент
хүртэл бий болдог. Төмөр, хром, никель болон бусад элементийг молибдений
натри гидроксидоос холих шинжилгээгээр ялгадаг.
4.3.13.11 Титаны массын хувийг тодорхойлох
ГОСТ12356 стандартаар титаны массын хувийг тодорхойлно.
Фотоколориметрийн арга нь улбар шар өнгөтэй 4 валентийн титаны бүрэн нэгдэл
диантипирилметантай бий болгодог. 3 валентийн төмрийн болон 5 валентийн
ванадийн нөлөөгөөр аскорбины хүчлийн нэмэгдэл уусмалыг арилгадаг.
4.3.13.12 Никелийн массын хувийг тодорхойлох
ГОСТ 12352 стандартаар никелийн массын хувийгтодорхойлно.
а) Гравиметрийн арга нь дарсны юмуу нимбэгийн хүчил, сегнетийн давс
юмуу дарсны хүчлийн калий-натрийн оролцоотойсул шүлтийн уусмалд никелийг
диметилглиоксиноор тундасжуулахад үндэслэгдэнэ.
б) Фотоколориметрийн арга нь аммонийн персульфатын исэлдүүлэгчийн
орлцоотойгоор шүлтлэг орчинд натрий ба диметилглиоксины нэгдлийн уусмал
үүсгэхэд үндэслэгдэнэ. Төмөр, хром, кобальт, зэсийн хортой нөлөөг уусмалд
сегнетийн давс юмуу дарсны хүчил нэмж арилгана. 4-5% ба түүнээс их марганец
байвал булингар үүсгэж тодорхойлох боломжгүй болгодог. Саад болж байгаа
элементүүдийг диметил-глиоксиноор тундасжуулаад дараа нь давсны хүчилд
уусган никелийг тодорхойлно.
4.3.13.13 Вольфрамын массын хувийг тодорхойлох
Вольфрамын массын хувийг ГОСТ 12349-д зааснаар тодорхойлно.
Фотоколориметрийн арга нь ногоовтор шар өнгөөр будагдсан калийн
роданид эсвэл хүчиллэг орчин дахь аммоний бүхий таван валентат вольфрамын
комплекс нэгдлийг үүсгэхэд үндэслэгдэнэ.
4.3.13.14 Зэсийн массын хувийг тодорхойлох
Зэсийн массын хувийг ГОСТ 22536.8-д зааснаар тодорхойлно.
Фотоколориметрийн арга нь зэсийн рН үзүүлэлэлт нь 8.5-тай тэнцүү үед
натрийн диэтилдитиокарбаматом, шар хүрэн өнгөтэй зэсийн
диэтилдитиокарбаматом үүсгэх урвал дээр үндэслэнэ. Комплексийг
тогворжуулахад желатин хэрэглэнэ.
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4.3.13.15 Ниобийн массын хувийг цианформазаном-2-той
фотоколориметрийн аргаар тодорхойлох
а) Энэ арга нь ниобий цианформазаны бүрэн нэгдлийг хөхөнгөөр үүсгэхэд
оршино. Ниобийг 12-15 дахин ихэсгэсэн вольфрам, 30 дахин ихэсгэсэн тантала,
40-50 дахин ихэсгэсэн титан ба төмрийн орчинд тодорхойлно. Хөнгөнцагаан,
никель, марганц ниобийгоос 600 дахин их байсан ч саад болдоггүй.
б) Реактивууд
давсны хүчил, нягт нь 1.19; шингэлэлт 1:10, 1:25.
Хүчлийн хольц: 3 хэсэг давсны хүчил, нягт нь1.19 ба 1 хэсэг азотын хүчил, нягт
нь 1.4.
Азотын хүчил, нягт нь 1.4
Фениларсоновын хүчил, 25г/дм3 жингийн концентрацтай уусмал.
Пиросерно хүчлийн кали.
Дарсны хүчил, э 0.02 моль/дм3-ийн эквивалентийн концентрацтай уусмал
Цианформазан-2, 3 г/дм3-ийн жингийн концентрацтай уусмал
в) Шинжилгээ хийх
0.3г гангийн тасалж авсан хэсгийг 30 см3 хүчлийн хольцод уусгана. Бүрэн
ууссаны дараа уусмалыг ууршуулж тундасыг бага зэрэг хатаагаад 1.19 г/см3 нягттай
15 см3 давсны хүчилд халааж уусгана. 75°С температуртай 200см3 усаар шингэлж
буцалгана. 40см3 фенилареоны хүчлийн уусмал нэмж хийгээд ниобийг бүрэн
тундасжуулахын тулд өглөө болтол орхино. Тундасыг хоёр давхар цаасан
шүүлтүүрээр шүүж 1:25-ын сулруулсан халуун давсны хүчлээр угаана. Тундсыг
тигельд хийж үнс болгоод 2 юмуу 3г пиросернохүчлийн калийтай хайлуулж 700°С-т
10 минут байлгана. Хайлуулсан тундсыг 15-20см3 дарсны хүчлийн уусмалаар
шүлтгүйжүүлнэ.
Уусмалыг 100см3 багтаамжтай хуваарьтай колбонд хийж зураас хүртэл усаар
шингэлж хутгана. Дарсны хүчэлд шүлтгүйжүүлсэн бол уусмал булингартай болох тул
шүүнэ.
Шинжилгээнд 2см3 болон 100 см3 багтаамжтай хуваарьтай колбонд юүлж 10
см3 давсны хүчилийн (1:10) нэмж, саад болж буй компонентуудыг тодорхойлохын
тулд 1см3 трилон Б-ийн уусмал хийгээд 2 см3 цианформазан-2-ын усан уусмал,
давсны хүчлээ зураас хүртэл (1:10) нэмээд хутгана.
Уусмалыг усан банид хийж 30 минут 60°С температурт халаагаад тасалгааны
температур хүртэл хөргөөд улаан гэрлийн шүүгчтэй фотоколориметрт 30мм урттай
тэвшинд хийж оптик нягтыг хэмжинэ.
Тооцоог ойролцоо химийн найрлагатай стандарт сорьцоор эсвэл графикаар
хийнэ.
г) Ниобийн хэмжээг ( NЬ) дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:

Nb =

c  Dш
,
Dс

с – стандарт сорьц дахь ниобий, %
Dш – шинжлэх уусмалын оптик нягт
Dс стандарт уусмалын оптик нягт.
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Графикаар тодорхойлох бол 0.3г стандарт уусмалыг 30см3 хүчлийн хольцонд
уусгана.
Графикийг байгуулахын тулд 0.5; 1.0 ... 5.0 см3 хэмжээтэй хэсгүүдийн авч
4.3.13.15.в-д заасан журмаар хийнэ.
4.3.14. Гангийн фазын шинжилгээ
4.3.14.1 Ерөнхий нөхцөл байдал
а) Физик-химийн фазын анализын аргууд нь гангийн шинж чанар ба бүтэц,
фазын найрлагын хоорондын хамаарлыг тогтоох асуудалд өргөн хэрэглэгддэг.
б) Физик-химийн фазын анализын үндсэн хэсэг нь карбид болон
интерметалллидын электрохимийн ба химийн ялгаралт хуваагдалт мөн дараа нь
хийгдэх химийн ба рентген бүтцийн анализ болно. Энэ нь судалж буй фазын үндсэн
шинж, орц ба хэмжээний тухай зөв мэдээлэл өгдөг.
в) Гангийн фазын бүтцийн судалгааг судлахдаа фаз ялгах ба анализын үр
дүнг илэрхийлэх аргуудаараа ялгаатай дараах аргуудыг ашигладаг:
- Тусгайлан бэлтгэсэн дээжийг электролитонд уусгах;
- Судалж буй эд ангийн гадаргуугаас авсан гангийн зоргодосыг химийн
аргаар уусгаад карбид ялгаруулах;
- Эд ангийн бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулахгүйгээр гадаргуун хэсгийн
ганг химийн аргаар уусгах. Энэ аргаар карбид фаз ба хатуу уусмалын хоорондох
элементүүдийн түгэлтийг тогтоож болно. Үндсэн болон карбидын фазан дахь
элементүүдийн найрлагыг харьцуулах замаар тооцоо хийгддэг. Уусгалтын талбай
бага гэдгээс энэ арга нь карбид нарийн тодорхойлох арга болж чадахгүй.
4.3.14.2 Фазын дүн шинжилгээний дээж бэлтгэх
Фазын анализад 8-12мм диаметртэй 40-50мм урттай цилиндр хэлбэртэй ба
захаасаа 4-5мм зайд 2мм диаметртэй нүхтэй гангийн дээжийн хэрэглэдэг. Мөн
дээжийг яг ижил хэмжээтэй ирмэгүүдийг нь бөөрөнхийлсөн саваа хэлбэртэй
бэлтгэж болно. Дээжийн гадаргуу цэвэр, гүн ховилгүй байх ёстой.
4.3.14.3 Коллодийн уутанцар бэлтгэх
40-50мм диаметртэй 100-120мм өндөртэй тусгай бөөрөнхий ёроолтой
хуруу шилийг коллодиар дүүргэн илүүдэл коллодийг асгах замаар усны
электролитын уутанцарыг бэлтгэдэг. Хуруу шилний хананд коллодийг тэнцүү
хэмжээтэй тархтал эргүүлнэ. Уутанцарыг хуруу шилний хананаас болгоомжтой
салгаж аван шилэн цагираганд бэхэлдэг. Цагирагны диаметр хуруу шилний
диаметртэй тэнцүү байх ёстой. Бэлэн болсон уутанцарт ус хийж бүтэн эсэхийг нь
шалгаад усан дотор хадгалдаг.
4.3.14.4 Тусгай бэлтгэсэн дээжийн фазын дүн шинжилгээний электролитын
арга
а) Фазын анализ нь фазыг электролитын сонгомол аргаар ялгаруулан анодын
тунадасыг цааш нь судлах замаар хийгддэг.
Өгөгдсөн ганд тааруулж авсан электролит дотор гангаар тогтмол тог
гүйлгэхэд гангийн дээж уусах явцад фазын электролитон тусгаарлалт үүсдэг.
Катод нь зэвэрдэгггүй гангаар хийсэн цилиндр хэлбэртэй таваг, анод нь гангийн
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дээж байна. Анод дээр нэг фаз нь уусах ба нөгөө фаз нь дээжийн гадаргуу дээр
хар эсвэл саарал өнгийн тунадас маягаар ялгарна.
б) Судалж буй дээжийг хагас тунгалаг мембранд – коллоидны уутанцар
хийхэд түүнд уусахгүй тунадас нь цуглараад, ууссан гангийн ионууд мембраны
нүхээр нэвт гаран электролитруу ордог.
в) Электролизыг 1дм.куб эзлэхүүнтэй аяга эсвэл фарфоров стаканыг
сонгож авсан электролитоор дүүргэн явуулна. Электролитын савны ханын дагуу
катод байрлана. Уутанцарыг электролитоор дүүргээд түүн рүү өмнө нь аналитик
жин дээр хэмжсэн зэс тавганд утсаар бэхлэгдсэн дээжийг хийнэ. Электролиз
эхлэхийн өмнө шаардлагатай бол тодорхой температур хүртэл хөргөнө;
электролитын савны эргэн тойронд цасны (мөс) төрөл бүрийн давстай (калийн
хлорид, натрийн хлорид г.м.) хольсон холимогоор хөргөөдөг. Электролизын үед
дээжийг коллодия–ын уутанцарын төвд байрлуулна.
г) Электролизыг дээжийн гадаргуу 0.02-0.05А/см2 гүйдлийн нягттай үед 2-4
цаг, 0.3-0.5А/см2 гүйдлийн нягттай үед 10-15 мин хийнэ. Дээжийн гадаргуун
талбайгаас хамааран электролизын үргэлжлэх хугацаа багасаж болно. Анализд
перлитный гангийн уусах хэмжээ 1.0-1.5г, аустенитийн гангийнх 1.0-2.0 г хүртэл
байна.
д) Электролитын уусгах төхөөрөмж нь ВСА-6А селений шулуутгагч,
амперметр ба гүйдлийн хүч тохируулах реостатаас бүрдэнэ. Амперметр ба
реостатыг электролизд шаардагдах гүйдлийн хүчтэй нийцүүлэн сонгоно.
Төхөөрөмжийн схем 4.69 ба 4.70 зургууд дээр байна.
Цуваа холболтонд дээж бүр лүү адил хүчтэй гүйдэл өгдөг тул дээжүүдийн
гадаргуун талбайнууд тэнцүү байх ёстой. Зэрэгцээ холболтын үед электролитын
хайрцаг нь өөрийн реостат, амперметртэй байдаг ба энэ нь дээж бүрийн хувьд
гүйдлийн хүчийг тохируулахад хэрэгтэй. Дээжүүдийн тунадасуудыг механик
аргаар резин үзүүртэй шилэн савхаар эсвэл хэт авиагаар авна.
Тайлбар:
1. Анодын тунадас электролитын аргаар ялгаруулах төхөөрөмж, тунадас ялгах ба анализад
дээж бэлдэх аргууд – бүх маркийн гангуудын хувьд адилхан байна.
2. Электролитын төхөөрөмж агааржуулалттай байна.

1 - шаазан стакан; 2 - үл зэврэх гангаар хийсэн катод;
3 – коллодийн уутанцар; 4 - судлагдаж буй дээж;
5 – коллодийн уутанцарын шилэн каркас;
6- амперметр; 7 - реостат;
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8 – селен шулуутгагч.
Зураг 4.69 – Фазын анализын зэргэлдээ холбогдсон электролитын уусгах
төхөөрөмжийн схем.

1 –шаазан аяга; 2- үл зэврэх гангаар хийсэн катод;
3 – коллодийн уутанцар; 4 – судлагдаж буй дээж;
5 – коллодийн уутанцарын шилэн каркас;
6 - амперметр; 7 - реостат; 8 - селен шулуутгагч
Зураг 4.70 – Фазын анализын цуваа холболттой электролитын
уусгах төхөөрөмжийн схем
Перлит гангийн фазын шинжилгээ (12МХ, 15ХМ, 12Х1МФ,
15Х1М1Ф, 20ХМФЛ)
а) Электролизийн нөхцөл
Перлитный гангуудад дулааны боловсруулалт хийхэд болон ашиглалтын
явцад дараах фазууд үүсдэг: Ме 3С, Ме7С3, Ме23С6, МеС, Ме2С. Хром молибден
ба хром молибден ванадитай гангуудын фазыг тусгаарлахын тулд дараах орцтой
электролит хэрэглэнэ: 75г/дм3 калийн хлорид, 20 г/дм3 лимоны хүчил;
электролитын температур - 16 -с 20°С хүртэл; гүйдлийн нягт 0.02А/см2,
электролизын үргэлжлэх хугацаа 2-с 4 цаг.
Жишмэл нөхцлүүдийг хангасан тохиолдолд уг электролит дотор дээр
дурьдагдсан бүх фазууд тусгаарлагддаг. Жижиг дисперсийн фаз тусгаарлах
түүнийг электролизын үед тунадас хэлбэрт хадгалахын тулд электролитын
температурыг 0°С хүртэл багасгах хэрэгтэй.
Тусгаарлагдсан фазуудыг нэг нэгнээс нь ялгахын тулд ялгарсан тунадас
дээр химийн боловсруулалтыг ямар фаз тунадаст үлдээх, ямар фазыг уусгах
гэдгээс хамааран харгалзах реагентуудыг хэрэглэнэ.
б) Реактивууд
Электролит: 75 г/дм3калийн хлорид, 20 г/дм3лимоны хүчил;
Калинпиросульфат.
Хүхрийн хүчил пл. 1:4.
в) Шинжилгээ хийх
1) Судлагдаж буй дээжийг аналитик жин дээр 4 орны нарийвчлалтайгаар
хэмжээд сонгосон электролитонд уусгана.
4.3.14.5
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2) Судлагдаж буй дээжийн гадаргуун талбайнаас хамааруулан гүйдлийн
хүчийн тооцоолно.
3) Электролиз дуусгахдаа гүйдэл таслаад дээжийг коллод уутанцараас
аван устай стаканд хийдэг. Өөр стаканд уутанцартай электролитын үлдсэн
тунадасын хамтаар хийнэ. Дээжийн тунадасын резин үзүүртэй шилэн саваагаар
сайтар цэвэрлэнэ, тунадасын сүүлийн үлдэгдлийг чийгтэй шүүгч цаасаар салгаж
авна. Үлдсэн тунадастай электролит ба тунадастай уусмалын ээлжлэн 11мм
диаметртэй “хөх лент” давхар фильтрээр шүүнэ. Фильтр дээрх тунадасыг ион
хлорын эсрэг реакц эхэлтэл усаар угаана (азотнокислым серебром –тэй дээж).
Тунадастай фильтрийг фарфор –н эсвэл цагаан алтан тавган дээр тавин хатаадаг. Фильтрийг
шатаагаад, тунадасыг муфельная зууханд 700°С температурт халаан 2-3г калийн
хүхрийн хүчилтэй хайлуулдаг. Хайлштай тавгийг хөргөөсний дараа 200см 3
эзлэхүүнтэй стаканд хийгээд хайлшыг 40см3 1:4 хүхрийн хүчилд халаан уусгана.
Үүссэн уусмалыг хөргөөгөөд 100-200см3 багтаамжтай хэмжээтэй колба–нд
хийгээд хэмжээс хүртэл ус хийгээд хутгана. Үүссэн уусмалаас (А) тодорхойлж буй
элементийн
массын
концентрациас
хамааруулан
туршилтын
аргаар
тодорхойлогдох аликвот хэсгийг салгаж авна.
4) Электролизын дараа дээжийг спиртээр угаан агаарт хатаагаад аналитик жин
дээр жинлэдэг. Электролитын өмнөх ба дараах массуудын зөрүү нь ууссан металлын
жин болох ба энэ утгыг анодын тунадасны элементүүдийн хувийн агуулга
тооцоолоход ашигладаг.
4.3.14.6. Хромын массын хувийг ГОСТ 22536.7 (п.п.4.3.13.8)–тай нийцүүлэн
тодорхойлно.
Уусмалын аликвотная хэсэг нь титриметрийн арга хэрэглэхэд 20-40см3,
дифенилкарбазид –тай фотоколориметрийн арга хэрэглэхэд 5-10см3 байна.
4.3.14.7. Титриметрийн аргаар ванадийн массын хувийг тодорхойлохдоо ГОСТ
22536.12 (п.п.4.3.13.9) –тэй нийцүүлэн хийнэ.
Уусмалын зөвлөж буй хэсэг нь (А) ууссан гангийн жинтэй 1г-с бага
зөрүүтэйгээр давхацна.
4.3.14.8. Фотоколорометрийн аргаар молибдены массын хувийг
тодорхойлохдоо ГОСТ 12354 (п.п.4.3.13.10) –той нийцүүлнэ.
Уусмалын зөвлөхүйц аликвот хэсэг нь 0.5-10см3 байна.
4.3.14.9. Титриметрийн аргаар марганцын массын хувийг тодорхойлохдоо
ГОСТ 22536.5 (п.п.4.3.13.7) –той нийцүүлнэ.
Уусмалын зөвлөхүйц аликвот хэсэг нь 15-30см3 байна.
4.3.14.10. Төмрийн массыг тодорхойлох (фотоколориметрийн арга)
а)Реактивууд
Аммиак, 250г/дм3 массын концентрацтай уусмал, сульфосалын хүчил, 100г/дм3
массын концентрацтай уусмал.
б) Шинжилгээ хийх
А уусмалын аликвот хэсгээс 1-10см3–г 100см3 багтаамжтай хэмжээст колбонд
хийгээд дээрээс нь 20см3 ус, 10см3 сульфосалын хүчил хүчлийн уусмал, 5 см3 аммиак
хийгээд тэмдэг хүртэл усаар дүүргээд хутгана. Дараа нь ажлын 50 мм урттай сувагт
хөх гэрлийн фильтрээр оптик нягт хэмжинэ.
Хоосон туршилт хийхдээ усан дээр бүх реактивуудаа нэмж хийдэг.
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,
в) Титрлэсэн төмрийн уусмал бэлтгэх.
3
0.1г хэмжээтэй спектрын цэвэр төмрийг 30см хэмжээтэй 1:1 давсны
хүчилд уусгаад 1дм3 хэмжээтэй хэмжээст колбонд хийнэ. Колбоны тэндэг хүртэл
усаар дүүргээд хутгана. Төмрийн титр 0.0001 г/см3 болно.
г) Шинжилгээний үр дүнгийн тооцоо
Төмрийн (Fe) массын хувийг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:

Fe =

T  Vс  Dш 100
Dс  т

(8)

Т – төмрийн стандарт уусмалын титр, г/см3;
Vс – төмрийн стандарт уусмалын эзлэхүүн, см3;
Dш – судлагдаж буй уусмалын оптик нягт;
Dс – төмрийн стандарт уусмалын оптик нягт;
т – уусмалын аликвотная хэсэгтэй тэнцэх ууссан гангийн жин, А, г.
4.3.14.11. Аустенит ба феррито-мартенсит гангуудын фазын шинжилгээ.
(ЭИ257, ЭИ695, ЭИ756 и г.м.)
а) Ерөнхий нөхцөл
Гангуудын (ЭИ257, ЭИ695, ЭИ756) физик-химийн фазын судалгааг фазын
анализын рентген-бүтцийн аргатай хослуулан хийдэг.
Электролитын сонголт ба электролизын горим нь хайлшийн суурийн
термодинамикийн тэсвэртэй байдал болон түүнд агуулагдах фазуудаас
хамаарна. (Хавсралт H)
Ме23С6, МеС, Me(CN), Ме4С3, фазуудын тусгаарладаг дараах
электролитууд өргөн хэрэглэгддэг: 300г/дм3 калийн хлор, 50г/дм3 лимоны хүчлийн
аммония, 50см3/дм3 давсны хүчил пл. 1.19 дээжийн гадаргуун 0.3-0.5А/см2
гүйдлийн нягттай үед.
Ni3AL эсвэл Ni3(AlТi) –д болон бусад төстэй фазуудад суурилсан –фазыг
тусгаарлахын тулд дараах найрлагатай электролит хэрэглэдэг: 10г/дм 3 лимоны
хүчил, 10г/дм3 хүхрийн хүчлийн аммония дээжийн гадаргуйд 0.07А/см 2 гүйдлийн
нягттай үед. Электролитын фаз ялгаралт, дүн шинжилгээний дээж бэлтгэл,
тунадас салгаж авах, шатаах, ялгарсан фазуудыг хайлуулах ба хайлшийн
уусгалт нь п.п.4.3.14.5 в-ын дагуу хийгдэнэ.
Вольфрам, молибиден ба ванадигаар чанаржуулсан хайлшаас ялгарах
анодны тунадасанд анализ хийхдээ хайлшаа дараах аргаар бэлтгэдэг:
хөргөөгөөд, 300-400см3 эзлэхүүнтэй стаканд давсны ба азотны хүчлийн
холимогонд уусгана (60см3 давсны хүчил 1:1 ба 5 см3 азотны хүчил 1:1);
уусмалыг лаг хэлбэрт ортол нь ууршуулаад тунадасыг болгомжтой хатаана.
Хуурай үлдэгдэлд нь 40см3 давсны хүчил 1:1 нэмээд 1 цаг халаана, дараа нь
100см3 ус нэмээд дахин цагийн турш халаана. Ялгарсан вольфрамын хүчлийн
тунадасыг шүүж аваад давсны хүчлээр 1:10 2 валенттэй никелийн ионд эсрэг
урвал явж эхэлтэл угаана. Давсны хүчлийн фильтратанд 1,84г/см 3 нягттай 15см3
хүхрийн хүчил нэмээд хүхрийн хүчлийн цагаар уур гартал нь ууршуулаад дараа
нь хөргөөгөөд 150см3 ус нэмээд давснууд нь бүрэн уустал нь халаана.
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Хэрвээ вольфрамын хүчлийн нэмэлт тунадас ялгарвал түүнийг шүүгээд
хүхрийн хүчилтэй 1:100 уусмалд угаана. Вольфрам ялгаж авсны дараах
фильтратыг 200см3 мерная колбонд хийгээд тэмдэг хүртэл нь ус нэмээд хутгана.
Энэ фильтрат дотор анодны тунадасы орцод орох элементүүдийн агуулгыг
тодорхойлно. Элемент бүрийг фильтратын аликвот хэсгээс тодорхойлно. Хромыг
титриметрийн
персульфат-мөнгө
аргаар
(п.
4.3.14.6),
титаныг
диантиперилметантай фотоколорометрийн аргаар (ГОСТ 12356), молибиденыг
роданистый аммониатай фотоколориметрийн аргаар (п.п. 4.3.14.8), ниобийг
фотоколориметрийн аргаар (сп.п.4.3.13.15) тодорхойлдог.
Үлдсэн тунадасд вольфрамыг гравиметрийн аргаар тодорхойлно, гэхдээ
гидролизын аргаар вольфрамын хүчил бүрэн ялгах боломжгүй учраас
фильтратын аликвотная хэсгээс корориметрийн аргаар вольфрамын агуулгыг
тодорхойлдог.
Анодны тунадасд вольфрамын агуулгыг тодорхойлохдоо электролитын
тунадасыг тусад нь ялгавал зохино.
б) Вольфрамыг тодорхойлоход анодын тунадас бэлдэх нь
Анодны тунадасыг фильтрээр шүүгээд электролитоос хэд хэдэн удаа
угаадаг. Тунадастай фильтрыг 300см3 багтаамжтай стаканд 100г/дм3 массын
концентрацтай 10см3 натрийн гидроксидтой холиод 20 минут хүлээнэ, 200г/дм 3
массын концентрацтай 20см3 лимоны хүчил нэмээд фильтрээр шүүгээд натрийн
гидроксидаас усаар угаана – фенолфталеиноор туршина.
Тунадастай фильтрийг шаазан тавагт хийн, болгоомжтой хатаагаад,
шатаагаад, калийн сульфатай хайлуулна.
250-300см3
багтаамжтай
стаканд
хайлшийг
усаар
шүлтжүүлээд
вольфрамыг дагалдах элементүүдээс ялгахын тулд 200г/дм 3 массын
концентрацтай натрийн гидроксидын уусмал гидроксидын тунадас үүсж эхэлтэл
нь нэмээд уг тунадасыг 1.84г/см3 нягттай хүхрийн хүчлийн хэдэн дуслаар уусгана.
Тунгалаг уусмалыг халаан болгоомжтой тогтмол хутган 200см 3 хэмжээтэй,
дотроо 200г/дм3 массын концентрацтай натрийн гидроксидын 20см 3 халуун
уусмалтай хэмжилтийн хуруу шил рүү юүлнэ. Уусмалын хөргөөгөөд хэмжээ
хүртэл нь усаар дүүргээд хутгаад хуурай стакан руу хуурай нягт шүүлтүүрээр
шүүнэ. Гаргаж авсан фильтратын аликвот хэсэгт вольфрамын агуулгыг
фотоколориметрийн аргаар тодорхойлно. (ГОСТ 12349)
4.3.14.12 Х18Н12Т Гангийн дифференциалчлагдсан фазын дүн шинжилгээ
а) Х18Н12Т ганд титаны карбид ба нитритүүд агуулагддаг - ТiС, ТiN. 500800°С –л урт хугацааны туршид ашиглахад σ - фазын ганд FeCr, карбидМе23С6,
давхар
карбид
(Ti
Ni)6C
үүсдэг.
Х18Н12Т гангийн бүтцэд дараах карбидны ба интерметаллын фазууд
ажиглагддаг:
ТiС+Ме23С6;
ТiС+σ-фаз;
ТiС+σ-фаз
+
(TiNi)6C;
ТiС+σ-фаз
+
Ме23С6;
ТiС+σ-фаз + Ме23С6 + (TiNi)6C;
б) Фазын орц ба хэмжээг тодорхойлоход хоёр электролитын арга
ашигладаг.
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Эхний электролит – 300г/дм3 калийн хлорид, 1.19г/см3 нягттай 50см3/дм3
давсны хүчил, дээжийн гадаргуун талбайгаар 0.7А/см2 гүйдлийн нягт, электролитын
температур 0-5°С, усгах хугацаа 10-15 минут. Дараах фазууд (1) анодны тунадас
болно:
TiC, σ-фаз, Ме23С6, (ТiNi)6C. (1) тунадасд анализ хийснээр фазыг агуулах
сайжруулагч элементүүдийн ерөнхий тоо хэмжээ тодорхойлогдоно.
Хоёр дахь электролит – давсны хүчил 1:2, 10г/дм3 лимоны хүчил, дээжийг
гадаргуун талбайгаар гүйдлийн нягт 0.05-0.08А/см2, электролитын температур
18-20°С, уусгах хугацаа 1.5-2 цаг. Анодны тунадасд зөвхөн карбидын фазууд
шилжинэ, а-фаз тусгаарлагдахгүй.
в) Хоёр анодны тунадасуудын анализаар ялгарсан фазад агуулагдах
сайжруулах элементүүдийн тоо хэмжээг тогтооно, σ-фазын тоо хэмжээг (1) (2)
тунадасуудад агуулагдах хромын ба төмрийн агууламжийн ялгавраар, Ме 23С
карбидын тоог (2) тунадас дахь хром ба төмрийн агуулгаар тогтооно. Давхар
карбидын хэмжээг (ТiNi)6C – (2) тунадас дахь никель титаны агуулгаар тогтооно.
г) Х18Н12Т эсвэл Х18Н10Т гангуудаас ялгарсан анодны тунадасанд дараах
аргаар тодорхойлно:
- хром - фенилантраниллов хүчилтэй титриметрийн персульфатносеребряным аргаар (п.п. 4.3.13.8 б –г хар);
төмөр-сульфосалицилов
хүчилтэй
фотоколориметрийн
аргаар
(п.п.4.3.14.10-г хар),
- никель – диметилглиоксим -тэй (ГОСТ12352);
- титан – диантиперилметан -тэй (ГОСТ 12356) эсвэл устөрөгчийн давхар
исэлтэй.
д) ; Устөрөгчийн
давхар
исэлтэй
фотометрийн
аргаар
титаныг
3
тодорхойлохдоо уусмалын аликвотная хэсгийг 5-20см хэмжээтэй аваад 50см3
багтаамжтай марная колбо руу хийгээд 20см3, 1.7г/см3 нягттай 1см3 фосфорын
хүчил нэмээд хэмжээс хүртэл нь усаар дүүргээд хутгана. Титаны хүчлийн
уусмалууд тогтворгүй. 30мм ажлын урттай сувагт хөх гэрлийн фильтрээр фотометр
хийнэ. Гальванометрын 0-ыг хоосон туршилтаар тогтооно.
Титаны массын хувийг титаны стандарт уусмалаар харьцуулалтын аргаар
тооцно.

Ti =

T  mс  Dш 100
,
Dс  mл

(9)

;
T – стандарт уусмалын
титр, г/см3
Dш– судлаж буй уусмалын оптик нягт;
Dс – стандарт уусмалын оптик нягт;
mс – стандарт уусмалын жин, г;
mл –аликвотная хэсэгт харгалзах ууссан гангийн жин,г.
Титаны стандарт уусмалыг титаны давхар ислээр бэлтгэдэг: 0.1663г
титаны давхар ислийг цагаан алтан тигель –д 2-3 калийн пиросульфаттай
хайлуулна. Хайлшийг нь 100см3 хүхрийн хүчилд 1:1 шүлтжүүлээд 1дм3
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багтаамжтай хэмжээст колбонд хийгээд хутгана. Титаны титр 0.1мг/см3.50см3
багтаамжтай
колбонд 1-3см3 титаны стандарт уулмал авна. 50см3 эзлэхүүнд
,
титаны концентрацын интервал 0.125; 0.15; 0.175; 0.3мг байна. Уусмалуудын
оптик нягтыг 30мм ажлын урттай кювет–д хэмждэг, ба нягт нь 0.24-с хэтрэх ёсгүй.
е)
Никелийн
массын
хувийг
тогтоох
(диметилглиоксим–тэй
фотоколориметр-н арга)
А уусмалын аликвотная хэсгийг 2-20см3 хэмжээнд 100см3 багтаамжтай
, хэмжээс бүхий колбонд хийгээд тийшээ дараах реактивуудыг холих явцад дараах
байдлаар нэмнэ:
20см3 ус;
200 г/дм3 массын концентрацтай 10 см3сегнет давсны уусмал:
;
100г/дм3 массын концентрацтай натрийн гидроксидын 10 см3 уусмал,
100г/дм3 массын концентрацтай надсернокислого аммония–ын 10 см3 уусмал,
50 г/дм3 массын концентрацтай натрийн гидроксидын уусмалаар хийсэн 10
г/дм3 массын концентрацтай диметиглиоксим ын 10 см3 уусмал.
5 минут хүлээсний дараа уусмалуудыг хэмжээс хүртэл усаар дүүргээд 5-10
минут хутгаад 30мм ажлын урттай кювет–д хөх гэрлийн шүүлтүүрээр
колориметрийн арга хэрэглэнэ. 100см3–д 0.01-0.05мг никелийн агууламжтай бага
зэрэг уусмалуудад колориметрийн арга хэрэглэхэд үр дүнгүүд нь хамгийн сайн
таардаг. Гальванометрийн “ноль”–ийг хоосон туршилтаар тогтооно. Үүний тулд А
уусмалын аликвот хэсэгт метилээс бусад бүх реактивуудыг нэмээд метилийн
оронд 100г/дм3 массын концентрацтай 5см3 натрийн гидроксидын уусмал хийнэ.
Никелийн (Ni) массын хувийг никелийн стандарт уусмалаар харьцуулалтын
аргааг тооцно.
T  mс  Dш 100
(10)
Ni =
,
Dс  mл
Т – никелийн стандарт уусмалын титр, г/см3;
Dш – судалж буй уусмалын оптик нягт;Dст – стандарт уусмалын оптик нягт;
Dс – аликвот хэсэгт харгалзах стандарт уусмалын жин, г;
mс – стандарт уусмалын жин, г;
mл –аликвотная хэсэгт харгалзах ууссан гангийн жин,г.
Никелийн стандарт уусмалыг дараах аргаар бэлтгэдэг: 0.1г өндөр
цэвэршилттэй металл никелийг 20см давсны хүчилд 1:4 уусгаад гурван дусал азотын
хүчил нэмнэ пл. 1.40. Уусмалыг азотын оксид усттал нь буцалгаад хөргөөн 1дм 3
багтаамжтай хэмжээст хоргонд хийнэ. Хэмжээс хүртэл нь усаар дүүргээд хутгана;
1см3 тийм уусмал 0.00001г никель агуулна. Никелийн агууламжийг мөн тохируулгын
графикаар тодорхойлж болно. Энэ графикийг байгуулахын тулд 100см 3 хүртэл
багтаамжтай хэмжилтийн хоргонд 1см3–д
0.000001г никель агуулах стандарт
3
уусмалын 0.5; 1.0; 1.5...8.0см микрюбюретка–с хийнэ. Хорго бүрт холих явцад дүн
шинжилгээний явцад жишмэл реактивуудыг нэмнэ. 5 минутын дараа колбо бүр дахь
уусмал дээр хэмжээс хүртэл ус нэмээд холин 30мм ажлын урттай кювет–д хөх
гэрлийн фильтртэй колориметрийн аргаар хэрэглэнэ.
Тайлбар – Тохируулга хийж байгаа уусмалуудад никелийн диметил эсвэл
тунадас усаар хэмжээс хүртэл дүүргэж эхлэхээс өмнө үүсвэл дусал дуслаар 300г/дм3
массын концентрацтай натрийн гидроксидыг уусмал цайртал нь хийнэ.
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4.3.14.13. 12Х1МФ, 15Х1М1Ф гангуудын фазын дүн шинжилгээг химийн уусгах
аргаар хийх
а) Реактивууд ба хэрэгслүүд
Хүхрийн хүчил 1:6.
100г/дм3 массын концентрацтай лимоны хүчлийн уусмал.
Хүчлүүдийн холимог: 750см3 ус ба 200см3 хүхрийн хүчил пл. 1.84 хөргөөөгөөд
50см3 давсны хүчил пл. 1.19 нэмнэ.
20г/дм3 массын концентрацтай зэсийн сульфат уусмал 100г/дм3 массын
концентрацтай Тиомочевины уусмал.
250г/дм3 массын концентрацтай Калий эсвэл аммоний роданистын уусмал.
Калийн пиро хүхрийн хүчил.
Шабер.
Зоргодос цуглуулах соронз.
Дээж цуглуулах хуруу шилнүүдийн эзлэхүүн 20см3. Химийн стакануудын
.
эзлэхүүн 50см3. 30мм–ын диаметртэй ·юүлүүр.
“Хөх лент” фильтр. 25см3, 50см3,
100см3 багтаамжтай хэмжээст колбууд. Тигли фарфоров No5.
б) Шинжилгээний дээж авах
Дүн шинжилгээ хийх хэсгээс гангийн дээжийг зоргодос хэлбэрээр авна.
Өмнө нь өнгөлж бэлтгэсэн 100х40мм хэмжээтэй хэсгийг спиртээр арчиж тосгүй
болгоно. Шабераар зоргодос 0.4-0.6г гаргаад, соронзоор цуглуулаад хуруу шил,
эсвэл өнгөлсөн цаас эсвэл кальк цаасан уутанд хийнэ. Дээж авсан газрыг бичиж
авна. Дээжийг дээр нь тусгай таслагчийн тусламжтайгаар авж болно.
в) Молибидены массын хувийг тодорхойлох
0.2г жинтэй зоргодосыг халаахгүйгээр 50см3 багтаамжтай химийн стаканд
20см3 хүхрийн хүчилтэй 1:6 харьцаагаар уусгана. Зоргодсуудыг уусгасны дараа
карбидтэй тунадасыг 9см диаметртэй “хөх лент” давхар фильтрээр шүүнэ. 2 удаа
усаар угаагаад, дараа нь 2-3 удаа 10г/дм3 массын концентрацтай лимоны хүчлийн
уусмалаар угаагаад дахин усаар угаана.
Тунадастай фильтрыг шаазан тигель №5 –д хийгээд халаах зууханд 500600°С–д 1-2г калийн пиро хүхрийн хүчил нэмэн хайлуулна. Тунадас бүрэн
хайлахад хайлмаг нь тунгалаг болно. Хайлмагийг усаар шүлтжүүлээд
25см3
•
багтаамжтай хэмжээст колбонд хийнэ. Уусмалын 1-15см3 хэмжээтэй аликвотная
хэсгийг (карбидны тунадаст агуулагдах молибидены агууламжаас хамаарна)
100см3 хэмжээтэй хэмжээст колбонд хийгээд 40см3 хүчлүүдийн холимог нэмнэ:
20г/дм3 массын концентрацтай 2см3 зэсийн сульфат, 100г/дм3 массын
концентрацтай 10см3 тиомочевины уусмал ба 2-3 минутын дараа 250г/дм3
массын концентрацтай 4см3 роданис аммоны уусмал хийнэ. 30 минутын дараа
30мм ажлын урттай сувагт хөх гэрлийн шүүлтүүрээр гүйдлийн оптик нягтыг
хэмжинэ.
Молибидены агууламжийг 0.5%-ийн молибидены агууламжтай
стандарт дээжээр байгуулсан тохируулгын графикаар тооцно. Хатуу уусмал дахь
молибидены массын агууламжийг тодорхойлохдоо шүүлтүүрээс харгалзах
аликвот хэсгийг карбидный тунадасаас ялгасны дараа аваад молибидены
анализ хийх хэрэгтэй.
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г) Хромын массын хувийг тодорхойлох
0.2г дээжээс хромын карбидыг ялгахын тулд 10-15°С хүртэл хөргөөсөн 20 см3 азотны
хүчилд 1:4 уусгана. Тунадасыг “хөхфильтр”–ээр шүүгээд уусаагүй зоргодос үлдвэл
тэрийг нь стаканд хийгээд дээрээс нь шинэ азотын хүчил хийнэ. Карбидын тунадасыг
бүрэн уусгасны дараа мөн адил фильтрээр шүүнэ.
Тунадастай шүүлтүүрийг фарфоровны тигельд хийгээд хатаагаад
шатаагаад калийн пиросульфаттай хайлуулаад хайлмагийг 20см 3 хүхрийн
хүчилд 1:4 шүлтжүүлнэ. Хромын агуулгыг мөнгөний персульфатын аргаар бүх
жингийн хувьд тодорхойлно. Энэ аргаар 12Х1МФ маркийн гангийн хромын
агууламжийг тодорхойлох хэрэгтэй. 15Х1М1Ф гангаас уг аргаар хромын
карбидын зөвхөн 60-70 хувийг ялгаж болно.
4.3.14.14. Анализын үр дүнг тооцох болон дээж хадгалах журам
а) Аналик хийхэд лабораторид ирсэн дээжийг бүртгэлийн номонд хими
физикийн фазын дүн шинжилгээнд тусад нь бүртгэнэ.
(Фазын анализаар дараах элементүүд тодорхойлогдоно: Мо, Cr, V, Ti, Мn, Fe,
Ni, W).
Шинжилгээний явцад ажлын дэвтэр хөтөлнө, ажлын дэвтэрт дараах
зүйлсийг бичнэ: ДЦС-ийн нэр эсвэл захиалагчийн овог, бүртгэлийн номон дахь
дээжийн бүртгэлийн дугаар, тодорхойлох шаардлагатай элементүүд.
б) Фазын анализын ажлын дэвтэрт электролизын нөхцөлийг бичнэ:
электролитын орц, гүйдлийн нягт, уусгасан гангийн масс, уусгасан эзлэхүүн,
тодорхойлогдох элементүүд, анализанд авсан аликвот хэсгүүд.
в) Шинжилгээний үр дүн ба явцыг дүн шинжилгээ хийсэн хүн хөтөлнө.
Шинжилгээ хийсний дараах металлын дээжийг орж ирснээс нь хойш 6 сарын
турш лабораторид хадгална.
) Захиалагчид анализын үр дүн, дүгнэлтийг өгнө, үүнд дараах мэдээллүүд
байна:
- ДЦС- н нэр (эсвэл өөр захиалагчийн нэр);
- гангийн марк;
- дээж авсан газар, авсан огноо;
- анализ хийсэн аргуудын нэр болон тэмдэглэгээ;
- анализын явцад оруулсан эсвэл анзаарагдсан гажилт;
- элемент бүрээр хийсэн шинжилгээний үр дүнгүүд.
Дүгнэлтийг лабораторийн эрхлэгч ба шинжилгээ, дүгнэлтийг гаргасан гүйцэтгэгч нар
гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

5

Тоноглолд шалгалт явуулах дүрэм

5.1.

Ерөнхий зүйл

5.1.1. Тоноглолын металлын хяналт хийх ажлыг тоноглолыг ашиглаж буй
байгууллага хийнэ.
5.1.2. Хяналтыг үйлдвэрлэгч компани, цахилгаан станц, засварын үйлдвэрийн
бүтцэд орох тусгай алба, лабораториуд, эсвэл тогтсон дүрмээр холбогдох ажлыг
хийхээр баталгаажсан байгууллагууд хийнэ. (уг стандартын п.п.4.1.5.  4.1.11-г хар)
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5.1.3. Хяналт хийхийн өмнө дараахь бэлтгэл ажлуудын хийж гүйцэтгэсэн
байна.
- хянагдаж буй элементэд шат талбай, шал бэлдэх;
- хяналт хийх газарт гэрэлгүүлэг, шаардлагатай цахилгаан тэжээл бэлдэх;
- хяналт хийгдэх тоноглолыг ажлаас гаргах, хөргөөх, ажлын орчноос чөлөөлөх
болон унтраах;
- металлын хяналт хийх хэсэгт бүрхүүл хучлага болон дулааны изоляцыг
хэсэгчлэн, эсвэл бүрэн авах
- хяналт хийх тоноглолын эд ангиудыг цэвэрлэх, гадаргууг бэлтгэх.
5.1.4. Хяналт хийх бэлтгэл ажил болон ажлын явцад удирдлагад, тоноглолын
ашиглалтын хүн болон хяналт хийх мэргэжилтнүүдэд аюулгүй ажиллагааны болон
галын аюулгүй байдлын зааварчилгаа өгөх шаардлагатай.
5.2.

Хяналтын төрлүүд

5.2.1. Зориулалтаасаа хамаараад дараах хяналтын төрлүүдийг хэрэглэдэг:
- Хүлээн авах хяналт, шалгалт;
- ашиглалтын хяналт (графикт)
- ээлжит бус хяналт;
- тогтоосон нөөц хугацаа дууссаны дараахь хяналт;
5.2.2. Хүлээн авах хяналт: Дулаан механикийн тоноглолын элементүүдийн
металлын оролтын хяналт, шалгалтыг түүнийг ашиглалтанд оруулахын өмнө хийдэг.
5.2.3. Ашиглалтын хяналт: Тоноглолын металлын ашиглалтын хяналтыг
(графикт) ашиглалтанд оруулснаас ажлын нөөц дуусах хүртэл төлөвлөсөн хугацаанд
хийнэ.
5.2.4. Ээлжит бус хяналт: Тоноглолын элементүүдийн ээлжит бус хяналтыг
дараах тохиолдлуудад хийнэ:
- эд ангиудын гэмтлээс болж зуух, турбин зогсох үед;
- тоноглолын металлд үзлэг хийх, төлөвлөгөөт засварын үед эсвэл ээлжит
хяналт хийх явцад үл хүлцэх гэм согогууд илэрсэн тохиолдолд;
- эрчим хүчний тоноглолын ашиглалтын үед үйлдвэрлэгчийн техникийн бичиг
баримтанд болон үйлдвэрлэлийн зааварт заагдсан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс илүү
температурт ажилласан үед;
- ашиглалтын хэвийн нөхцөл алдагдсан үед;
- урт хугацааны сул зогсолтын үед;
- мэргэжлийн хяналтын байгууллага, эсвэл ашиглагч байгууллага
шаардлагатай гэж үзсэн бол.
5.2.5. Тогтоосон ашиглалтын хугацаа (нөөц): тогтоосон ашиглалтын хугацаа
дуусгавар болсны дараах үеийн хяналтыг ашиглалтын тогтоосон хугацаа дуусгавар
болох үеийн техникийн оношилгооны хүрээнд шинэ (нэмэлт) ашиглах хугацаа
тогтоохын тулд хийдэг.
5.3.

Хүлээн авах хяналт, шалгалт
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5.3.1. Ерөнхий зүйл
5.3.1.1. Энэ хэсэг нь үйлдвэрлэгч заводууд болон бусад ханган
нийлүүлэгчээс цахилгаан станцад нийлүүлж байгаа, мөн засвар угсралтын
байгууллагуудаас хүлээн авч буй дулаан механикийн тоноглолууд, эд ангид хийгдэх
металлын хүлээн авах шалгалтын хамрах хүрээ болон аргыг зааж өгсөн.
5.3.1.2. Энэ хэсгийн шаардлагууд нь үйлдвэрлэгч завод, засвар угсралтын
байгууллагуудын үйлдвэрлэл техникийн бичиг баримт болон тоноглол засвар
угсралтын технологид тусгагдсан металлын хяналтанд хамаарахгүй.
Ханган нийлүүлэгч хүлээн авах хяналт, шалгалтын үр дүнтэй санал нийлэхгүй
тохиолдолд бүтээгдэхүүний чанарыг тусгай мэргэшсэн байгууллага буюу
хөндлөнгийн экспертээр бүтээгдэхүүний чанар шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг
шалгуулж болно.
5.3.1.3. Металлын хүлээн авах хяналт, шалгалтыг угсралтын талбайд хийнэ.
Зарим онцгой тохиолдолд угсралтын үед хийхийг зөвшөөрдөг.
5.3.1.4. Шинээр ашиглалтанд оруулж байгаа тоноглолын металл, ашиглалтанд
байгаа тоноглолын засварт ашиглагдсан шинэ зангилаа эд ангиудын металлуудыг
хүлээн авах хяналт, шалгалтанд оруулна.
5.3.1.5. Хүлээн авах хяналт, шалгалтыг дараах зорилгоор хийнэ.
Үүнд:
а) тоноглолын үндсэн металл болон гагнуурын оёдлын чанарыг шалгах, энэ
салбарт үйлчлэх норм, үйлдвэрлэлийн - техникийн бичиг баримтууд болон энэхүү
стандартад нийцэж байгааг үнэлэх.
б) дараагийн ашиглалтын хяналтаар металлын төлөв байдлын үнэлгээ хийхэд
харьцуулах эх өгөгдөлтэй болох зорилгоор.
5.3.1.6. Хүлээн авах хяналт, шалгалтыг гүйцэтгэх цаг хугацааг ашиглагч
байгууллага, хүлээн авах хяналт, шалгалтын чанар болон бүрэн бүтэн байдлыг
хяналт хийж байгаа байгууллага тус тус хариуцана.
5.3.1.7. Ашиглагч байгууллагын техникийн удирдлага нь хүлээн авах хяналт,
шалгалтын гүйцэтгэгч байгууллагад тоноглолтой талбай, техникийн бичиг баримт,
бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах ёстой. (тоноглол байршуулах, баглаа боодлоос
гаргах, металл цэвэрлэх, өргөх зөөх ажлууд гэх мэт)
Мөн ашиглагч байгууллага металлын хүлээн авах хяналт, шалгалтын явцыг
зохион байгуулна:
- үйлчилж буй техникийн шаардлагад нийцүүлэн тоноглол хүлээн авах,
агуулахад бүртгэх ажиллагааг зохион байгуулна;
- хяналтанд оролцож буй байгууллагуудын ажлын зохицуулах;
- гэмтэл гаргасан байгууллагад гэмтлийн тухай бичиг баримт бүрдүүлэх;
- хүлээн авах хяналт, шалгалтын үр дүнг гүйцэтгэх бичиг баримтад хавсаргах,
хүлээж авах;
- металлын хүлээн авах шалгалтын талаар техникийн шийдэл гаргах;
- хүлээн авах хяналт, шалгалтын бичиг баримтыг архивлах.
5.3.1.8. Тоноглолын хэв гажилтад орсон эд ангиуд болон холболтыг гэмтэл
учруулсан этгээдээр солих, эсвэл технологийн дагуу захиалагчид нийцүүлэн
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засуулах ёстой.
5.3.1.9. Энэхүү стандартын 5.3.2-р зүйлд заагдсан хүлээн авах хяналт,
шалгалтад ороогүй, эсвэл үл хүлцэх гэм согогтой эд ангиудтай тоноглолыг бүхлээр
нь хүлээн авахыг хориглоно.
5.3.2. Хүлээн авах шалгалтын арга болон эзэлхүүн
ДЦС-ын үндсэн тоноглолуудын ажилд оруулах журам 5.1-р хүснэгт дээр
өгөгдөв:
Хүлээн авах хяналт, шалгалтанд доор заагдсанаас өөр нэмэлт хяналтын
аргуудыг хэрэглэж болно. Гэхдээ эдгээр аргууд нь норм шаардлага хангахгүй гэм
согогийг илрүүлдэг тохиолдолд. Гэм согог байгааг гадна үзлэг болон
металлографийн хяналт бататгах баталгаа нь болно.
Хүснэгт 5.1
Хяналтын объект

Хяналтын төрөл

Хяналтын
хамрах хүрээ

Тайлбар

1

2

3

4

Дотор ба гадна тал
нэмэлт гагнуур, оёдлуудын
огтлолцох хэсэг, жигд бус
хэсэгт зөвхөн СБС эсвэл
ШНС

Зуух
1. Барабан

ГҮ, СЕРТ

1.1 Цахилгаан гагнуураар гагнагдсан
хөндлөн
болон
дагуу
гагнуурын
оёдлууд

ГҮ, СБС ШНС,
ХАС

100 %

1.2 Барабан доторх төхөөрөмжүүдийг
барабаны их биетэй холбож гагнасан
оёдлууд

ГҮ, СБС буюу
ШНС

100 %

1.3 100мм болон түүнээс дээш
диаметртэй
хоолойн
булангийн
гагнуурын холболт

ГҮ, ХАС

100 %,
20ш

Штуцерын ханыг бүрэн
хайлуулж гагнасан
булангийн оёдлыг ХАС
аргаар, бусад тохиолдолд
СБС, эсвэл ШНС

2. Халах гадаргуун хоолой
2.1 Хосолсон тулгасан
холболтууд /контактные/

гагнуурын

ГҮ, МШ

30%,
5ш

Халах гадаргуу бүрт

2.2 Угсралтын тулгасан
гагнуурын оёдлууд

цахилгаан

ГҮ, ХШ, СА,
ХАС

70ш

Бүх төрлийн хэмжээнд
хамаарна

2.3 Булангийн гагнуур, түүнчлэн
коллекторт штуцер гагнасан оёдлууд

ГҮ, ХШ, СА,
СБС, ХХ

100ш

Мөн адил

3. 108мм болон түүнээс дээш
диаметртэй коллектор, камерууд
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СА, ГҮ

50 %

ГҮ, ХШ, СА,
ХАС, ХХ

50ш

ГҮ, ХШ, СА,
ХАС, ХХ

50ш

ГҮ, ХШ, СА,
РГС, ХХ

100 %

СА, ХАС

100 %, 50 %

76 - 273 мм диаметртэй

ГҮ, ХШ, ХАС,
ХЗХ

50 ш

273-с их диаметртэй

ГҮ, ХШ, ХАС,
СБС, буюу
ШНС, ХЗХ

100 ш

3.2 Угсралтын
оёдлууд

тулгасан

гагнуурын

: 2021

3.3 Булангийн гагнуур, түүнчлэн 108мм
болон түүнээс дээш диаметртэй
штуцерууд:
Хийцийн
гагнуурт

бус

дутуу

нэвтрэлттэй

Хийцийн дутуу нэвтрэлттэй гагнуурт
3.4 Тагнууд /донышка/
4. Халаалтын бус хоолойнууд
4.1 Нүүрстөрөгчит гангаар хийгдсэн
булангууд:

4.2 76мм-с дээш диаметртэй бага
ГҮ, ХШ, ХАС,
сайжруулсан гангаар хийсэн булангууд СБС буюу ШНС,
ХЗХ, СА

50 %

4.3 108мм болон түүнээс дээш
диаметртэй хоолойнуудын угсралтын
гагнуурын холболт

ГҮ, ХШ, ХАС,
ХХ, СА

2 шт-ээр.

4.4 108мм болон дээш диаметртэй
хоолойнуудын
гангийн
булангийн
гагнуурын холболт

ГҮ, ХШ, СА,
ХАС, ХХ

100 шт.

4.5 Цутгамал, давтмал эд ангиудтай
хоолойнуудын гагнуурын холболт

ГҮ, ХШ, СА,
ХАС, ХХ

100 %

4.6 108мм болон түүнээс дээш
диаметртэй нүүрстөрөгчит гангаар
хийсэн шулуун хоолойнууд

ГҮ, ХШ

20 %

4.7 108мм болон түүнээс дээш
диаметртэй бага сайжруулсан гангаар
хийсэн шулуун хоолойнууд

ГҮ, ХШ, СЕРТ,
СА

30 %

Булангийн
төрөл
бүрийн хувьд

тус

100 ш-ээс багагүй

108мм болон түүнээс дээш диаметртэй станцын болон турбины шугам хоолойнууд
1. Нүүрстөрөгчит гангаар хийсэн шугам
хоолой
1.1 Булан

1.2 Угсралтын
холболтууд

тулгасан

гагнуурын

ГҮ, ХШ, ХАС,
СБС буюу ШНС,
ХЗХ

50 %

ГҮ, ХШ, ХАС,
ХХ

25 %

2-оос багагүй.

155

MNS

: 2021

1.3 Булангийн гагнуурын холболт

ГҮ, ХШ, ХАС,
ХХ

25 ш.

ГҮ, ХШ,СЕРТ,
СШ

50 %

ГҮ, ХШ, СЕРТ,
СА, СБС буюу
ШНС, ХЗХ, ХАС

100 %

гагнуурын

ГҮ, ХАС, ХХ,

50 %

2.4 Булангийн угсралтын гагнуурын
холболт

ГҮ, ХШ, ХАС,
ХХ, СА

100 %

2.5 Цутгамал, давтмал эд ангиудтай
хоолойнуудын гагнуурын холболт

ГҮ, ХШ, ХАС,
ХХ, СА

50 %

ХАС аргыг бүрэн
хайлуулалтат холболтод,
бусад тохиолдолд СБС
хэрэглэнэ

2. Сайжруулсан гангаар хийсэн шугам
хоолой
2.1 Шулуун хоолой
2.2 Булан

2.3 Угсралтын
холболт

тулгасан

Арматур болон бусад цутгамал эд ангиудын их бие: шпильк, тулгуур, дүүжин, дам нуруу
1. Арматур болон бусад эд ангиудын
их бие
1.1 Нүүрстөрөгчит гангаар хийгдсэн:
100-250мм диаметртэй

ГҮ, СБС буюу
ШНС(өнгөт)

25 %

Гадаад
гадаргуйн
радиусан шилжилтийг СБС
ба ШНС аргаар шалгана

250мм-с дээш диаметртэй

ГҮ, СБС буюу
ШНС(өнгөт)

100 %

Гадаад дотоод гадаргуйн
радиусан шилжилтийг СБС
ба ШНС аргаар шалгана

100-250мм диаметртэй

ГҮ, СБС буюу
ШНС(өнгөт)
ШНС(өнгөт),
СЕРТ, СА

50 %

Гадаад
гадаргуйн
радиусан шилжилтийг СБС
ба ШНС аргаар шалгана

250мм-с дээш диаметртэй

ГҮ, СБС буюу
ШНС(өнгөт),
СЕРТ, СА

100 %

Гадаад дотоод гадаргуйн
радиусан шилжилтийг СБС
ба ШНС аргаар шалгана

2. М30 болон түүнээс дээш хэмжээтэй
шпилькууд

ГҮ, ХХ, СЕРТ,
СШ, СБС буюу
ШНС(өнгөт)
буюу ТР, ХАС

100 %

Үүсгэгч шугамын дагуу
СБС эсвэл ШНС(өнгөт),
эсвэл идүүлэх-ТР аргууд
хэрэглэнэ.

3. Сайжруулсан гангаар хийсэн дүүжин
тулгуур

СЕРТ, СА, ГҮ

100 %

ГҮ

100 %

1.2 Сайжруулсан гангаар хийсэн:

4. Дам нуруу
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Турбин
1. Цилиндрүүд, зогсоох, тохируулах,
хамгаалах
хаалтууд,
соплоны
хайрцгийн их биеүүд
1.1 Дээд, доод хэсгүүдийн гадаад
болон дотоод гадаргуу, радиусын
шилжилттэй хэсгүүд, салбарласан
хоолойн гадаргуу

ГҮ, СБС буюу
ШНС(өнгөт),
СЕРТ, ХХ

100 %

1.2 Цутгамал, давтмал эд ангиудтай
хоолойнуудын гагнуурын холболтууд

ГҮ, СБС буюу
ШНС(өнгөт),
ХАС, ХХ, СЕРТ,
СШ

100 %

1.3 М30 болон түүнээс дээш хэмжээтэй
шпилькууд

ГҮ, ХХ, СЕРТ,
СА, СБС буюу
ШНС(өнгөт)
буюу ТР, ХАС

100 %

СБС, эсвэл ШНС, эсвэл
ТР-идүүлэх аргыг үүсгэгч
шугамын дагуу хэрэглэнэ.

Тайлбар:
- Солонгорлын шинжилгээний аргыг зөвхөн сайжруулсан гангаар хийгдсэн элэментүүд
дээр хэрэглэнэ;
- Гагнуурын холболтын хүлээн авах хяналт, шалгалтын үед хэт авианы аргын адил
хамрах хүрээтэй радиографын шалгалтаар орлуулж болно;
- Гэрчилгээний өгөгдлийн хяналт, шинжилгээ (СЕРТ) нь эд ангийн дугаар, ажлын
биеийн үзүүлэлт, ханын диаметр ба зузаан, гангийн марк, зургийн дугаар, гэрчилгээнд нь
бичиж тэмдэглэглэгдсэн техникийн тодорхойлолт (нарийвчилсан бүртгэл), тэдгээрт байгаа
мэдээлэл нь теникийн зохицуулалтын баримт болон энэхүү стандартын баримт бичигт
нийцэж байгааг шалгахад оршино;
- гадна үзлэг (ГҮ) ба хэмжилт нь өгөгдсөн эд анги дээр хийгдэх бусад бүх аргын өмнө
хийгдэх шаардлагатай;
- Спектр шинжилгээний аргыг (СА) гангийн марк нь төслийн бичиг баримттай нийцэж
байгаа эсэхийг магадлан шалгахад хэрэглэнэ.

5.4. Ашиглалтын үеийн хяналт, шалгалт
5.4.1. Ерөнхий заалтууд
5.4.1.1. Стандартын энэ дэд хэсэгт дулааны цахилгаан станцын дулаан
механикийн тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг ашиглалтын буюу нөөцийн
хугацаанд хангах, станцын найдвартай, аюулгүй ашиглалтыг хангах зорилгоор
хийгдэх ашиглалтын хяналтын аргуудын давтамж, хамрах хүрээг зохицуулах
шаардлагуудыг зааж өгсөн.
5.4.1.2. Стандартын энэхүү (5.4) дэд хэсгийн шаардлагууд болон заалтууд
0.4МПа ба түүнээс дээш даралтанд ажилладаг эрчим хүчний зуух, турбин болон
уурын шугам ба халуун ус дамжуулах шугам хоолойнуудад мөн хийн турбинд
үйлчилдэг.
5.4.1.3. Металлын ашиглалтын хяналтын үр дүнгээр цаашид эд ангиудыг
болон зангилаа тоног төхөөрөмжүүдийг ээлжит хяналт хүртэл ашиглах боломжтой
(эсвэл боломжгүй) болохыг тодорхойлно.
5.4.1.4. Хэрэв хяналтын үр дүнгээр үндсэн металл болон гагнуурын металл
энэхүү стандартыг болон өөр энэ хэсэгт үйлчилдэг НББ-ийн шаардлагыг хангасан
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бол тоноглолын элементийг цаашид ашиглаж болно.
Хийн турбины тоноглолын хувьд зэвний эсрэг хамгаалалт болон дулаан
тусгаарлагч нь шаардлага хангах эсэхийг мөн шаардлагыг хангасан болохыг нотлох
шаардлагатай.
5.4.1.5. Ашиглалтын үеийн хяналтыг тоноглолын төлөвлөгөөт зогсолтын явцад
ихэвчлэн хийдэг. Хяналтын шалгалт хийх хугацааг тогтоогдсон нөөцийн эсвэл
тогтоогдсон ажиллах хугацаанаас дээш доош 5%-аар өөрчлөхийг зөвшөөрдөг.
Нөөцийн буюу тогтоогдсон ашиглалтын хугацаандаа хүртэл ажиллаагүй
тоноглолын хувьд хяналтын хугацааг өөрчлөн тогтоох тухай шийдвэрийг ашиглагч
байгууллагын техникийн удирдлага гаргана.
Хийн турбины тоноглолын хувьд хяналтын хугацааны өөрчлөлт тогтоогдсон
нөөцийн хугацаа дуусах хүртэл дараах байдлаар хязгаарлагддаг: оргил үеийн хувьд
25 удаа явуулах буюу 100 цаг, хагас оргил үеийн хувьд 20 удаа явуулах буюу 1000
цаг болон үндсэн ХТТ хувьд 3000 цаг. Тогтоогдсон нөөц болон тогтоогдсон ажиллах
хугацаа дууссан тоноглолын хяналтын хугацааг цаашид сунгах асуудлыг
мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтэд тулгуурлан тоноглолын эзэн шийднэ.
5.4.1.6. Ашиглагч байгууллага дулааны эрчим хүчний тоноглолын металлын
ажиллах горим температурын бүртгэлийг болон зуух болон уур дамжуулах
хоолойнууд доторх уурын температурын хоногийн үзүүлэлтийг байнгын
боловсруулах ёстой. Уур дамжуулах хоолойнууд доторх уурын температур нь 450°C
болон түүнээс дээш, интервал болгонд номинал хэмжээнээс 5°C-р даваад байвал
үргэлжлэх хугацааг тооцох хэрэгтэй. Хэрэглээний уур дамжуулах хоолойнуудын
үргэлжлэх хугацааны бүртгэлийг хэсэг болгонд явуулах хэрэгтэй. Үүнд: РОУ, БРОУ
г.м.
5.4.1.7. Стандартын энэ дэд хэсэгт металлын ашиглалтын хяналтыг тогтоосон
эзэлхүүн, заасан хугацаанд зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх үүргийг тухайн
байгууллагын техникийн удирдлага хариуцна. Ашиглалтын хяналтын үр дүнд
тулгуурлан дулаан механик тоноглолыг цаашид ашиглах зөвшөөрлийг техникийн
удирдлага гаргана.
5.4.1.8. Ашиглалтын үеийн хяналт, шалгалтын үр дүнд металлын ямар нэг
хэсэгт эсвэл зангилаанд зөвшөөрөгдөхгүй гэмтэл илэрсэн тохиолдолд цаашдын үйл
ажиллагаанд мэргэжлийн байгууллагыг татан оролцуулна.
Гэмтсэн эд ангийг (зангилааг) солих эсвэл засвар хийсэн тохиолдолд ашиглах
байгууллага өөрөө хариуцан цаашид ашиглахыг зөвшөөрсөн шийдвэр гаргаж болно.
Эд ангиуд эсвэл хийн турбины тоноглолын зангилаануудын хяналтын үр дүн
хангалтгүй тохиолдолд нэмэлт металлын шинжилгээний хөтөлбөр бэлтгэх болон
цаашдын тоноглолын ашиглах боломж болон нөхцөлийг тухай үйлдвэрлэгч
байгууллага болон мэргэжлийн байгууллагыг оролцуулан шийдвэр гаргана.
5.4.1.9. Тухайн цахилгаан станцын металлын ашиглалтын хяналтын талаар
үйлдвэрийн өөрийн зааврыг хэрэглэхийг зөвшөөрдөг. Энэ зааварчилгааг энэ
стандартын 5.4.3 дэд хэсгийн дагуу мэргэжлийн байгууллага боловсруулах ба энэ
үед хяналтын хамрах хүрээ болон давтамжийн зарим хэсэг нь (5.4.3) дэд хэсэгт
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зааснаас зөрж болно. Үйлдвэрийн ашиглалтын зааврыг 5 жилд 1-ээс багагүй удаа
хянах ёстой.
5.4.1.10. Үндэсний шинэ болон гадаадад үйлдвэрлэгдсэн гангаар хийгдсэн
тоноглолыг ашиглах тухай шийдвэрийг мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтэд
тулгуурлан тоноглолын эзэн байгууллага гаргана. Энэ шийдвэрт үндэсний болон
гадаадын гангын ашиглалтын хяналтын онцлог хөтөлбөр агуулагдсан байх ёстой ба
улсын хяналтад авагдсан тоноглолуудын хувьд улсын эрх бүхий байгууллагатай
тохиролцсон
байх
ёстой.
5.4.2. Дулаан механикын тоноглолын ажиллах нөөц хугацаа
Энэ дэд хэсэгт цахилгаан станцын тоног төхөөрөмжийн үндсэн эд ангиуд
болон зангилаа эд ангиудын ажиллах нөөц хугацааны учир холбогдлыг авч үзнэ.
Ажиллах нөөц хугацааг тогтоогдсон нөөцийн нэг хэсэг гэж үзэх бөгөөд энэ нөөц
нь тоноглолын ашиглалтын эцсийн хугацааг хязгаарладаггүй.
Ажиллах нөөц хугацаа дууссаны дараа (эсвэл тогтоосон ашиглалтын
хугацаа) тоноглолын ашиглалтын хугацааг сунгах үеийн хяналт явуулах дарааллыг
(судалгаа) энэхүү стандартын 5.6 хэсэгт оруулсан.
Ашиглалтын үеийн хяналт, шалгалтын үр дүн хэвийн тохиолдолд тоноглолын
эд ангиудад цаашид ашиглах нөөцийг тогтоох шаардлагагүй дараачийн хяналт
хүртэл 5.4.3-т заасны дагуу ашиглаж болдог. Ашиглалтын үеийн хяналт, шалгалтын
үр дүнгээр тэнцээгүй тохиолдолд цаашид ашиглах боломж, нөхцөл, хугацааг
мэргэжлийн байгууллагаар тогтоолгож дүгнэлт гаргуулсан байх ёстой. (энэ
стандартын 5.4.1.8-г үз).
5.4.2.1. Зуухнууд
а) 450°С болон түүнээс дээш ажилладаг зуухнуудын коллекторуудын ажиллах
нөөц хугацааны утга, ашиглалтын тооцооны параметрүүд болон ашиглаж
байгаа гангийн маркаас хамаарах хамаарлыг 5.2 хүснэгтэд харуулсан.
Хүснэгт 5.2
Зуухны коллекторын гангийн
марк
12МХ
12МХ
15ХМ
12Х1МФ
12Х1МФ
15Х1МФ
15Х1МФ

Коллектор доторх уурын
тооцоот температур, ̊С
≤510
511-ээс 530 хүртэл
≤530
≤545
>545
≤545
>545

Зуухны коллекторуудын
ажиллах нөөц, мян.ц
300
250
300
200
150
200
150

б) Зуух, турбины уурын шугам, уур оруулах хоолойн шулуун болон булан
хоолой, станцын бусад уурын шугам хоолойн гангын марк, ашиглалтын уурын
параметрүүд нь ижил байвал ажиллах нөөц хугацаа ижилхэн байна.
в) 450̊С ба түүнээс дээш температурт ажилладаг халах гадаргуун
хоолойнуудын нөөцийг үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагын металлын
лаборатори эсвэл тоног төхөөрөмжид үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий мэргэжлийн
байгууллага тогтоодог.
Энэхүү стандартын 5.4.3.1-ийн 5.9-р хүснэгтийн 1-н дагуу халах гадаргуун
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нөөцийг (хувийн эсвэл үлдэгдэл) төлөвлөгөөт судалгаа явуулах үеийн 50 мянган цаг
ажилласны дараа дээж авч тодорхойлдог ба металлын огтолж авсан дээжний
металлын шинжилгээний үр дүнд үндэслэн тодорохойлно. Хэрэв энэ үед хяналтад
байгаа халах гадаргуугийн хоолойнуудын нөөц нь 50 мянган цагаас дээш байвал
уг халах гадаргууг цаашид 50 мянган цаг ажиллуулахыг зөвшөөрдөг ба энэ хугацаа
дуусах үед дараачийн шинжилгээ хийх ёстой.
г) Барабануудын ажиллах нөөцийг гангийн марк, зохион бүтээлт,
ашиглалтын онцлогоос хамааруулан тогтоож 5.3 хүснэгтэд харуулсан.
Хэрэв өмнөх хяналтаар дараах үзүүлэлтүүдийн аль нэг нь барабаны гэмтэлд
тэмдэглэгдсэн бол барабаныг <<Б>> индекстэй хяналтын хэсэгт хамааруулна:
- барабаны хоолойнуудын нүх болон нүхний ойролцоох хэсгүүдэд 20%-аас
багагүй (гэвч 3ш-ээс багагүй) аустенит электродын шавалтай эсвэл их биений дотоод
гадаргуу болон ёроолд 5-аас багагүй шавалттай, мөн нэг төрлийн штуцерын
холболтуудын 20%-аас багагүй хэсэгт аустенит электродын шавалттай бол;
- 2 нүхний хоорондох зайд цууралт илэрсэн, цууралтын нийт урт нь нүх
хоорондын зайн талаас багагүй урттай бол;
- барабаны хоолойнууд болон хоолойнуудын нүхний хэсэгт цооролт үүссэн
- барабаны дагуу болон цагирган хэлбэртэй гагнуурын холболтуудын 25%,
эсвэл дагуу болон цагирган хэлбэртэй гагнуурын оёдлуудын нийт уртын 10%-д
засварласан гагнууртай бол;
- барабан доторх төхөөрөмжүүдийн гагнуурын 15%-д засах гагнууртай,
гагнуурын үе хооронд засварлах гэмтэлтэй үед.
- барабан нь устай хэсгийн штуцеруудыг халаах замаар засварласан бол.
Дээрх үзүүлэлт бүхий гэмтэл байхгүй тохиолдолд барабаныг <<А>> индекстэй
хяналтын хэсэгт хамааруулна.
Хүснэгт 5.3
Зуухны
ажлын
даралт, МПа

Хяналтын
бүлэг

Зуухны
хийцийн онцлог

1A

Хоёр
барабантай

1Б

Хоёр
барабантай

2А

Нэг барабантай

2Б

Нэг барабантай

10,0

4А

Нэг ба 2
барабантай
Нэг ба 2
барабантай
Нэг барабантай

4Б

Нэг барабантай

5А

Импортын

3А
14,0

10,0-14,0

3Б

Барабаны гангийн
марк
Гангууд: 20, 20Б,15К,
16К, 18К, 20К, 22К, 15М,
16М, 15ГСМФ
Гангууд: 20, 20Б,15К,
16К, 18К, 20К, 22К, 15М,
16М, 15ГСМФ
Гангууд: 20, 20Б,15К,
16К, 18К, 20К, 22К, 15М,
16М, 15ГСМФ
Гангууд: 20, 20Б,15К,
16К, 18К, 20К, 22К, 15М,
16М, 15ГСМФ

Ажиллах нөөц
хугацаа, мян
цаг
250,0

200,0

5.4.2.1.г-г
үзнэ үү

250,0

200,0

Ган: 16ГНМ

250,0

Ган: 16ГНМ

200,0

Ган: 16ГНМА

300,0

Ган: 16ГНМА

250,0
Зөвшөөрөгдсөн
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үзнэ үү
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мэргэжлийн
байгууллага
тодорхойлно.

5.4.2.2. Турбинууд
А) Турбины ажиллах нөөцийг түүний ашиглалт, чадлын параметрүүд,
үйлдвэрлэгчээс хамаарсан хамаарлыг 5.4 хүснэгтэд үзүүллээ.
Б) Оролт дээрээ 450С-аас бага температуртай уурын турбин, хэт
халаагддагүй турбины дунд даралтын цилиндр эд ангиудын хувьд ашиглалтын
нөөцийг тогтоодоггүй.
Эд ангиуд нь гулсалтын нөхцөлд ажилладаг турбины ажиллах нөөц хугацааг
ашглалтын хугацаа болон турбины залгагдах тооноос хамааралтай тогтоодог ба энэ
хоёр параметр нь үл хамааралтай үйлчилдэг.

Хүснэгт 5.4
Үйлдвэрлэгч
байгууллага
ТМЗ

ЛМЗ

НПО
Турбоатом

Хурц уурын
даралт, МПа
9 болон түүнээс
бага
13-24
9 болон түүнээс
бага
13-24
24
9 болон түүнээс
бага
13
24
24

Чадал, МВт

Турбины ажиллах нөөц хугацаа
Мянган цаг
Залгагдах тоо

50 болон түүнээс бага

270

900

50-250

270

900

100 болон түүнээс бага

270

900

50-300
500-1200

220
100

600
300

50 болон түүнээс бага

270

900

160
300
500

200
170
100

600
450
300

В) 5.4 хүснэгтэд багтаагүй турбины ажиллах нөөц хугацаа нь тоноглолын
паспортанд заасан тооцоот нөөцөөр авна. Хэрэв паспортанд заагаагүй тохиолдолд
үйлдвэрлэгч байгууллагад хандана.
5.4.2.3. Хийн турбин
А) Суурин ХТТ, уур хийн тоноглолын ажиллах нөөцийг ГОСТ 29328-ын дагуу
тооцдог. Тоноглолын ажлын горим, ашиглалтын ангилалаар тодорхойлолтыг 5.5-р
хүснэгтэд үзүүлэв.
5.5-р хүснэгт - Суурин ХТТ-ын ажиллах горим
Ашиглалтын анги
Оргил үеийн горим
Хагас оргил үеийн горим
Үндсэн горим

Ажиллах хугацаа, ц/жил
500-гаас дээш 2000 хүртэл
2000-гаас дээш 6000 хүртэл
6000-гаас дээш

Залгагдах тоо, залгалт/жил
200-гаас дээш 500 хүртэл
100-гаас дээш 200 хүртэл
100-гаас ихгүй

Суурин ХТТ нөөц нь 5.6 хүснэгтэд заасан утгуудтай таардаг.
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Хүснэгт 5.6 - Суурин ХТТ-ын ажиллах нөөц хугацаа
Нөөц
Их засваруудын хоорондох
дундаж
Ашиглалтаас гаргах хүртэл

Ажлын горим
Үндсэн болон хагас оргил үеийн
Оргил үеийн
1000 удаа залгах эсвэл 4000 ц
250000ц багагүй
ачаалалтай ажиллах
100000ц
5000 удаа залгах

Б) ХТТ-ын төрөл болгонд зориулсан техникийн нөхцөлд зарим үндсэн зангилаа
болон эд ангиудын хувьд нөөцийн хязгаарлалт заасан байдаг. (Жишээ: хүрзэмний,
шаталтын камерийн г.м.). Энэхүү эд ангиудын ажиллах хугацаань их засварын
хоорондох нөөцөөс багагүй.
5.4.2.4. Бэхэлгээний эд ангиуд
Турбинуудын разъем болон арматурын бэхэлгээний эд ангиудын ажиллах
нөөц хугацаа түүний ашиглалтын номинал параметрүүдээс болон тэдгээрийг хийсэн
гангуудын маркуудаас хамаарсан хамааралыг 5.7 хүснэгтэд харуулав.
Хүснэгт 5.7
Бэхэлгээний эд ангиудын
гангийн марк

Уурын номинал
температур, ̊С

ЭИ723
ЭИ723
ЭП182
ЭП44
ЭП44
ЭИ10
ЭИ993

≥525
>525
≤560
≤545
>545
≤510
≤560

Арматур болон турбинуудын
бэхэлгээний эд ангиудын ажиллах
нөөц хугацаа, мянган цаг
200
100
220
220
100
270
220

5.4.2.5. Уур шугам хоолойнууд
А) Уур шугам хоолойнууд болон түүний ерөнхий эд ангиудын ажиллах нөөц
хугацааний утга, уур шугам хоолойнуудын стандарт хэмжээ, уурын номинал
параметрүүд болон гангын маркийн хамааралуудыг 5.8 хүснэгтэд харуулав.
Хүснэгт 5.8

№ Гангийн марк

1
2
3
4
5
6
7

15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф

Уурын хоолойн
Уурын хоолойн эд ангийн
Уурын нэрлэсэн
стандарт хэмжээ,
ажиллах нөөц хугацаа,
үзүүлэлтүүд
мм
мян.ц
Dн

S

R

T, °C

Р,МПа

Шулуун
хоолой

980
720
630
465
426
377
377

40
25
25
75
16
60
50

4500
2500
2300
2100
1700
1500
1500

545
545
545
545
565
545
560

3,9
3.9
3,9
25,5
2,2
25,5
14

400
300
400
175
400
150
300

162

Уурын
хоолойн
ажиллах
нөөц хугацаа
Булан хоолой бүтнээр,
мян.ц
100
100
150
150
270
270
110
110
250
250
100
100
250
250

MNS

: 2021

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф

377
377
377
377
377
377
325
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
245
245
245
245
219
219
219
219
219
219
219
194

45
45
45
43
43
40
60
50
45
36
36
35
34
32
32
26
16
45
45
45
32
26
26
25
25
24
24
22
38

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1370
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
850
850
850
850
850
850
850
750

560
550
545
560
550
545
545
550
545
560
545
565
545
545
540
510
510
560
550
545
545
545
540
565
545
545
540
510
560

14
13
14
14
13
14
25,5
25,5
14
14
14
14
14
14
10
10
10
25,5
25,5
25,5
14
14
10
14
14
14
10
10
25,8

250
300
300
200
300
300
320
250
400
300
400
300
400
300
400
400
300
175
300
300
400
300
400
150
300
300
400
400
250

200
250
250
150
250
240
250
200
350
250
300
220
300
250
350
350
200
110
200
250
300
250
350
100
250
250
350
380
200

200
250
250
150
250
240
250
200
350
250
300
220
300
250
350
350
200
110
200
250
300
250
350
100
250
250
350
350
200

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

18Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15Х1М1Ф
15ХМ
15ХМ
15ХМ
15ХМ
15ХМ
15ХМ
15ХМ
15ХМ
15ХМ
15ХМ
15ХМ
.15ХМ
15ХМ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ

194
194
168
159
325
325
325
273
273
273
273
273
245
219
194
194
168
630
525
465
465
465
465
465
465
426
426
426
426

36
20
32
30
40
34
30
40
35
30
28
26
40
22
20
18
19
28
45
20
20
20
19
19
19
20
20
18
18

750
750
700
650
1370
1370
1370
1000
1000
1000
1000
1000
1000
850
750
750
700
2300
2500
2100
2100
2100
2100
2100
2100
1700
1700
1700
1700

545
545
550
545
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
560
510
560
545
545
545
545
545
545
545
545
545

25,5
14
24
25,5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3,9
10
2,85
3,9
3,2
2,8
4,2
3,9
3,7
3,2
3,9
3.2

300
250
300
300
400
400
350
400
400
400
400
350
400
350
400
350
400
300
400
300
300
300
350
300
300
300
350
300
300

250
170
250
250
350
350
300
350
350
350
320
300
350
320
350
300
350
120
400
250
250
250
300
130
200
250
300
250
250

250
170
250
250
350
350
300
350
350
350
320
300
350
320
350
300
350
120
400
250
250*
250
300
130*'
200*
250
300
250*
250
163

MNS
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
94
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

: 2021
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
2Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ

426
426
426
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273

18
17
17
50
50
50
45
45
17
17
16
15
15
50
50
48
45
45
42
42
42
42
40
38
38
38
38
30
30
25
24
24
24
24
22
22
20
20
13
12
45
40
40
36
36
36
36
36
36
36
36
32
32
32
32
32

1700
1700
1700
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1370
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

545
565
545
565
565
550
560
545
565
545
545
565
565
560
545
565
565
545
565
560
555
545
565
560
545
540
510
510
500
540
540
520
510
500
530
500
510
500
565
565
550
560
545
560
560
555
550
545
540
535
510
560
560
555
555
550

2,5
2.4
3,9
15,5
14
14
14
14
3,9
3.9
3,2
3
2,8
14
14
13
14
14
13
14
13
14
14
14
14
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
10
8,5
3
2,8
14
14
14
15,5
14
13
14
14
14
13
10
14
13,5
14
13
14

164

400
300
300
80
150
300
115
300
210
300
320
300
300
300
350
300
180
320
180
180
300
300
80
80
300
350
400
400
400
200
110
350
350
400
300
400
220
400
300
300
350
300
330
120
200
300
300
300
300
350
400
90
120
140
210
200

300
250
175
70
110
250
85
250
95
250
270
160
200
250
300
250
140
270
135
130
250
250
70
75
210
270
350
350
350
105
75
300
300
350
145
350
140
300
155
125
250
250
270
100
160
250
250
250
250
270
350
80
95
110
165
150

300
250
175
70
110
250
85
250*
95*
250
270
160*
200*
250*
300
250*
140*
270
135*
130*
250*
250
70
75
210*
270
350
350
350
105
75
300
300
350
145*
350
140
300
155*
125*
250
250*
270
100*
160*
250*
250*
250
250
270
350
80
95
110*
165*
150*

MNS
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ

273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
245
245
245
245
245
245
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219

32
32
32
28
28
26
26
26
26
26
25
24
22
22
22
22
20
20
20
20
20
18
17
17
17
16
16
13
11
62,5
45
32
32
30
25
35
32
32
29
29
28
28
28
28
26
26
26
26
26
26
25
25
25
24
24
22
18
18

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850

545
540
510
530
510
530
530
510
510
500
540
510
540
510
500
500
540
520
510
510
500
510
520
510
510
510
500
560
545
550
545
540
540
560
510
560
560
555
560
545
560
545
510
510
560
550
545
540
510
500
560
550
545
545
510
510
540
535

14
14
10
11
10
11
10
10
9
10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
9
10
10
10
11
10
10
9
3,9
2.6
25,5
14
10
13,5
14
14
14
13
14
14
14
14
14
14
10
14
14
14
10
10
10
13,5
14
14
15,5
10
10
10
9

300
300
400
350
400
350
370
400
400
400
300
400
270
400
400
400
105
350
350
400
400
300
140
150
300
180
350
300
400
300
400
400
300
150
350
300
300
300
200
300
160
300
400
400
100
210
300
400
400
400
100
165
235
100
400
400
280
300

220
250
350
300
350
300
320
350
350
350
250
350
165
350
350
350
75
300
300
320
330
250
70
70
140
80
300
185
300
250
350
350
250
115
320
250
250
250
155
250
120
250
350
350
75
150
215
300
350
350
75
120
165
70
350
350
170
250

: 2021
220*
250*
350
300
350
300
320
350
350
350
250
350
165*
350
350
350
75
300
300
320
330
250*
70
70
140*
80
300
115*
300
250
350
350
250
115*
320
250
250*
250*
155*
250
120*
250*
350
350
75
150*
215*
300
350
350
75
120*
165*
70
350
350
170*
250
165

MNS
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

: 2021
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12Х1МФ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ

219
219
219
219
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
168
168
168
159
159
159
159
159
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
325
326
325
325
325
273
273
273
273
273
273
273
273
273

16
16
16
14
22
20
19
19
19
18
16
15
15
15
15
14
14
14
12
20
14
13
30
20
12
10
7
20
20
17
17
17
16
16
16
15
15
15
13
13
13
10
36
34
30
28
24
36
32
32
26
28
26
26
22
20

850
850
850
850
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
700
700
700
650
650
650
650
650
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
1370
1370
1370
1370
1370
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

545
510
500
510
510
540
540
510
510
510
540
540
520
510
500
510
510
500
510
560
540
540
545
560
540
510
545
560
550
560
550
540
560
560
550
540
530
500
540
530
500
540
510
510
510
510
510
510
510
500
510
510
510
500
510
510

3,2
10
7,1
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10
11
10
9
10
14
10
10
25,5
14
10
10
2,6
14
14
14
13
10
14
13,5
14
10
9
9
10
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
9
11
10
10
9
10
10

166

400
350
400
300
400
350
300
400
400
400
295
200
350
370
400
350
350
400
300
90
300
180
225
140
100
250
400
300
320
160
300
400
90
125
210
350
400
400
300
400
400
108
350
330
320
300
170
400
400
400
350
350
320
400
230
160

350
300
350
150
350
300
250
350
350
350
180
100
300
320
350
250
300
350
110
80
180
100
160
100
80
110
350
250
270
110
250
350
75
90
150
270
350
350
250
350
350
70
320
300
300
230
120
350
350
350
300
320
300
350
170
115

350
300
350
150*
350
300
250
350
350
350
180*
100*
300
320
350
250
300
350
110
80
180*
100*
160*
100*
80
110
350
250*
270
110*
250*
350
75
90
150*
270
350
350
250
350
350
70
320
300
300
230
120
350
350
350
300
320
300
350
170
115

MNS
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ
12МХ

273
245
245
219
219
219
219
194
194
194
194
194
194
194
168

18
25
22
24
22
22
20
20
20
19
19
18
15
14
16

1000
1000
1000
850
850
850
850
750
750
750
750
750
750
750
700

510
510
510
510
510
500
510
510
500
510
500
510
500
510
510

10
10
10
10
10
9
10
10
9
10
10
10
10
10
10

110
350
300
350
350
400
350
350
400
350
400
350
350
145
330

75
300
250
330
300
350
300
300
350
300
350
300
300
105
300

: 2021
75
300
250
330
300
350
300*
300
350
300
350
300
300*
105
300

*Хэрэв

эдгээр уурын шугамууд ажиллах нөөц хугацаанийхаа 75-аас багагүй
хувийг ажилласан болон тэдгээрийн ашиглалтын хугацааг өмнө нь сунгаагүй бол
үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлын экспертизийн журмын дагуу ойрын хугацаанд дунд
болон их засвар хийх.
Б) Хэвлэмэл булан болон тулгасан гагнуурын холболтын ажиллах нөөц
хугацаа нь хамааралтай уурын шугамын шулуун хоолойн ажиллах нөөц хугацаатэй
тэнцүү байна.
Ашиглалтын температур нь 450°C болон түүнээс дээш ажиллаж байгаа
цутгамал шилжүүлэг, цутгамал булан, цутгамал тройник болон арматурын их биеийн
цутгамал эд ангиудын ажиллах нөөц хугацаа нь гангын маркаас хамаарахгүйгээр 250
мянган цагаар тогтоодог.
Хэвэлмэл гагнуурын холболттой булангийн ажиллах нөөц хугацаа нь 100
мянган цаг.
Хэлбэсэн (урт хүзүүтэй) болон цувисан тройникын ажиллах нөөц хугацаа нь
харгалзах стандарт хэмжээтэй шулуун хоолойн ажиллах нөөц хугацаатэй тэнцүү
байна. Үүнд коллектор талын тройник хамаарна.
Гагнуурын холболттой тройник, түүнчлэн янз бүрийн зузаантай тулгаасан
гагнуурын холболтын ажиллах нөөц хугацааг мэргэжлийн байгууллага тодорхойлно.
Төвөөс зугтах аргаар цутгасан хоолойн ажиллах нөөц хугацаа нь 100 мянган
цаг байна. Түүнд 630х25мм хэмжээтэй болон 545°С, 2,5МПа үзүүлэлтүүдтэй төвөөс
зугтах цутгамал хоолой хамрагддагүй ба түүний ажиллах нөөц хугацаа нь 150 мянган
цаг юм.
В) Ажлын температур нь 350°С -с 450°С хүртэл нүүрстөрөгчит гангаар
хийгдсэн уурын шугамуудын тогтоогдсон нөөц 150 мянган цаг, тогтоогдсон
ашиглалтын хугацаа нь 20 жил байна.
Г) ДЦС-н тэжээлийн усны шугам хоолойнуудын тогтоогдсон ашиглалтын
хугацаа нь 30 жил байна.
5.4.3. Металл болон гагнуурын холболтын ашиглалтын хяналтын аргууд,
хамрах хүрээ болон давтамж
Зуух, уурын болон хийн турбин болон тэдгээрийн эд ангиуд, станцын шугам
хоолойнууд, гагнуурын оёдлуудад хяналт хийх хэмжээ, аргууд болон давтамжийг 5.9167
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өөс 5.13-р хүснэгтүүдийг баримталж гүйцэтгэнэ. (дэд зүйл 5.4.3.1 5.4.3.5).
Ажилласан хугацаа болон залгагдах тоо хэмжээндээ хүрсэн
тохиолдолд хяналтыг хүснэгтэд заасан хугацааны дагуу явуулна. Ажиллагаа болон
залгагдах тоо хоёрыг хооронд хамааралгүй авч үзэх ба хяналтын хугацааг
хамгийн <<чанга>> хувилбараар нь тогтооно.
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5.4.3.1 Зуух
Хүснэгт 5.9

Шалгалтын
объект

Ажлын
биеийн
тооцоот
параметр

300 МВт ба
түүнээс дээш
хүчин чадлын
эрчим хүчний
блок
300 МВт доош
хүчин чадлын
эрчим хүчний
төхөөрөмж

Шалгалтын өмнө
ажиллагаанд
залгасан тоо
Шалгалтын арга

Шалгалтын
эзэлхүүн

1

Шалгалт хийх
үечлэл

Тэмдэглэл

2
3
4
5
6
7
8
9 Халах гадаргуун шугам хоолой, 100мм ба түүнээс дээш гадаад голчтой зуухны шугам хоолой болон коллектор
Ханын хамгийн их
халуунтай бүсэд
0,5мм-с дээш нимгэрвэл 25
ХЗХ
50 мян.цаг тутамд
хэсэгчлэн 25-с
мян.цаг тутамд хэмжилт хийх
доошгүй хоолой
450°C ба
Хүрэх боломжтой
Шалгах боломжтой хоолой, ДЦСГҮ, СоШ
50 мян.цаг тутамд
түүнээс
хоолойд 100%
ын ЕИ-ийн баталсан жагсаалтаар
дээш
СШ-н үр дүнгээр 50
ГҮ болон СШ-н үр дүнг харгалзан
Металлын шинж
мян.цаг тутамд.
халах гадаргуу бүрээс авах
байдлыг шинжлэх
Ажилласан цагаас үл огтлолын тоо, байршлыг [3-5] -ын
1. Халах
хамааран СШ-н үр
дагуу ДЦС-ын ерөнхий инженер
огтлол авалт (МШ)
гадаргуу
дүнд гэмтэл илэрвэл. батална.
Шалгах
1.Экономайзерийг
ГҮ, СоШ, ХЗХ
боломжтой
оруулахгүйгээр.
хоолойн 50%
2. Соронзон шалгалт ДЦС-ын ЕИ450°C ба
ийн
шийдвэрээр
хийгддэг.
Хурдацтай
түүнээс
50мян.цаг тутамд
3. ГҮ болон СШ-н үр дүнг
Металлын шинж
зэврэлт явагдаж
доош
харгалзан халах гадаргуу бүрээс
байдлыг шинжлэх
буй 2-оос доошгүй
авах огтлолын тоо, байршлыг [4,
огтлол - МШ
шугам (105 цагт 1
5] -ын дагуу ДЦС-ын ЕИ батална.
мм-ээс их)
2. Экономайзер
ПараметГҮ
100%
50 мян.цаг тутамд
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рээс үл
хамааран
3. Бүтэн
гагнасан галын
хотлын экран

4. Зуухны
шугам хоолой:
Гангийн марк:
12МХ ба 15ХМ
12Х1МФ ба
15Х1М1Ф

Гангийн
маркаас үл
хамааран

300°C ба
түүнээс
дээш

450°C ба
түүнээс
дээш

-

-

-

-

500°C ба
түүнээс
дээш

-

-

450°C ба
түүнээс
дээш

-

-

500°C ба
түүнээс
дээш

-

-

ХЗХ, СоШ
(шаардлагатай
бол)
ГҮ, ХЗХ

5%

50 мян.цаг тутамд

Хамгийних
дулааны
ачаалалтай
бүсэд.

50 мян.цагийн дараа,
цаашид бүх их
засвараар. Хийн
түлшээр ажиллаж
байгаа зуух-100
мян.цаг тутамд.
Ойролцоох их
засвараар.

Металлын шинж
байдлыг шинжлэх
огтлол - МШ

Гэмтэл гарсан
бүсүүд.

Үлдэгдэл хэв
гажилтын хэмжилт
(МСС)

Шулуун ба булан
хоолой

100 мян.цаг тутамд

Булан хоолойд 50
мян.цаг тутамд,
шулуун хоолойд 100
мян.цаг тутамд.

Булан хоолойд
зууванжилт ба ХЗХ,
ХАС, СБС буюу
ШНС(өнгөт)
ДТСҮ
РА
/репликийн арга/

Булангууд 100%,
хэрвээ зуух
орчмын
булангуудын тоо
20-с их бол 50%
10%, харин шугам
хоолойн
зориулалт бүрээс
3-аас багагүй
тоотой булан
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Ажиллах нөөцийн тэн
хагасыг ажиллуулсны
дараа болон цаашид
50 мян.цаг тутамд.
Үлдэгдэх хүчдэл
зөвшөөрөгдөх утгын
хагаст хүрэхэд

200х200мм-ийн
хэмжээтэй
хяналтын хэсгийн тоо болон
тэдгээрийн байршил нь ДЦС-ын
ЕИ-ээр батлагдсан бүдүүвчтэй
тохирч байх.
Огтлолын
тоо,
тэдгээрийн
байршил нь станцын ЕИ-ээр
батлагдсан бүдүүвчтэй тохирч
байх ёстой.
1.
Үлдэгдэл
хэв
гажилт
зөвшөөрөгдөх хэмжээний тэн
хагас болох үед үлдэгдэл хэв
гажилтын хэмжилтийг шулуун
хоолойд 50 мянган цаг тутамд,
булан хоолойд 25 мянган цаг
тутамд.
2. Ажиллах нөөц нь 100 мян.цаг,
түүнээс бага байхад шулуун
хоолойн хувьд ажилласан цаг нь
ажиллах нөөцтэй тэнцүү болсон
үед,
булан
хоолойн
хувьд
ажилласан цаг нь ажиллах
нөөцийн хагастай тэнцүү болсон
үед үлдэгдэл хэв гажилтын
хэмжилт хийгддэг.
3. Хэрэв микро гэмтэл нь 3 ба
түүнээс дээш балл байгааг
тогтоовол бол үлдэгдэл хэв
гажилтыг 25 мянган цаг тутамд
хэмжинэ. Микро гэмтлийн үнэлгээ
хийх булан хоолойг бат бөхийг
батлах тооцоог үндэслэн сонгоно.
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5. Уур
халаагчийн
коллектор

450°C ба
дээш

6. Коллектор

450°C ба
доош

500

500

ГҮ

Коллекторын
үүрнүүдийн 3-с
багагүй нүхний
дотоод
гадаргуугийн
ирмэгт

200 мян.цаг-н дараа
буюу ажиллах нөөцөд
хүрэхэд

200 мян.цаг-н дараа,
цаашдаа 100мянцаг
тутамд

7. Завсрын
халаах
төхөөрөмжийн
гарах
коллектор

500°C ба
дээш

-

-

ГҮ, СБС, ШНС буюу
ХГС

8. Уур
хөргөгчийн их
бие, халах
гадаргуу
хооронд
байрлах
байнгын
ажиллагаатай
уур хөргөгч
Хурц уурын
шугам хоолой
ба завсрын
халаах
төхөөрөмжийн
уурын шугам
хоолойн
галлагааны
впрыск

Параметрээс үл
хамааран

500

700

ГҮ, ХАС

450°C ба
дээш

-

-

ГҮ, СБС буюу
ШНС(өнгөт), ХАС,
ХЗХ

штуцерууд
байрласан төв
бүсийн гадна
гадаргуугуугийн
1000 мм доторхи
коллекторын
гадаад гадаргууд
Ус өгөх төхөөрөмжийн гадна болон
дотор гадаргууд
штуцерээс 40 мм
зайд
Хамгаалах
цамцнаас 50-100
мм зайд, шүршигч
төхөөрөмжийн
доод хэсгээс
0,5м-ийн зайд
гадаад гадаргуу
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1. Халах гадаргуу бүрээс нэг
коллектор шалгах.
2. Ан цав илрүүлсэн болон хяналт
шалгалт
хийх
боломжгүй
тохиолдолд цаашдын ашиглах
талаархи асуудлыг мэргэжлийн
тусгай байгууллага шийдвэрлэнэ.
3. экраны гадаргуунуудаас экран
тус бүрээс нэг коллектор шалгах.
4. дараагийн шалгалт тус бүрт
өмнө нь шалгагдаагүй коллеторыг
шалгана

100 мянган цаг
тутамд.

25 мянган цаг тутамд.

Камерны дотоод гадаргуу дахь
гэмтлийг тодорхойлох зорилгоор
хэт авианы шалгалт хийнэ.

25 мянган цаг тутамд.

Камерны дотоод гадаргуу дахь
гэмтлийг тодорхойлох зорилгоор
хэт авианы шалгалт хийнэ.
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9. Зуухны 57
мм ба түүнээс
дээш гадаад
голчтой
халдаггүй
шугам хоолойн
булан

450°C ба
дээш

600

700

ГҮ, СБС буюу
ШНС(өнгөт),ХАС,
ХЗХ, Зууванжилтын хэмжилт,
Гадаад голч нь 76
мм-ээс бага
булангаас дээж
авалт болон гадна
дотно гадаргууд ГҮ
хийнэ

Булан
хоолойнуудын
хэмжээ бүрээс
20%,
76 мм-ээс бага
булан – зуух тус
бүрээс 3-аас илүү
дээж

Ажиллах нөөцийн тэн
хагасыг ажиллуулсны
дараа, 200 удаа
ажиллагаанд
залгаснаас цөөнгүй
буюу цаашид 50
мянган цаг тутамд

Зуухны 57 мм
ба түүнээс
дээш гадаад
голчтой
халдаггүй
шугам хоолойн
булан

450°C-аас
доош, 24,0
МПа ба
түүнээс
дээш

200(400)

-

ГҮ, СБС буюу
ШНС(өнгөт),ХАС,
ХЗХ, Зууванжилтын хэмжилт

D/S> 9,0-тэй
булан
хоолойнуудын
хэмжээс бүрээс
25%, D/S £ 9,0тэйгээс 10%
гэхдээ 3-н
булангаас багагүй

50 мян.цаг ажилласны
дараа, гэхдээ
ажиллагаанд залгасан
тоо 200-гаас
хэтрэхгүй (D/S>9.0),
100 мян.цаг ажилласны дараа, гэхдээ
ажил-лагаанд
залгасан тоо 400-гаас
хэтрээгүй (D/S £ 9.0).
D/S > 9,0-тэй
булангийн хувьд
дараа-гийн шалгалтыг 50 мян.цаг-н
дараа, гэхдээ
ажиллагаанд залгасан
тоо 150-аас цөөнгүй
үед, D/S £ 9,0-тэй
булангийн хувьд
ажиллагаанд залгасан
тоо 200 болсны дараа
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1. Шалгасан булангаас согог
илэрсэн тохиолдолд шалгалтын
эзэл-хүүнийг хоёр дахин ихэсгэнэ.
Давтан согог илэрвэл шалгалтын
эзэл-хүүнийг
100%
болгоно.
2. 100 мм-ээс бага диаметртэй
буланд 100 мян.цаг тутамд
шалгалт
хийнэ.
3. Булан хоолойн матсан хэсгийн
бүх уртын дагуу сунгасан ба
саармаг
бүсийг
оролцуулан
хоолойн тойргийн уртын 2/3-тХАС
ба СБС(ШНС)хийнэ.
1. Юүлэгчтай болон юүлэгчгүй
шугам хоолойн тоон харьцаа 1:2
байхад
булангуудыг
сонгож
хяналт
тавина.
2. Булангийн огтлолд ГҮ-ийн
шинжилгээгээр үл хүлцэх гэм
согог
илэрсэн
үед
тухайн
зориулалтын
шугам
хоолойн
булангийн (уур оруулах хоолой)
шалгалтын эзэлхүүнийг 2 дахин
ихэсгэнэ. Согог давтан илэрсэн
үед шалгалтын эзэлхүүнийг 100%
хүртэл
ихэсгэнэ.
Үлдсэн
булангийн
шалгалтын
эзэлхүүнийг зайлшгүй ихэсгэх
асуудлыг цахилгаан станцын ЕИ
тодорхойлно.
3. Булан хоолойн матсан хэсгийн
бүх уртын дагуу сунгасан ба
саармаг
бүсийг
оролцуулан
хоолойн тойргийн уртын 2/3-т
ХАС, СБС (ШНС, Идүүлэлт)
хийнэ.
4. Дараагийн шалгалтыг урд нь
шалгалтанд ороогүй булангуудад
хийнэ.
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Зуухны 57 мм
ба түүнээс
дээш гадаад
голчтой
халдаггүй
шугам хоолойн
булан

Зуухны 57 мм
ба түүнээс
дээш гадаад
голчтой
халдаггүй
шугам хоолойн
булан

450°C-аас
бага, 10,014,0 МПа

450°C-аас
бага,
10,0МПааас бага

-

200

400

гадаад голч нь 76
мм-ээс бага
булангаас огтлол
авч шалгах ба
дотоод
(гадаад)гадаргууд
ГҮ хийнэ.
ГҮ, СБС буюу
ШНС(өнгөт),ХАС,
ХЗХ, Зууванжилтын хэмжилт

76 мм-ээс бага
гадаад голчтой
булангууд, зуух
тус бүрээс 3-аас
цөөнгүй

76 мм-ээс бага
гадаад голчтой
булангуудад 150
мян.цагийн дараа,
цаашдаа 50 мян. цаг
тутам

D/S>13,3 – 10
МПа зуух,
D/S>10,9-14 МПа
зуух – 25%

200 удаа ажилд
залгахаас өмнө, 100
мян. Цаг ажилласны
дараа. Цаашдаа 50
мян цаг тутамд,
гэхдээ 100 удаагийн
ажилд залгалт
хийсний дараа.

ГҮ, СБС буюу
ШНС(өнгөт),ХАС,
ХЗХ, Зууванжилтын хэмжилт
57-100 мм гадаад
голчтой
булангуудаас
огтлол авч шалгах
ба дотоод
гадаргууд ГҮ хийнэ.

D/S>13,3 – 10
МПа зуух,
D/S>10,9-14 МПа
зуух – 15%
Булангийн
хэмжээс ба
зориулалт тус
бүрээс 10%,
гэхдээ 3-аас
багагүй

150 мян.цаг-н дараа,
цааш-даа 50 мян. цаг
тутам, гэхдээ залгасан тоо 200 -аас
цөөнгүй
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76мм–ээс бага гадаад голчтой
буланд зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс
хэтэрсэн согог илэрсэн үед
хяналт шалгалтын эзэлхүүнийг 2
дахин ихэсгэх ба давтан согог
илэрсэн
үед
тухайн
булан
хоолойнуудыг 100% солино.
1. Дараагийн шалгалтаах өмнө нь
шалгагдаагүй
булангуудыг
шалгана.
2.
Давтан
шалгалтын
үеэр
булангийн
зууванжилтыг
хэмжихгүй.
3. Үл хүлцэх гэм согог илэрвэл
буланг солино, энэ тохиолдолд
хяналт, шалгалтын эзлэхүүнийг 2
дахин
нэмэгдүүлнэ.
Өргөтгөсөндавтан
шалгалтаар
булангийн гэм согог илэрвэл бүх
перепускийн
булангуудыг
шалгана.
4. Хэрэв зууханд нимгэн ба зузаан
ханатай булангууд хоёул байгаа
бол, тухайн төрлийн зуухны
нимгэн ханатай буланд хийсэн
төлөвлөгөөт
шалгалтаар
металлын үл зөвшөөрөх дефект
илээгүй нөхцөлд зузаан ханатай
буланг 200 мян.ц-ийн дараа буюу
600 асаалтын дараа шалгаж
эхэлнэ..
5.
Тодорхой
хугацаанд
ашиглалтын
зарцуулалтгүй
горимт буланг 2 дахин илүү
эзэлхүүнтэй
шалгана.
6. Халдаггүй буланг зуух тус
бүрээс 2-оос илүүг шалгана.
7. Нимгэн ханат ангиллын
булангийн шалгалтын үр дүнгээр
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400

450С-ээс
доош,
10 МПааас доош

ГҮ, СБС буюу
ШНС(өнгөт),ХАС,
ХЗХ, Зууванжилтын хэмжилт

булангийн
хэмжээс ба
зориулалт тус
бүрээс 10%,
гэхдээ 3-аас
багагүй

150 мян.цаг-н дараа,
цааш-даа 50 мян. цаг
тутам, гэхдээ залгасан тоо 200 -аас
цөөнгүй

металлын ашиглалтын дефект
илэрсэн
шалтгаанаар
зарим
булан солигдсон бол цаашдын
ээлжит зогсолт бүрт их засвар
хийгдэнэ.
Харин
мэргэжлийн
байгууллагаар гэмтлийг тогтоож
тэдний зөвлөмжөөр устгасан бол
энэ шаардлага албагүй.
1.Өгөгдсөн хэмжээтэй хоолойн
шалгалтаар
дефект
илэрвэл
шалгалтын эзэлхүүнийг 2 дахин
өсгөх ба давтан илэрвэл 100
хүртэл нэмэгдүүлнэ.
2.Тойргийн
23-аар
нумарсан
хэсэгт ХАС ба СБС-оор сунасан
ба нейтрол бүсийг оролцуулан
шалгана.

Гагнасан болон бүхэлд цувисан барабан
10. Их бие
11. Гагнуурын
дагуу ба
хөндлөн үндсэн
оёдлууд түүний
ойролцоох бүс

11,0 МПа
ба түүнээс
дээш
11,0 МПа
ба түүнээс
дээш

ГҮ

400

-

ГҮ

СБС буюу
ШНС(өнгөт) эсвэл
идүүлэлт,ХАС,
12. Гагнуурын
үндсэн оёдол
дээр амраалтгүйгээр хийсэн
засварын
шаваас

11,0 МПа
ба түүнээс
дээш

-

-

ГҮ, СБС буюу
ШНС(өнгөт), буюу
ИШ, ХАС

дотоод гадаргуун
хүрэх боломжтой
хэсэгт
Гагнуурын
оёдлын бүх уртын
дагуу дотоод
гадаргуун хүрч
болох газруудад
40 мм-ийн
зэргэлдээ бүсийг
хамруулан оёдол
бүрийн уртын
10%
Шавсан металл
ба зэргэлдээ бүс
40 мм - 100%
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25 мян.цаг-н дараа,
цаашдаа 50 мян. цаг
тутам
25 мян.цагийн дараа,
цаашдаа 50 мян. цаг
тутам, гэхдээ
ажиллагаанд залгасан
тоо 200 -аас цөөнгүй

1.
Сэжигтэй
байршлыг
тодорхойлохдоо хяналтын багаж
хэрэгсэл ашиглана.
1.Дараагийн үзлэгээр өмнө нь
шалгаж байгаагүй холболтууд,
тухайлбал хүрч очих боломжгүй
газруудад (жишээлбэл, гадна
талаас
нь)
2. Согог илэрсэн үед шалгалтын
эзэлхүүнийг
100%
хүртэл
ихэсгэнэ.
3. ХАС-г гадна талаас нь хийнэ.

25 мян.цагийн дараа,
50 мян.цагийн дараа,
засварын дараа,
цааш-даа 50 мян. цаг
тутам

Аустенитный
электродоор
тавьсан шаваасыг 25 мян.цаг
тутамд ШНС ба И аргаар шалгах.

MNS

13. Амраалтгүйгээр хийсэн
засварын
шаваас
14. Хоолойн
нүхний гадаргуу дээрхи
амраалтгүй
хийсэн засварын шаваас
ба түүний
диаметрээс
бага зайд
15. Ялгах
төхөөрөмжийн
гагнуурын
оёдлууд

: 2021

11,0 МПа
ба түүнээс
дээш

-

-

ГҮ, СБС буюу
ШНС(өнгөт), буюу
ИШ

Шавсан металл
ба зэргэлдээ бүс
40 мм - 100%

25 мян.цагийн дараа,
50 мян. цагийн дараа,
засварын дараа

Аустенитный
электродоор
тавьсан шаваасыг 25 мян.цаг
тутамд ШНС ба И аргаар шалгах.

11,0 МПа
ба түүнээс
дээш

-

-

ГҮ, СБС буюу
ШНС(өнгөт), буюу
ИШ

Шавсан металл
ба зэргэлдээ бүс
40 мм - 100%

25 мян.цагийн дараа,
50 мян.цагийн дараа,
засварын дараа,
цаашдаа 50 мян. цаг
тутам

Аустенитный электродоор
тавьсан шаваасыг 25 мян.цаг
тутамд ШНС ба И аргаар шалгах.

11,0 МПа
ба түүнээс
дээш

-

-

ГҮ

Гагнуурын
оёдлын нийт
уртын дагуу хүрч
болох хэсгүүдэд
Гагнуурын
оёдлын нийт
уртын дагуу 10%
Дотоод гадаргуу 20%; Хаах
нээлхийний
бэхэлгээний
гагнуурын оёдол 100%
Нээлхийн бүх
талбай болон
түүн-тэй нийлэх
таглааны
нягтруулах
гадаргуу 100%
Нүхний ирмэгээс
30-40мм өргөнтэйгээр тогооны
гадаргуун
хэсэгтэй
зэргэлдээ байх
штуцер ба нүхэнд

25 мян.цагийн дараа,
цаашдаа 100 мян. цаг
тутам

1. 16ГНМ маркийн тогоонд 25
мян.цагийн дараа, цаашдаа 50
мян.цаг тутам.
2. Дараагийн үзлэгээр өмнө нь
шалгаж байгаагүй холболтууд.

100 мян.цаг-н дараа,
цаашдаа 50 мян. цаг
тутам

1.Дараагийн үзлэгээр өмнө нь
шалгаж
байгаагүй
хэсэгт
2. Ёроолд хяналт тавих эзлэхүүн,
давтамжийг
мэргэжлийн
байгууллага тогтооно.

100 мян.цаг-н дараа,
цааш-даа 50 мян. цаг
тутам, 200 удаа ажиллагаанд залгаснаас
цөөнгүй

Нээлхийний гадаргуугийн хэсгийг
хэт
богино
авианы
аргаар
металлын үелэлт илрүүлэхийн
тулд шалгадаг.

100 мян.цаг-н дараа,
цааш-даа 50 мян. цаг
тутам, 200 удаа ажиллагаанд залгаснаас
цөөнгүй

1.Хамгаалах
цамцтай
эсвэл
вальцовкадах аргаар холбосон
гадаргуугийн
шалгалтыг
хамгаалах цамц эсвэл вальцовкиг авахгүйгээр нүхний хажууд 30-40
мм өргөн дотоод гадаргуугийн
хэсэгт явуулна.

16. Ёроол

11,0 МПа
ба түүнээс
дээш

17. Нээлхий нүх

11,0 МПа
ба түүнээс
дээш

18.Усан хэсэгт
байрлах нүх

11,0 МПа
ба түүнээс
дээш

-

-

-

ГҮ, СБС буюу
ШНС(өнгөт), буюу
И
СБС буюу
ШНС(өнгөт) эсвэл
ИШ

400

СБС буюу
ШНС(өнгөт) эсвэл
ИШ,ХАС,

400

ГҮ
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нийлсэн
гадаргуун
эзэлхүүнд 100%

19. Ууран
хэсэгт байрлах
нүх

11,0 МПа
ба түүнээс
дээш

20. Усан ба
уурын хэсгийн
хоолойн
штуцерыг
гагнасан
булангийн
холболт

11,0 МПа
ба түүнээс
дээш

-

СБС буюу
ШНС(өнгөт) эсвэл
ИШ

50% эзэлхүүнд

400

СБС буюу
ШНС(өнгөт) эсвэл
ИШ

-

ГҮ

Тогооны дотоод
гадаргуугийн
ирмэгээс 30-40
мм-ийн штуцер ба
нүхэнд нийл-сэн
гадаргуу ижил
зориу-лалтын
бүлэг хоолойн
15% гэхдээ бүлэг
бүрээс 3-оос
багагүй хоолой
Гагнуурын
оёдлын металл
ба түүний
ойролцоох бүсээс
бүх тал руугаа
30мм -с багагүй
зайд тогооны
гадаад гадаргуун
хүрч болох
газруудад - 100%
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150 мян.цаг
ажилласны дараа,
гэхдээ ажилд залгах
тоо 200-гаас цөөнгүй
байна.

125 мян.цаг
ажилласны дараа,
цаашдаа 50 мян. цаг
тутамд

2. СБС (ШНС, И)-ийн шалгалт
хийх нүхний сонголтыг ГҮ-ийн үр
дүнгээр хийнэ. Шалгалтын группт
фосфат өгөх, богино эргэлтийн
болон
түвшний
хяналт
тохируулгын хоолойн бүх нүхийг
оруулна.
3. Согог илэрсэн үед шалгалтын
эзэлхүүнийг
100%
хүртэл
ихэсгэнэ.
4. 16ГНМ
маркийн гангаар хийсэн тогооны
СБС (ШНС, И) шалгалтыг 25
мянган цаг тутамд, гэхдээ ажилд
залгах тоо 100-гаас цөөнгүй
байна.
1. Дараагийн хяналт шалгалтыг
урд нь шалгалт хийгдээгүй
нүхнүүдэд хийнэ.
2. Согог
илэрсэн
үед
шалгалтын
эзэлхүүнийг 2 дахин ихэсгэнэ,
гэмтэл
давтан
илэрвэл
шалгалтын эзэлхүүнийг 100%
хүртэл ихэсгэнэ.

MNS

СБС буюу
ШНС(өнгөт) эсвэл
ИШ

1. Ижил
зориулалтын
бүлэг хоо-лойн
15% гэхдээ бүлэг
бүрээс 2-оос
багагүй хоо-лой
2. Зас-варын гагнаас: шавсан
металл ба түүнийойрол-цоох
бүсээс бүх тал
руугаа 30мм -с
бага-гүй зайд 100%

: 2021

1. ГҮ-ийн үр дүн муу гарсан
оёдлуудад хяналт шалгалт хийнэ.
2.
Зөвшөөрөгдөх
хэмжээнээс
хэтэрсэн согог илэрсэн үед
шалгалтын эзэлхүүнийг 100%
хүртэл ихэсгэнэ.

100 мм ба түүнээс дээш гадаад голч бүхий цутгамал эд анги. Бэхэлгээ
21. Арматурын
их бие ба
цутгамал бусад
эд анги

4500С

ба
түүнээс
дээш

600

900

СБС буюу
ШНС(өнгөт) эсвэл
ИШ

Эд ангийн гадна
болон дотоод
гадаргуугийн
радиусын
шилжилтийн
хэсэгт- 100%

50 мян.цагтутамд,
гэхдээ ажилд залгах
тоо 300-гаас цөөнгүй
байна.

450°C бага

-

-

СБС буюу
ШНС(өнгөт) эсвэл
ИШ

Зориулалт бүрийн
эд ангийн нийт
тоо хэмжээний
10% -гадна болон
дотоод
гадаргуугийн
радиусын
шилжилтийн
бүсэд

50 мян.цаг тутамд,
гэхдээ ажилд залгах
тоо 300-гаас цөөнгүй
байна.
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1. Засварын гагнаас хийгдсэн эд
ангиуд дээр их засвар бүрт.
2. Dy £ 250 мм-тэй арматурын их
биеэ ба бүх цутгамал эд
ангиудийг зөвхөн гадна талаас нь
шалгах ба Dy > 250 мм-с их
гадаад голчтой
арматурын эд
ангийг СБС ба ГҮ аргаар гаднаас
нь 100%, дотор талаас нь хүрэх
боломжтой газарт
1.
Зөвшөөрөгдөх
хэмжээнээс
хэтэрсэн согог илэрсэн үед тухайн
зориулалтын эд ангийн хяналт
шалгалтын эзэлхүүнийг 100%
хүртэл
ихэсгэнэ.
2. Дараагийн хяналт шалгалтыг
урд нь хяналт шалгалт хийгээгүй
эд ангиудад хийнэ.

MNS
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22. Уурын
шугам хоолойн
фланцан
холболт болон
арматурын М42
болон түүнээс
том шпилька

Параметрээс
хамаарахгүй

600

600

ГҮ, СБС буюу ШНС,
буюу ХГСбуюу ИШ,
ХАС

Резьбатай
гадаргуу-хүрэх
газарт

50 мян.цаг тутамд,
гэхдээ ажилд залгах
тоо 300-гаас цөөнгүй
байна.

1. М36 ба түүнээс бага шпилькийг
шалгах шийдвэрийг ДЦС-ын ЕИ
гаргана.
2. Хатуулгийн хэмжээ анхны
төлөв
байд-лын
шаардлагад
нийцнэ.
3. СБС эсвэл ШНС, ХГС, И-ийн
аргын аль нэг хяналт шалгалтыг
ерөнхий инженерийн шийдвэрээр
нэмэлтээр хийнэ.

5.4.3.2 Станцын дамжуулах хоолой. 76мм болон түүнээс дээш гадна талын диаметртэй уур болон тэжээлийн дамжуулах
хоолой.
Хүснэгт 5.10

1
1. Уурын
шугам
хоолойнууд:
12МХ, 15ХМ
маркийн
гангаар
хийсэн
12Х1МФ
15Х1М1Ф
гангаар
хийсэн

Тооцоо
т
параме
тр

300 МВт -аас доош
хүчин чадалтай
эрчим хүчний
төхөөрөмж

Шалгалтын
объект

300 МВт, түүнээс
дээш хүчин
чадалтай эрчим
хүчний блок

Шалгалт хийх
хүртэлх залгалтын
тоо

2
450°C
ба дээш

3
-

4
-

500°C
ба дээш

-

-

Шалгалты
н арга

Шалгалтын
эзэлхүүн

Шалгалт явуулах
үечлэл

5
Үлдэгдэл
хэв
гажилтын
хэмжилт,
уурын
шугамын
ДТСҮ

6
Шулуун хоолой ба
булан-100%

7
100 мян.цаг тутам

Буланд 50 мян.цаг,
шулуун хоолойн хувьд
100 мян. цаг тутамд
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Тэмдэглэл

8
1.
Үлдэгдэл
хэв
гажилтын
утга
зөшөөрөгдөх хэмжээний талд нь хүрсэн
үед, үлдэгдэл хэв гажилтын хэмжилтыг
шулуун хоолойн хувьд 50 мян.цаг тутамд,
буланд 25 мян.цаг тутамд хийнэ.
2. Ажиллах нөөц 100 мян.цаг ба бага үед
үлдэгдэл хэв гажилтын хэмжилтийг нөөц
цаг
50%
хүрсэн
үед
хийнэ.
3. Микро гэмтэл 3 балл ба түүнээс их үед
үлдэгдэл хэв гажилтын хэмжилтийг 25
мян.цаг
тутамд
хийнэ.
4.Төвөөс зугтах хүчний үйлчлэлээр
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цутгасан шугам хоолойгоор хийгдсэн
уурын
шугамуудын
үлдэгдэл
хэв
гажилтыг 50 мян. цаг тутамд шалгана.

2. Гангийн
маркаас
хамаарахгүй
уурын шугам
хоолойн
булан

500°Cаас
дээш
450500°C

-

-

-

-

ГҮ, СБС
буюу ШНС,
ХАС, ХШ
(зуйванжил
т)

100%

5%

100%

450°C
ба их

3. Хэвлэмэл,
хэвлэмэл
гагнаастай
булан

4. Огцом
маталттай
булангууд
(R/D < 2,5)

-

-

Параме
т-рээс
хамаар
ах-гүй

450

450

-

-

-

Микро
гэмтлийн
үнэлгээ(РА
)
Металлын
төлөв
байдлын
үнэлгээг
огтлолоор
хийнэ(МШ).
ГҮ, ШНС
буюу СБС,
ХАС

ГҮ, ШНС
буюу СБС,
ХАС

3 булангаас
багагүй
Нэг буланд

Булангийн шалгалтыг
ажиллах нөөцөнд
хүрсэн үед
100 мян. болон 200
мян. цаг ажилласны
дараа
300 мян. цаг
ажилласны дараа,
цаашдаа 100 мян.цаг
тутамд
Үлдэгдэл хэв гажил-тын
утга зөвшөөрөг-дөх
утгын хагаст нь хүрсэн
үед
1.Ажиллах нөөц хүрсэн
үед
2.Микро
гэмтэл 4 балл ба
түүнээс их үед

Нийт хэмжээний
25%

50 мян. цаг тутамд
гэхдээ ажиллагаанд
залгасан тоо 150-иас
багагүй

Нийт хэмжээний
50%

50 мян. цаг тутамд
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1. Матсан хэсгийн бүх уртын дагуу
сунгасан ба саармаг бүсийг оролцуу-лан
хоолойн тойргийн уртын 2/3-т ХАС, СБС
хийнэ.
2. Ажиллах нөөц 100 мян.цаг түүнээс
бага
үед
булангийн
шалгалтыг
ажилласан цаг нь ажиллах нөөц цагийн
хагастай
тэнцүү
болоход
хийнэ.
3. 2%-с бага зууванжилттай бол эсвэл
түүнийг 2 дахин багасгавал булангийн
металлын бичил гэмтлийн үнэлгээ хийнэ.
Хяналт шалгалтыг хамгийн их үлдэгдэл
хэв гажилттай эсвэл температурын
түвшин хамгийн их,
эсвэл хүчдэлийн
түвшин хамгийн их булангуудад явуулна.
Үл эвдэх сорилын үр дүнг тооцож
булангаас металлын огтлол авна.

1. Хэвлэмэл гагнаастай булангуудад
дагуу
гагнуурын
оёдлуудыг
100%
шалгана. 2. Зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс
хэтэрсэн согог илэрсэн үед хяналт
шалгалтыг
100%
хүртэл
ихэсгэнэ.
3. Дараагийн шалгалтыг урд нь хяналт
шалгалт хийгдээгүй булангуудад хийнэ.

MNS
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5. Dy 50 мм
ба түүнээс их
голчтой
штуцер
гагнасан
уурын
шугамын
хэсэг,
дренажийн
шугам, БРОУ
ба РОУ-ийн
шугам
хоолойтой
огтлолцох
хэсэг
6. Тэжээлийн
усны насосны
шахах талаас
зуух хүртлэх
тэжээлийн
усны шугам
хоолой

450°C
ба их

-

-

ГҮ, ХАС

Элэгдэл-тэй
хэсэгт 100%,
огтлол авсан
газраас 2
диаметрийн
хэмжээнээс
багагүй зайд

50 мян. цаг тутамд

Параме
т-рээс
хамаар
ах-гүй

250

500

Ханын
зузааны
хэмжилт
(ХЗХ)

Шугамын
диаметрийг 10
дахин өсгөснөөс
багагүй зайд
тохируулах
арматурын дараа
(ажлын биеийн
урсгалын дагуу)
байрлах урсгал
тохируу-лагч
(дроссель)
төхөөрөмж болон
тэдгээрийн эд
ангиуд,
зэврэлтийн
элэгдэлд орж
болохуйц
төгсгөлийн
хэсгүүд дээр

100 мян. цаг
ажилласны дараа,
цаашдаа 50 мян.цаг
тутамд, гэхдээ
залгалтын тоо 150-иас
багагүй
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100 мян. цаг ажилласны дараа ТЗСШ
хийнэ

MNS

7. Арматурын
их бие ба
цутгамал
бусад эд анги

450°C
ба дээш

600

900

ГҮ, ХЗХ,
ХАС, ХШ
(зууванжил
т)

Булангууд 50%

ГҮ, СБС
эсвэл
ШНС(өнгөт
), эсвэл
ИШ

Гадаад болон
дотоод гадаргуугийн радиусын
шилжил-тийн
хэсэгт 100%

181

50 мян. цаг тутамд,
гэхдээ ажилла-гаанд
залгасан тоо 300-гаас
багагүй

: 2021

1. Огцом маталттай булан, РПК-н
байпасын
болон
ӨДХ-ийн
буланд
шалгалтыг заавал хийнэ.
Бусад
хяналтын элементүүд дээр гэмтэл
илрээгүй
үед
цахилгаан
станцын
тэжээлийн усны гол шугамыг хөндлөн
холбосон булангуудад шалгалт хийхгүй
байхыг зөвшөөрнө. Гэмтэл илэрсэн үед
тэжээлийн усны коллектор бүрийн
булангаас 10%-иас багагүй буланд
шалгалт
хийнэ.
2. Булангуудын нэг дээр нь
л
зөвшөөрөгдөхгүй согог илэрсэн үед, энэ
нь булангаас авсан огтлолын гадна
үзлэгээр батлагдаж байвал хяналт
шалгалтын эзэлхүүнийг 100% хүртэл
ихэсгэнэ.
3.
ДТСҮ-ыг
мэргэжлийн
тусгай
байгууллагын
шийдвэрээр
хийгдэнэ.
4. Зөвшөөрөгдөхгүй согог илэрсэн үед
булангуудын 30%-иас их буюу 2-оос
доошгүй тооны цутгамал булангийн
дотоод гадаргууд ГҮ хийнэ. 5.Булангийн
зууванжилтын хэмжилтийг ашиглалтын
бүх үед нэг удаа хийнэ.
1. Засварын гагнаастай эд ангид- их
засвар
хийх
бүрт
2. Dy £ 250 мм голчтой арматурын их бие
болон бүх цутгамал эд ангийг зөвхөн
гадна талаас нь шалгана, Dy > 250 мм их
голчтой арматурын их биеийг гадна
талаас нь ГҮ ба СБС аргаар 100%, дотор
талд нь хүрэх газарт хяналт шалгалт
хийнэ.

MNS
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8. Уурын
шугамын
фланцан
холболт
болон
арматурын
М42 ба
түүнээс том
шпилька

450°C с бага

-

-

ГҮ, СБС
эсвэл
ШНС(өнгөт
), эсвэл
ИШ

Төрөл тус бүрийн
эд ангийн нийт
тооны 10%-д
дотоод ба гадаад
гадаргуугийн
радиусын
шилжилтийн
бүсэд

50 мян. цаг тутамд,
гэхдээ ажиллагаанд
залгасан тоо 300-гаас
цөөнгүй

Параме
т-рээс
хамаар
ах-гүй

600

600

ГҮ, СБС
эсвэл
ШНС,
эсвэл ХГС,
эсвэл ИШ,
ХАС

Резьбаны
гадаргуу- Хүрэх
газарт

50 мян. цаг тутамд,
гэхдээ ажиллагаанд
залгасан тоо 300-гаас
цөөнгүй

1. Зөвшөөрөгдөхгүй согог илэрсэн үед
тухайн зориулалтын эд ангийн хяналт
шалгалтыг
100%
хүртэл
ихэсгэнэ.
2.
Дараагийн
шалгалтыг
урд
нь
шалгаагүй
эд
ангид
хийнэ.
3. Ду<250 арматурын их бие болон
цутгамал эд ангиудыг их биений гадна
талаас шалгана, Ду>250 арматурын их
биений гадна талд 100% гадна үзлэг
хийж соронзон бөөмийн шалгалт хийнэ,
дотоод
гадаргуугийн
боломжтой
хэсгүүдийг шалгана.
1. М36 ба түүнээс бага хэмжээтэй
шпильканд шалгалт хийх шийдвэрийг
цахилгаан
станцын
ЕИ
гаргана.
2. Хатуулгийн шалгуур анхны төлөв
байдлын
шаардлагад
нийцнэ.
3. СБС эсвэл ШНС, эсвэл ХГС эсвэл И
хийх аргын хяналт шалгалтыг ДЦС-ын
ЕИ-ийн шийдвэрээр нэмэлтээр хийнэ.

5.4.4.3 Уурын турбин
Хүснэгт 5.11
Шалгах хийц
хэсгүүд
1
1. Зогсоох,
тохируулах,
хамгаалах
хавхлагуудын их бие,
цилиндрийн уур
оруулах хоолойн
авлагууд дээр

Ажлын
биеийн
тооцоот
параметр
2
450°C ба их

Шалгах арга

Шалгах эзэлхүүн

3
ГҮ, эсвэл СБС
эсвэл ШНС(өнгөт)
эсвэл ИШ

4
Дотоод гадаргуугын
радиусын шилжилтийн
хэсэгт хүрч болох
газруудад
Гадна гадаргуугийн
радиусын шилжилтийн
хэсэгт -100%
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Хяналт шалгалт
хийх хугацаа
5
Ашиглалтын 25
мян.цаг тутамд,
гэхдээ ажил-лагаанд
залгасан тоо 300-с
цөөнгүй
25 мян.цаг
ажилласны дараа,
цаашдаа 50 мян.цаг
тутамд

Тэмдэглэл
6
Аустенит төрлийн электродоор гагнасан
хэсэгт өнгөлж идүүлэлт хийнэ.

MNS

2. Цилиндрийн их бие
(гадна ба дотор)
болон уурын соплоны
хайрцаг

450°C ба их

ГҮ, эсвэл СБС
эсвэл ШНС(өнгөт)
эсвэл ИШ

Дотоод гадаад
гадаргуугийн радиусын
шилжилтийн хэсэгт100%

50 мян. цаг тутамд,
гэхдээ ажиллагаанд
залгасан тоо 450-иас
цөөнгүй

3. Цилиндр ба
зогсоох хавхлагын их
бие

9-25 МПа

Металлын
шинжилгээг
огтлолоор хийнэ.
(МШ)

Мэргэжлийн
байгууллагын эскизийн
дагуу

4. Уурын арматур ба
турбины их биеийн эд
ангийн засварын
гагнаас болон
гагнуурын
холболтууд

450°C ба их

ГҮ, эсвэл СБС
эсвэл ШНС(өнгөт)
эсвэл ИШ эсвэл
ХГС

Гагнуурын оёдол түүний
орчмын бүс оёдлын
дагуу 2 тал руу 80 ммээс багагүй өргөн 100%
Аустенитний төрлийн
электродоор гагнасан
засварын гагнаас-100%

1.Ашиглалтанд
үлдээсэн ан цавтай
бол
2. Ажиллах нөөц
дууссаны дараа
50 мян.цагийн дараа,
гэхдээ ажиллагаанд
залгасан тоо 300гаас цөөнгүй

Перлитний төрлийн
электродоор гагнасан
засварын гагнаас-100%

5. Өндөр ба дунд
даралтын цул
давтмал гол

450°C-с бага

ГҮ, эсвэл СБС
эсвэл ШНС(өнгөт)
эсвэл ИШэсвэл
ХГС

Гагнуурын технологиос
хамаарахгүй засварын
гагнаас-100%

Параметрээс
хамаарахгүй

ГҮ

Голын үзүүр хэсэг, нягтруулгагүй гадаргуу,
бүслүүр, шүд, ховил,
дис-кийн их бие, жин
хөнгөлөх нүх, завсрын
төгсгөлийн болон диафрагмын нягтруулгын
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25 мян. цаг тутамд,
гэхдээ ажиллагаанд
залгасан тоо 150-иас
цөөнгүй
50 мян. цаг тутамд,
гэхдээ ажиллагаанд
залгасан тоо 300гаас цөөнгүй
50 мян.цаг-ндараа,
цаашид 75 мян. цаг
тутамд, гэхдээ
ажиллагаанд
залгасан тоо 300гаас цөөнгүй
50 мян. цаг тутамд,
гэхдээ ажиллагаанд
залгасан тоо 300-аас
цөөнгүй

: 2021

Ханын зузааны 40%-иас их гүнээс авсан
засварын
сорьцонд
шинжилгээгээр
металлын шинж чанар хангалтгүй бол мөн
ан
цавтай
их
биеийг
ашиглах
шаардлагатай
бол
мэргэжлийн
байгууллагаар
хяналт
шалгалтын
давтамжийг тогтоолгоно.
1. Огтлол хийх газар, хэмжээг мэргэжлийн
тусгай
байгууллага
үйлдвэрлэгчтэй
зөвшилцсөний үндсэн дээр тодорхойлно.
2. Туршилтын төрлүүдийг мэргэжлийн
байгууллагаар тогтоолгоно.
Аустенит гагнаас хийсэн газарт өнгөлгөө
болон идүүлэлт хийх

Засварын үед цууралтыг бүрэн устгаагүй
турбины их биеийг ашиглах хэрэгцээтэй
үед ажилуулах хугацаа болон шалгах
үечлэлийг мэргэжлийн тусгай байгууллага
тодорхойлно.

500 МВт болон түүнээс их хүчин чадалтай
турбины хувьд 25 мян. цаг тутамд, гэхдээ
ажиллагаанд
залгасан
тоо
150-иас
цөөнгүй

MNS
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дулааны суваг, хагас
муфт- 100%.
450°C ба их

530°С ба их

СБС эсвэл
ШНС(өнгөт) эсвэл
ХГС

Бүслүүр, шүд, жин
хөнгөлөх нүх, хагас
муфтны нүх, дискэн
дээрх ховил, дулааны
суваг

ГҮ, СБС эсвэл
ХГС, ХАС

80 мм ба түүнээс их
диаметртэй тэнхлэгийн
суваг

Үлдэгдэл хэв
гажилтын
хэмжилт, (МСС)
СБС эсвэл
ШНС(өнгөт) эсвэл
ХГС, АЦС, ХХ

80 мм ба түүнээс их
диаметртэй тэнхлэгийн
суваг
Голын хүзүү
Голын цагираган
ховилууд

100 цаг ажилласны
дараа ба ажиллах
нөөц дууссаны дараа
Их засвар тутамд
100 мян. цагийн
дараа, дараа нь 50
мян. цаг тутамд

ГҮ

50 мян. цаг тутамд
гэхдээ ажиллагаанд
залгасан тоо 300гаас цөөнгүй

6.Дунд болон
нам даралтын
роторын
голууд

400С-с доош

7. Дунд болон нам
даралтын
суулгагдсан диск

Параметрээс
хамаарахгүй
Фазын
шилжилтийн
бүсэд

8. Диафрагм ба
чиглүүлэгч хүрзэм

Параметрээс
хамаарахгүй

ГҮ

Хүрэх газарт гадна
гадаргуу
бүслүүр, шүд, жин
хөнгөлөх нүх, тавласан
нүхний ирмэг, ховил, үет
хэсэг, тэвхний ховил 100%
Хүрэх газарт

9. Ажлын хүрзэм

Параметрээс
хамаарахгүй

ГҮ

Хүрэх газарт

ГҮ,СБС эсвэл
ШНС(өнгөт) эсвэл
ХГС, ХАС
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100 цаг ажилласны
дараа, цааш-даа 50
мян.цаг тутам гэхдээ
ажиллагаанд
залгасан тоо 300-аас
цөөнгүй
100 цаг ажилласны
дараа ба ажиллах
нөөц дууссаны дараа

50 мян.цаг тутамд
гэхдээ ажиллагаанд
залгасан тоо 300-аас
цөөнгүй
50 мян.цаг тутамд
гэхдээ ажиллагаанд

1. 500 МВт ба түүнээс дээш хүчин
чадалтай турбинд 50 мян.цаг тутамд
хяналт шалгалт хийнэ.
2. Гадаргуу-гийн согогуудтай /шаталсан,
ухагдсан, нидэрсэн гэмтэл/ тэнхлэгийн
сувгийн хяналт шалгалтыг хийхгүй байж
болно.
Тийм
роторын
ашиглалтын
хугацааг мэргэжлийн тусгай байгууллага
тодорхойлно.
ЛМЗ ба ТМЗ хувьцаат компанийн турбины
хувьд нэмэлтээр үзнэ.
Хэрвээ хяналтын (АЦС болон бусад)
аргаар гэмтэл илрүүлэх нь баталгаатай
бол
гадаад
гадаргуугийн
хяналт
шалгалтыг
голны
дискүүдийг
тайлахгүйгээр хийнэ.
Т-175/185-130 ТМЗ турбины 16, 18, 20-р
үеүүдийн дискэнд 25 мян. цаг тутамд,
гэхдээ ажиллагаанд залгасан тоо 150-иас
цөөнгүй

MNS
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залгасан тоо 300-аас
цөөнгүй
Фазын
шилжилтийн
бүсэд

10. Сүүлчийн үеүдийн
ажлын хүрзэм

Параметрээс
хамаарахгүй

11. Бандаж (давтсан,
туузан, утсан )

Параметрээс
хамаарахгүй

12. Өндөр
нарийвчлалтай
хийгдсэн боолт
13. Уур оруулах
шугам хоолой: 12МХ,
15ХМ гангаар
хийгдсэн
12Х1МФ, 15Х1М1Ф
гангаар хийгдсэн

Параметрээс
хамаарахгүй
450 °С ба их

ГҮ,СБС эсвэл
ШНС(өнгөт) эсвэл
ХГС, ХАСэсвэл
ИШ
ХАС

Уур орох ба гарах
ирмэгийн хүрч болох
газарт, нүхний гадаргуу

ГҮ,СБС эсвэл
ШНС эсвэл ХГС,
ХАС эсвэл ИШ

Уур орох, гарах
ирмэгүүд, их биений
хэсэгт, төгсгөл хэсгийн
хүрэх газарт, нүхний
ирмэг
Гарах ирмэг-100%
Хүрэх газарт 100%

ХАС
ГҮ

ГҮ,СБС эсвэл
ШНС(өнгөт) эсвэл
ХГС, ХШ, ХХ
Уурын шугамын
ДТСҮ, үлдэгдэл
хэв гажилтын
хэмжилт

Төгсгөл хэсэг

100%
Шулуун хоолой болон
булан-100%

500°С -аас
дээш

Төгсгөл хэсгийн ХАС-ийг боломжтой үед
нь хийнэ.
50 мян.цаг тутамд
гэхдээ ажиллагаанд
залгасан тоо 300гаас цөөнгүй
50 мян.цаг тутамд
гэхдээ ажиллагаанд
залгасан тоо 300-аас
цөөнгүй
50 мян. цаг тутамд
100 мян.цаг тутамд

Булангуудад 50
мян.цаг тутамд,
шулуун шугам
хоолойд 100 мян. цаг
тутамд

185

Эрозийн элэгдлийн үед
Сэжигтэй газарт нэмэлтээр ШНС эсвэл
СБС, эсвэл ХГС эсвэл И шалгалт хийнэ.
1. Үлдэгдэл хэв гажилтын зөвшөөрөгдөх
хэмжээний талд нь хүрсэн үед, шулуун
шугам хоолойнуудад 50 мян.цаг тутамд,
булангуудад 25 мян.цаг тутамд үлдэгдэл
хэв
гажилтын
хэмжилт
хийнэ.
2. Ажиллах нөөц 100 мян.цаг ба түүнээс
бага
үед
үлдэгдэл
хэв
гажилтын
хэмжилтийг ажиллах нөөцийн 50%-д
хүрсэн
үед
хийнэ.
3. Ажиллах нөөцөд хүрсэн үед БББӨТЧБТ
хийгдэх ба ДТСҮ-н үед илэрсэн хазайлтын
үед ажилласан хугацаанаас хамаарахгүй.
4. Микро гэмтэл 3 балл болон түүнээс их
үед үлдэгдэл хэв гажилтыг 25 мян.цаг
тутамд хэмжинэ. БББӨТЧБТ ба ДТСҮ-г
уур завсрын халаах уурын шугам болон
хурц уурын уурын шугамд заавал хийх
бөгөөд бусад уурын шугамд үйлчилж
байгаа техникийн баримт бичгийн дагуу
заавал, ЕИ-н саналаар хийнэ.
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14. Гангийн маркаас
хамаарахгүй уур
оруулах шугам
хоолойн булан

500°С -аас
дээш

ГҮ, СБС эсвэл
ШНС, ХАС, ХШ
(зуйванжил)

450-500 °С

100%

Булангийн хяналт
шалгалтыг ажиллах
нөөц хүрсэн үед

5%

100 болон 200
мян.ц.ын дараа

100%
500°С ба
дээш

Микро гэмтлийн
үнэлгээ - МШ

3 булангаас багагүй

Металлын
огтлолоор хийнэМШ.

Нэг буланд

15. Цутгамал булан
ба хэлбэртэй бусад
эд ангиуд

450 °С ба
дээш

ГҮ,СБС эсвэл
ШНС(өнгөт) эсвэл
ИШ

Гадна гадаргуугийн
радиусын шилжилтийн100%

16. Турбины
цилиндрийн разъем
ба клапаны М42
болон түүнээс том
шпилька

Параметрээс
хамаарахгүй

ГҮ, СБС эсвэл
ШНС(өнгөт)эсвэл
ХГС эсвэл ИШ,
ХАС

Резьбатай гадаргуудХүрэх газарт
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300 мян.цаг,
цаашдаа 100 мян.
цаг тутамд
Үлдэгдэл хэв
гажилтын утга
зөвшөөрөгдөх утгын
талд нь хүрсэн үед
1.Ажиллах нөөцөд
хүрсэн
2. Микро гэмтэл 4
балл түүнээс их үед
100 мян.цаг тутамд
гэхдээ ажиллагаанд
залгасан тоо 300гаас багагүй
50 мян.цаг тутамд
гэхдээ ажиллагаанд
залгасан тоо 300гаас багагүй

1. Сунасан болон дундын бүсийг хамруулан
тойргийн 2/3-т матсан хэсгийн бүх уртын
дагуу
ХАС
ба
СБС-г
хийнэ.
2. Ажиллах нөөц 100 мян.цаг түүнээс бага
үед булангийн шалгалтыг ажилласан цаг нь
ажиллах нөөцийн талд нь хүрсэн үед хийнэ.
Ажиллах
нөөц
дууссаны
дараа
зууванжилт 2%-иас бага үед эсвэл түүнийг
2 дахин багасгах үед буланд металлын
микро гэмтлийн үнэлгээ хийнэ.
Үл эвдэх шалгалт шалгалтын үр дүнг
үндэслэн булангаас огтлол авна.
Хяналт шалгалтыг хамгийн их үлдэгдэл
хэв
гажилттай,
эсвэл
температур
өндөртэй

Эд ангид засварын гагнаас байгаа бол их
засвар бүрд
1. М36 ба түүнээс бага шпилканд хяналт
шалгалт
хийх
шийдвэрийг
ДЦС-ын
ерөнхий
инженер
гаргана.
2. СБС эсвэл ШНС эсвэл ХГС эсвэл И
аргаар
шалгалтыг
ДЦС-ын
ЕИ-н
шийдвэрээр
нэмэлтээр
хийнэ.
3.
ХАС
хатгууруудыг
эргүүлж
гаргахгүйгээр тусгай аргаар гүйцэтгэхийг
зөвшөөрдөг.
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5.4.3.4 Хийн турбины төхөөрөмжүүд
Хүснэгт 5.12

Хяналтын
объект

1
1. Цилиндийн корпус
(дээд болон доод хагас
хэвтээ эсвэл босоо
разьемтай, яндангын
хэсгүүд), турбин ба комп
рессорын завсрын корп
ус, гагнаж цутгасан
буюу цувимал хуудсаар
хийсэн компрессор,
тулгуурын хушууны кор
пус

2. Чиглүүлэх хүрзэмтэй
компрессорын гаралтын
чиглүүлэх аппарат

Орчны
тооцоолс
он
температ
ур, °С

2
500°Саас доош

20

Хяналт явуулах
давтамж
Тутамд
Бүх
ХТТ-ын
Хяналтын хамрах хүрээ
Хяналтын
Мянган
залгалты
ажлын
арга
цаг
н
горим
(ихгүй)
Тоо
хэмжээ
(ихгүй)
3
4
5
6
7
Эд ангийн корпус болон турбин болон компрессорын гагнуурын холболт
Гадаргуугийн 100% (доторх,
ГҮ
1,2
300
Оргил үе
радиусын шилжилттэй хэсэг,
15
300
Хагас
фланецын гадаргуу,
30
50
оргил үе
хөндийрүүлгээс чөлөөтэй).
Үндсэн үе
Радиусын шилжилтийн доторх
СБС эсвэл
ШНС
5
1200
болон гаднах гадаргууг 100,
60
1200
Диафрагмын суултын байрлал,
60
100
босоо болон хэвтээ салавчын
хавтгай болон сэжигтэй
Ханын зузааны
газруудад.
40%-г эзлэх гүнтэй
Цилиндрийн доторх корпуст нэг
цууралттай үед
дүгээр диафрагын доодох бүсүүд.
Гагнуурын оёос.
Халуун хэсэгт байрладаг
металлын найдвартай байдлын
үнэлэх зориулалтаар авсан
жишээ хэв маяг (эскизийн дагуу
болон үйлдвэрлэгч байгууллагын
зөвшөөрлийн дагуу хийцтэй).
Чиглүүлэх хүрдэн 100%,
ГҮ
Оргил үе
1,2
300
боломжтой
СБС эсвэл
Хагас
15
300
байрлалууд дахь обудын
ШНС
оргил үе
5
1200
гадаргуу, чиглүүлэх болон
Үндсэн үе
60
1200
тэгшлэх хүрзэмийн тэгшлэгч
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Сануулга

8
Компрессорын корпусын
хувьд шалгалтыг үеийг 1,5
дахин авна
Металлын шинж чанар ТНБын стандарттай таарч байгааг
тодорхойлох
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3. Тэгшлэх аппаратын
хүрзэмнүүд
4. Гагнуурын цутгамал
хийцийн доторх, арын
болон дэмжих
холхивчуудын хүчний
корпосууд
5. Гагнах-цутгах
хийцийн хатуулгийн
ирмэгтэй конфузорын
оролт гаралтын корпус,
диффузор
6. Турбины их биеийн,
компрессорын,
Турбины болон
компрессор корпусын
гагнуурын холболт
болон засварын
гагнаас
Турбинуудын
корпусуудын,
компрессоруудын,
Турбинуудын болон
компрессоруудын
завсрын корпусуудын
гагнуурын холболтууд
болон засварын
гагнаасууд

7. Доторх, арын болон
дэмжих холхивчуудын
хүчний корпусуудын
гагнуурын холболтууд
болон засварын

аппаратын хүрзэмүүд 100%
Хүрзэм 100%
20

20

20

540°С
болон
түүнээс
доош

Эд ангиудын гадаргуудын 100%
(доторх ,
гаднах, радиусын шилжилтийн
хэсгүүд)

ГҮ,СБС
эсвэл
ШНС
ГҮ,
СБС эсвэл
ШНС

30
60

600
100

1,2
15
60

300
300
100

Эд ангийн гадаргууд 100%
(доторх, гаднах, радиусын
шилжилттэй
хэсгүүд корпусын биенээс ирмэг
хэсэгрүү хатуулгаг, бусад булан
Гагнуурын оёдлын гадаргууд
100хувь (дотоод, гадаад)

ГҮ,
ШНС (өнгөт)

1,2
30
60

300
600
100

Оргил үе
Хагас
оргил үе

ГҮ
СБС эсвэл
ШНС

1,2
15

300
300

оргил үе
хагас
оргил үе

Үйлдвэрлэгч байгууллагатай
хамт

Гагнуурын оёдлуудын
гадаргуунуудын болон оёдлын
хажуу дахь хэсэг оёдлын хоёр
талаасаа 80мм-ийн багагүй
зайтай-100%
Аустенит электродоор
гүйцэтгэсэн бүх засварын
гагнаасуудын гадаргуунуудын100%
Дахин цутгасан электродоор 3480-020-85 зааварчилгааны дагуу
гүйцэтгэсэн засварын гагнаасын
гадаргуу-100%
Гагнуурын оёдлын гадаргуу 100
хувь(гаднах, доторх)Аустенит
электродоор
гүйцэтгэсэн бүх засварын
гагнаасын гадаргуу-100%

СБС эсвэл
ШНС

1,2
30
60

300
600
100

Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэн үе

ШНС

1,2
15
30
1,2
15
30

300
300
50
300
300
50

Засварын үед бүрэн бүтэн
устгаагүй хагаралтай албадан
ашиглах үед хяналтын
ажиллах хугацаа болон
давтамжийг мэргэжлийн
байгууллага тодорхойлно.

1,2
15
30
1,2
15

300
300
50
300
300

СБС эсвэл
ШНС

ГҮ
ШНС
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оргил үе
хагас
оргил үе
үндсэн үе
оргил үе
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гагнаасууд

Дахин цутгасан электродоор
гүйцэтгэсэн засварын
гагнаасуудын гадаргуунуудын100%

8. Ротор: Бүтэн
Температу
гагнагдсан ротор, урд
р-аас
болон хойд голын
хамаарахг
төгсгөл хэсэг,
үй
нягтруулга, завсрын
болон хамгаалах
диск, Фланецтай холбог
дох хэсэг (дунд
тулгуурын холхивчин
хүзүүвч), барабан, хатуу
хагас муфтын фланец
Ротор
450°С
болон
түүнээс
доош
9. Роторуудын
гагнуурын хэсгүүд

240°С
болонтүү
нээсдоош

10. Хавчигдсан болон
суурилагдсан диск,
хавчих боолт, хавчих
боолтын гайк
200
болон
түүнээс
доош

СБС эсвэл
ШНС

30

50

1,2
15
30

300
300
50

Турбины урсах хэсгийн эд ангиуд
Обудын болон түүн дэх
ГҮ
Нээлт тутамд болон
нүхний, бул, сам, дэвсгэрийн бо
бүх ажлын
лон булангын дискний,
СБС эсвэл
горимуудад
дулааны сувгийн булан, урд
ШНС
5
1200
болон хойд каналын төгсгөл
ХГС, ХАС
60
1200
хэсгүүд, нягтруулгаас чөлөөтэй, г
(сэртэн,
60
100
адаргуу болон
обууд)
хагас муфтын булан

70мм болон түүнээс дээш
диаметртэй тэнхлэгийн каналын
гадаргуу- 100%

ГҮ, СБС
эсвэл
ХГС, ХАС

Обуудын, дэвсгэрийн болон
булангийн дискний, гагнуурын
оёдлын гадаргуу

ГҮ
СБС эсвэл
ШНС
ХГС, ХАС

Обууд болон түүний нүх, булан, с
эртэн,
дискний ирийн гадаргуу
Үйлдвэрлэгч байгууллага дахь
роторын задаргаа хавчих
боолтыг солихтой хамт
ГТ-100 ГТ-150
Боолтын резьбатай хэсгийн зах,
хавчих боолтын эргийн ирмэг
хажуу гадаргуу

ГҮ
СБС эсвэл
ШНС
ХГС, ХАС

20
100
100

500
1800
200

Нээлт тутамд болон
бүх ажлын горимд
30
600
60
100
1,2
15
60

300
300
100

5
60
60

1200
1200
100

15
10

3600
2400

адил
ГҮ, СА,
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хагас
оргил үе
үндсэн үе
Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэн үе
Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэн үе

Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэн
үе
Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэн
үе
Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэн
үе
Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэн

Хяналт нь тэнхлэгийн суваг
роторын халуун хэсэгт байх
үед
ХАС-самнуудын болон
обуудуудын 100%. Үлдсэн
хэсгүүд- боломжтой
байрлалуудаар
ХАС - 100 % Сэртэнүүдийн
болон обуудуудын эхний
болон сүүлчийн роторын
алхамууд дах дэвсгэр
боломжтой хэсэгүүдэд
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ХХ

11. Ажлын хүрзэм

Температ
ураас
хамаарах
гүй

Эргүүдийн хажуу гадаргуу 100%

ШНС

Бүх хүрзэмний гадаргуунууд
100%

ГҮ

Хүрзэмний 100% (Оролтын болон
гаралтын захууд ,ховилуудын
хоёр талаас нь эсрэг голчтой
хоёр хүрзэм

таван хүрзэм

ШНС(гэрэлт)
(задлах үед
ХГС эсвэл
ШНС(өнгөт),
эсвэл СБС
(ротор),
ХАС(гаралты
н ирмэгт)
ХХ(тодорхой
материалын
хувьд)

Химийн
шинжилгээни
й
зориулалтаар
тунадас авах
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Оролтын хяналтын
үед, Роторын ховил
болон нээх тутамд

5
60

1200
1200

Нээх тутамд болон
бүх ажлын горимын
үед
1,2
300
15
300
30
50
15
30-40
30-40

Шатлал
т
гэмтлий
н
зэврэлт

3500
600
100

үе
Оргил үе
Оргил үе
Оргил үе
Хагас
оргил
Оргил үе
Хагас
оргил үе
үндсэн үе

ШНС(гэрэлт), ХГС, ХАС
аргуудыг хамгаалалтын
бүрээстэй хүрзэмэнд заавал,
ховил шатыг задалсны дараа
хянах, СБС–хромтой гангаар
хийгдсэн хамгаалалтгүй
хүрзэмний хувьд хаг
хусмаас цэвэрлэсний дараа,
ШНС- Хагаас
урьдчилан цэвэрлэсэн хамгаа
лалтгүй хүрзэмний хувьд.
Хүрзэмний ямар нэгэн хэсэг
дэхь цав мөн түүнчлэн
гаралтын ирмэг дэхь
зэврэлийн гэмтлийг зөвшөөрө
хгүй тул хүрзэмийг шууд
буулгадаг. Үндсэн ба
хамгаалалтын металлын
төлөв байдлыг лабораторийн
нөхцөл байдлаар
тодорхойлдог гэмтлийн
шалтгааныг болон
металлын алхмын үлдэгдэл
нөөцийн дүгнэлт бүтнээрээ
болон сэргээх боломжийг
тохируулахын тулд

MNS

Ажлын хүрзэм

12. Z-хэлбэрийн
холбоостой ажлын
хүрзэмнүүд
13. чиглүүлэгч (хушуу)
хүрзэм, бүслүүрийн
тавиур

Температураас
хамаарахг
үй

хоёр хүрзэм

800
болон
түүнээс
доош
Температур
-аас
хамаарахгү
й

33 % Z-хэлбэрийн холбоостой
болон хүрзэмний металлууд
түүний эргэн тойронд 25
диаметртэй
Хүрзэмнүүдийн 100 % (оролтын
болон гаралтын захууд, дээд
болон дээд хэсэг дэх ховил)

Таван хүрзэм

болон
зэвэрсэн тох
иолдолд зура
г авах (ерөнх
ий зэв)
Бүтцийн
дүгнэлт болон
ерөнхий
болон
хамгаалалтын
давхаргын
шинж
чанарийн
үлдэгдэл
нөөцийг
тодорхойлох
ГҮ
ШНС
ГҮ, ШНСгэрэлт
эсвэл ХГС,
эсвэл өнгөт
ШНС эсвэл
СБС,
ХАС(гаралты
н захын)
Зэврэлтийн
шинж чанар
илэрсэн
тохиолдолд
химийн
шинжилгээг
хойшлуулж
гэмлийн
фотозураг
авах ба зарим
материалд ХХ
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ийн үед

6(хамга
алах
бүрээст
эй үед)
15
30
30

1,2

3500
600
50

Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэн
үе

300
Оргил үе

1,2
15,
30

300
300
50

15
30-40
30-40

3500
600
100

Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэн
үе

Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэн
үе

3 орлуулалтын болон
холбоосуудыг
100 % хамруулна хувьд ШНС
дараалан явуулдаг
Үндсэн ХТТд УХТ бүрэлдэхүүн
д суур-ийн огтлол дахь их
хэмжээний зэврэлт илэрнэ.
ШНС(гэрэлт) нураалтын
дараах хяналтын хувьд, өнгөт
ШНС- цугларсан хэлбэртэй
хүрээнд, СБС- хромт ганд,
халуун усаар угаасны дараа
ГҮ. Гаралтын захад наад зах
нь нэг хүрзэмэнд хагарал
үүссэн мөн түүнчлэн
зэврэлтийн гэмтлийн үед
үндсэн металлын төлөвийг
тодорхойлох болон металлын
үлдэгдэл нөөцийг
үзэж сэргээлтийг механикийн
аргаар болон дулааны
боломжит аргаар хийнэ

MNS

: 2021

Температу
Чиглүүлэгч (хушуу)
р-аас
хүрзэмнүүд, бүслүүрийн хамаарахг
тавиурууд
үй

14. Чиглүүлэгч
хүрзэмний обойм

Температу
-раас
хамаарахг
үй

Хоёр хүрзэм

Бүтцийн
10
дүгнэлт болон
60
ерөнхий
60
болон
хамгаалалтын
давхаргын
шинж
чанарын
үлдэгдэл
нөөцийг
үнэлэх
ГҮ,
1,2
обоймын гадаргуу - 100
ШНС эсвэл ан
15,
цав үүсэх
30
сэжигтэй үед
СБС
Компрессоруудын урсах хэсгийн эд ангиуд
Обууд, сэртэн, дискний ир, урд
1,2
болон хойд төгсгөл хэсгийн
15
дулааны сувгийн ховил,
ГҮ
30
хагас муфтын ховилын гадаргуу100 %

2500
1200
100

Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэн
үе

300
300
50

Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэн
үе

300
300
50

Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэн
үе

Металлын гадаргуугийн бэхлэ
х хэсгийн
түгжих хүрзэмийн төлөв
байдалд онцгой анхаарал
хандуулах
Обуудын зурвасанд ажлын
хүрзэмийн буух газраас 60 мм
өргөнтэй хоёр
талаас, ХАС нь обууд, сэртэн
ий хувьд; ШНС эсвэл ХАС нь
дулааны сувгийн хувьд
ХАС нь обууд, сэртэний хувьд
ажлын хүрзэм суусан
байрлалаас 2 тийш 60мм
өргөнд

15. Роторууд:
Бүтэн
гагнагдсан роторт, урд
болон хойд голын
төгсгөл хэсэг, хагас
муфтууд

150
болонтүү
нээсдоо
ш

16. Гагнасан роторууд

-

Обууд, ир,сэртэн, дулааны
сувгийн ховил, урд болон хойд
төгсгөл хэсгийн гагнуурын оёдлын
гадаргуу - 100%

СБС эсвэл
ШНС,
ХГХ, ХАС

5
30
60

1200
600
100

Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэн
үе

17.Суурилагдсан
дискүүд, барабан диск
хийцтэй дискүүд

-

Обууд, сэртэний гадаргуу, ир,
головч

ГҮ, СБС
эсвэл ШНС

1,2

300

Оргил үе

Роторын задаргаа ГТЭ-150
үйлдвэрлэгч байгууллагад
хавчигч боолтуудын сэлгээтэй
хамт

ГҮ, СБС
эсвэл ШНС

10

2400

192

-«»-

MNS

18. Төв хавчих гол,
эргүүд

-

19.Ажлын хүрзэмнүүд
«елочными» эсвэл
«ласточкиными», Тхэлбэртэй эсвэл араат
үзүүртэй

-

Роторын задаргаа ГТЭ-150
үйлдвэрлэгчбайгууллагадхавчигч
боолтуудын сэлгээтэйхамт
Гол ,эргүүдийн 100%
Эргүүдийн хажуу гадаргуу. Голын
резьбатай холболт.
Оролт болон гаралтын ирмэгийн,
хүрзэмний үндэс дэх ховилуудын
гадаргуу
Хүрзэмний үзүүр, Тхэлбэртэйгээс бусад

-«»ГҮ, СБС
эсвэл ШНС
СА,
ШНС(өнгөт),
ГҮ, СБС
эсвэл ШНС,
ХАС
ГҮ, СБС
эсвэл
ШНС(өнгөт
эсвэл
гэрэлтэгч),
ХАС
ХАС
хүрзэмний
тавиураар

20. Хүрзэмтэй
гагнуурын болон
угсармал хийцийн
чиглүүлэгч аппаратууд,
оролтын чиглүүлэх
аппаратын
зүүлтүүрүүд, чиглүүлэх
хүрзэмнүүдийн
бүслүүрүүд
21. ГТЭ-150–3 хэсгээр
хоорондоо залгагдсан
залгааснууд (14 хоолой)
: Оролтын хэсэг
(гагнасан),
Дунд хэсэг ( гагнасан),
Гаралтын
хэсэг (гагнасан-

Температ
у-раас
хамаарах
гүй

Бүх эд ангиудын гадаргуунууд

ГҮ

Чиглүүлэгч хүрзэмнүүдийн 100
%(оролт болон гаралтын
ирмэгүүд, ховилууд)

СБС эсвэл
ШНС
(өнгөт)

Галын хоолойнууд
Галын хоолойнуудын бүх эд
ГҮ
ангиудын гадаргуунуудын 100%
Цавтай болон сэжигтэй цэг,
гагнуурын оёдлын гадаргуу
боломжтой газаруудад)
Гадна тал болон гал шилжүүлэх
унги хоолойннуудын

: 2021

ШНС
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10
Оролты
н
хяналт
1,2
15
1,2
15
30

1,2
15
30

2400
-«»-«»Хагас оргил үе
300
300
300
Оргил үе
300
Хагас
50
оргил үе
Үндсэн
үе
300
Оргил үе
300
Хагас
50
оргил үе
Үндсэн
үе

1,2
15
30

300
300
50

5
15
30

1200
300
50

0,3
1,2
15
30
25

50
300
300
50
1900

солонгорлын шинжилгээний
үед түлэгдсэн газруудыг
сайтар зүлгэх
ГҮ–задалсан үед. Энэ
тохиолдолд бэлтгэх үед
үүссэн механик гаралтай
эрсдэлд, суурь
огтлолын онцлогт мөн
түүнчлэн гадаргуу дахь
зэврэлтэд анхаарал
хандуулах хэрэгтэй. Шатлалыг
таслах үед ховилыг тусгай
аргаар хянадаг. ШНС, ХАС нь
гаралтын ирмэгийн хувьд
явагддаг.

Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэн
үе
Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэн
үе
Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэн
үе
Оргил үе

ГҮ үед
хагарал, гэмтэл, халалтын
үед өнгө хувирах, механик
элэгдэл, хуримтлал, зэврэлтэд
анхаарлаа хандуулах.
ГҮ-г
томруулагч
шилийн
тусламжтайгаар гүйцэтгэдэг.

MNS

: 2021

тавласан), ГТЭ-110-3
хоолойн-цагирган

гадаргуугийн, температурын
огтлолын гадаргуун-100%

22.Өндөр болон нам
даралтын хий
шилжүүлэх унги
хоолойтой , цагирган
шаталтын камерууд

Температ
ураас
хамаарахгүй

Гадна болон
доторх гадаргуу болон суурлилты
н цагирган, хоолой дахь болон
цахилгаан тавлалт байрласан газрууд дахь оёдол - 100%

23. Өндөр болон нам
даралтын, шаталтын
хийшилжүүлэх хоолой

ижилхэн

Ерөнхий гадаргуугийн болон
гагнасан оёдлуудын-100%

24. Турбины их бие
болон компрессорын
бэхлэгч
25. Призонные
боолтууд
Роторын муфт турбин компрессор - генератор

26. Боолт КВД-ТВД
болон
КНД-ТНД

500
болон
түүнээс
дээш
Температ
у-раас
хамаарах
гүй

Температур
-аас
хамаарахгү
й

ГҮ, ШНС

Цуглуулагчууд
ГҮ, ХШ,
ШНС(өнгөт)

1,2
15
30

300
300
50

Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэн
үе

1,2
15
30

300
300
50

Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэн
үе

Турбинуудын, компрессоруудын, шаталтын камерийн бэхлэгч
Хатгуурын болон боолтын 100%
ГҮ, СА, ХХ,
Оролты
Оргил үе
н
Хагас оргил үе
Хатгууруудын 100%
ГҮ, ХХ, ХШ
хяналт
Үндсэн үе
(уялдаа
10
2500
холбоогшалга
60
1200
х
60
100
Боолтын эрээстэй
СА, ба СА, ХХ
Хяналт явуулах
Оргил үе
холболтын гадаргуу-гийн болон
- 100%
давтамж
Хагас
эргийн ирмэгийн
ГҮ, ХАС
оргил үе
1,2
300
резьбагүй гадаргуу-100%
(боолт,
Үндсэн
15
300
резьба), СБС
үе
30
50
ШНС(эргийн
ирмэг)
ГҮ,
1,2
300
Оргил үе
ХАС(боолт
эрээс) СБС
эсвэл ШНС
(эргийнирмэг)
Бусад эд анги
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ГҮ томруулагч шилийн
тусламжтайгаар

Үлдэгдэл хэв гажилт нь
салгавчийн газруудад хүйтэн
байдалд хэмжих шүүпийн
тусламжтайгаар илрүүлдэг

Хагарал илрүүлэх зорилготой

MNS

27. Хийн явалтын унги
хоолойн, турбины
халуун оруулга

Температур
-аас
хамаарахгү
й

28. Хий оруулах улитка

29. Хийн явалтын гадна Температур
ба доторх хоолой
-аас
хамаарахгү
й
30. Агаар хөөргөгчийн
Температур
хоолой
-аас
хамаарахгү
й

31. Суурь болон шуудуу

32. Голын проставк

Доторх гадаргууг-100 хувь

ГҮ
ШНС

Орлуул
алттута
мд
Хагарса
нбайхбо
лзошгүй
үед
5
30

1200
50

2-3 байрлалд

ХХ

Доторх гадаргууг-100 хувь

ГҮ

15

300

2-3 байрлалд

ХХ

60

1200

Боломжтой гадаргууд

ГҮ

15

300

оёдлын гадаргуу 100%

ШНС
1,2
5

300
1200

Оргил үе
-«»-

1,2
15
30

300
300
50
300

Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэнүе
Оргил үе

-«»-

Гаднах гадаргууг-100%

ГҮ
300 мм-ийн
урттай
хоолойн
зүслэг дээж
нь
хуримтлалын
шинжилгээ
авах
болон гадарг
уугийн төлөв
байдлыг
судлахын
тулд
ГҮ

Температур
-аас
хамаарахгү

Гадаргуугийн 100 %

ГҮ

1,2

ШНС

Хагарсан

Гаднах гадаргуу-100%
Секц болгоноос 1 дээж

195

Оргил үе
Үндсэн
үе
Хагас
оргил үе
Хагас
оргил үе
Хагас
оргил үе

: 2021
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й
33. Шатаах төхөөрөмж
болон термоцахилгааны
хувиргуурын корпус
(термопар)

Температур
-аас
хамаарахгү
й

Гадаргуугийн 100 %

ГҮ

ШНС

34. Корпус ба шаталтын
камерийн эд анги
(фланец, шпонк гэх мэт)

-«»-

ГҮ

-«»-

ШНС

байж
болзошгүй
үед
1,2
15
30

300
300
50

Оргил үе
Хагас
оргил үе
Үндсэн
үе

Хагарсан
байж
болзошгүй
үед
задлах
бүрт
Хагарсан
байж
болзошгүй
үед

Тайлбар:
1. Хяналт явуулах хугацааг ашиглалтын хүрсэн хугацаанаас эсвэл заасан залгалтын тооноос хамааран тодорхойлдог. Хоёр хүчин
зүйл нэг нэгнээсээ үл хамаарна.
2. Илэрсэн хагаралд химийн өнгөлгөө хийхийг зөвшөөрдөггүй.
3. Турбины ротор болон компрессорын гол нь буулгах сувагтай үед шаардлагатай хяналтад сувгуудын ёроолыг хамааруулдаг
цагирган хагаралгүйг тодорхойлохын тулд.
4. Турбин болон компрессорын ажлын болон чиглүүлэгч(хушуу) хүрзэмний хяналтад хана талаасаа 10-15 өргөнтэй оролтын болон
гаралтын ирмэгүүд болон тэвш хүрзэмний бүх урттай мөн түүнчлэн хүрзэмний өргөний дагуу 30мм зураастай
бүслүүрийн түгжээ рүү радиусын шилжилт, ирмэгүүдийг багтаан хамааруулна. Сэртэнтэй дискний цуглуулгатай ажлын хүрзэмний төгсгөл
хэсгүүдийн хяналтад булангаас гарсан суурилалтын хоногуудын, диск сэртэнгийн болон ажлын хүрзэмний төгсгөлийн тавиурын хажуугийн
хагарлууд илэрдэг. Энэ хэсгүүдэд шаардлагатай үед металлын бат бөх байдлыг хянадаг.
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4.2.5. 100 мм болон түүнээс их диаметртэй шугам хоолой, коллекторын гагнуурын холболт.
Хүснэгт 5.13

2. Зуух, турбины
коллектор, шугам хоолой,
станцын шугам хоолой
болон уурын шугам
хоолой

2
Параметрээс
хамаарах
-гүй

250-иас
450°C
хүртэл

300 МВт -аас
доош хүчин
чадалтай эрчим
хүчний
төхөөрөмж

1
1.Тэжээлийн усны
насосны шахах талаас
зуух хүртлэх тэжээлийн
усны шугам хоолой

Гагнууры
н
холболты
н төрөл

300 МВт болон
түүнээс дээш
хүчин чадалтай
эрчим хүчний
блок

Шалгах хийц хэсгүүд

Ажлын
биеийн
тооцоот
парамет
р

Хяналтын
өмнөх
залгалтын
тоо

3

4

-

-

600

900

-

-

900

1200

Хянал
тын
арга

5
Төрөл
1
Төрөл
2

Хяналтын хамрах
хүрээ

Хяналт
явуулах
үечлэл

6
ГҮ, ХАС

7
5%

ГҮ, СБС
эсвэл
ШНС,
эсвэл ИШ,
ХАС,
булангийн
оёдлын
катетын
хэмжилт

25%

Төрөл
1

ГҮ, ХАС

5%

150мян.цаг
тутамд

Төрөл
2

ГҮ, СБС
эсвэл
ШНС,
эсвэл ИШ,
ХАС

25%

150 мян.цаг
тутамд, гэхдээ
ажиллагаанд
залгасан тоо
600-гаас
багагүй
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8
150 мян. цаг
тутамд
100 мян. цаг
тутамд, гэхдээ
ажиллагаанд
залгасан тоо
400-гаас
цөөнгүй

Тэмдэглэл

9
1. Шалгалт хийж байгаа хэсэгт ядаж 1
гагнуурын
холболт
дээр
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн
согог илэрвэл (тухайн зориулалтын
шугамын элементүүд) шалгалтын
эзэлхүүнийг
2
дахин
ихэсгэнэ.
Зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн
согог дахин илэрвэл шалгалтын
эзэлхүүнийг 100% хүртэл ихэсгэнэ.
2. Дараагийн хяналт шалгалт бүрд
шинжилгээг гагнуурын холболтын
шинэ бүлэгт хийнэ.

MNS

: 2021

450-иас
510°C
хүртэл

510°C ба
дээш

450

450

600

600

Төрөл
1

ГҮ, ХАС

10%

Төрөл
2

ГҮ, СБС,
эсвэл
ШНС,
эсвэл ИШ,
ХАС

50%

ГҮ, СБС,
эсвэл
ШНС(өнгөт
Т), эсвэл
ИШ, ХАС

20%

Төрөл
1

Төрөл
2

100%
ГҮ, СБС,
эсвэл
ШНС(өнгөт
Т), эсвэл
ИШ, ХАС

Төрөл
1
Төвөө
с
зугтах
хүчний
үйлч-

100%
ГҮ, СБС,
эсвэл
ШНС(өнгөт
Т), эсвэл
ИШ, ХАС
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100 мян, 200
мян.цагийн
дараа,
цаашдаа 50
мян. цаг
тутамд
100 мян, 200
мян.цагийн
дараа,
цаашдаа 50
мян.цаг
тутамд, гэхдээ
ажил-лагаанд
залгасан тоо
300-гаас
цөөнгүй
100
мян.цагийн
дараа,
цаашдаа 50
мян. цаг
тутамд
100
мян.цагийн
дараа,
цаашдаа 50
мян. цаг
тутамд, гэхдээ
ажиллагаанд
залгасан тоо
200-гаас
цөөнгүй
100
мян.цагийн
дараа (
ажиллах нөөц
дууссаны
дараа)

1. БББӨТЧБТ-р илэрсэн хамгийн их
хүчдэл төвлөрсөн хэсэгт 2. Dy 100 мм
ба
түүнээс
их
хэмжээтэй
коллекторын штуцерын гагнуурын
холболтонд- 5%

MNS

3. Ган 20 маркийн шугам
хоолой

400°C ба
дээш

-

-

лэлээр
цутгас
ан
шугам
ын
гагнуу
рын
холбо
лт
Төрөл 2
15Х1М1
Ф
гантай
шугамы
г
15Х1М1
ФЛ
гантай
цутгама
л эд
ангитай
Төрөл
1

Үндсэн
металл
болон
гагнуурын
оёдолд ХХ

: 2021

100%

100 мян.цаг
тутамд

1. Гагнуурын оёдлын хатуулаг ба
үндсэн
металлын
хатуулагийн
харьцаа << 1 үед гагнуурын холболт
дахин хийх эсвэл мэргэжлийн тусгай
байгууллага шалгалтын эзэлхүүнийг
тогтооно.

Графит Гагнууилрүүлэхи
рын
йн тулд
нэг
МШ-г
холбол
огтлолоор
т
хийнэ.

100 мян. цаг
тутамд

1. Гагнуурын холболтын микро
бүтцийн шалгалтыг үл эвдэх аргаар
аргаар 100% хийж байгаа үед огтлол
авахгүй
байж
болно.
2. 1-р баллын чөлөөт графит илэрсэн
үед шалгалтыг 50 мян. цаг тутамд
хийнэ.

5.9-5.13-р хүснэгтүүдэд сануулга:
1. Металлд эсвэл тоноглолын эд ангиудын гагнуурын холболтонд ашиглалтын хяналтын үед үл хүлцэх дефект илэрсэн тохиолдолд нэмэлт
хяналт явуулах шаардлагатай эсэхийг.
2. Гагнуурын холболтын ХАС-ын аргыг радиографийн хяналтын аргаар хамрах хүрээг өөрчлөхгүйгээр солихыг зөвшөөрдөг.
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5.5. Ээлжит бус хяналт
5.5.1. ДЦС-н дулаан механикийн тоноглолын ээлжит бус хяналт явуулах
үндэслэлийг стандартын 5.2.4-р зүйлд харуулав.
5.5.2. Тоноглолын металлын ээлжит бус хяналт явуулах нь дараах
зорилготой:
- Төлөвлөөгүй ачааллын нөлөөллөөс эсвэл сөрөг үйл явдлаас (осол) үүдсэн
тоноглолын эд ангиудын гэмтлийг илрүүлэх;
- Хугацаанаас өмнө эсвэл хэвийн бус гэмтлүүд илэрсэн эд ангиудын
металлын төлөв байдлын дүгнэлт хийх, гэмтлийн шалтгааныг тогтоох болон дараа
нь ашиглах боломжийг үнэлэх;
- Тоноглолыг ашиглалтын өндөр параметртэй ажиллагаанд шилжүүлэх
боломж эсвэл их засварын хугацааг уртсгах шаардлагатай үед бататгах
- Санал болгосон хугацаанд шилжих (хязгаарласан хүрээнд) боломжийг
шаардлагатай үед бататгах эд ангиуд болон тоноглолын зангилаануудыг солих;
Тодорхой нөхцөл байдлаас хамааран бусад шалтгаан болон зорилготой
металлын ээлжит бус хяналт явуулж болно.
5.5.3. Ээлжит бус хяналт явуулах шийдвэрийг төрийн хяналтын байгууллага
мөн түүнчлэн мэргэжлийн байгууллагын саналаар ашиглаж байгаа байгууллага
болон тоноглолын эзэн гаргаж болно.
5.5.4. Ээлжит бус хяналтыг ашиглагч байгууллага өөрийн хүчээр болон
оролцогч байгууллагуудын хүчээр тухайн стандартын 5.1.2-р зүйлийн шаардлагыг
анхаарч үзэн гүйцэтгэнэ. Шаардлагатай үед
мэргэжлийн байгууллагыг оролцуулсан байж болно.
5.5.5. Тодорхой зорилго болон даалгаврыг үндэслэн ээлжит бус хяналт
явуулахын өмнө хяналтын хөтөлбөр бэлдсэн байх ёстой. Хэрэв ажилд мэргэжлийн
байгууллага оролцож байгаа бол хяналтын хөтөлбөрийг мэргэжлийн байгууллага
бэлдсэн эсвэл хяналтын хөтөлбөрийг зөвшөөрсөн байх ёстой. Мөн ашиглах
байгууллага хөтөлбөрийг зөвшөөрсөн байх ёстой.
5.5.6. Хөтөлбөрт металлын хяналтын арга болон хамрах хүрээг тодорхой эд
ангиудын болон тоноглолын зангилаануудтай холбон тусгасан байх ёстой;
шаардлагатай үед хяналтын бүс болон хэсгийг тусгасан байх ёстой. Ашиглалтын
хяналтын үед хэрэглэж байсан тогтмол аргууд хөтөлбөрөөр судлагдсан байх ёстой
(заалт 5.4.3). Ашиглалтын хяналтын үед хэрэглэж байгаагүй өөр аргуудыг хэрэв
тэдний үр дүн тогтмол аргын хяналтаар батлагдсан нөхцөлд хэрэглэхийг
зөвшөөрдөг.
5.5.7. Тодорхой зорилго болон даалгавраас хамааран ээлжит бус хяналтын
хамрах хүрээн ашиглалтын хяналтын хамрах хүрээнээс их эсвэл бага байж болно.
Ээлжит бус хяналтын хөтөлбөрийг бэлдэх үед дараах зөвлөмжүүдийг
анхааралдаа авах ёстой.
5.5.7.1. Бүтцэд төлөвлөөгүй ачаалал нөлөөлсөн тохиолдолд (дэлбэрэлт,
цохилт, доргилт гэх мэт) металлын үлдэгдэл хэв гажилт бий болох боломж болон
гэмтэл үүүсэн эсэхийг (цууралт) шалгах хэрэгтэй. Эхлээд механик нөлөөнд орсон
хэсгийг шалгагддаг. Мөн түүнчлэн төсөлд заагдаагүй хүчнээс үүдэлтэй өндөр
хүчдэл үүсэх магадлалтай тоноглолын хэсгүүдийг (эд ангиудыг) сайтар шалгах
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ёстой: хүчдэл хуримтлагдаж болох хэсэг, гагнуурын холболт, тавлагдсан
болон хэлбэгдсэн холбоосууд гэх мэт.
5.5.7.2. Металлд төсөлд заагдаагүй температуртай ачаалал нөлөөлсөн
тохиолдолд: дөлний хайралт ус алдалт, гал гэх мэт. - нөлөөлсөн эд ангиудын
(хэсгүүдийн) үлдэгдэл хэв гажилтын (төмбийлт, товойлт) үүсэл болон хагарлыг
шалгах ёстой мөн түүнчлэн үл эвдэх болон эвдэх аргаар металлын чухал
хэсгүүдэд хэт жижиг бүтцийн шинжилгээ хийх болон механик шинж чанарын
өөрчлөлтийг үнэлэх.
5.5.7.3. Металлын эд ангиудын гэнэтийн сүйрэл эсвэл хэвийн бус
гэмтлүүдийн үед адилхан төлөв байдалд ажилладаг нэг төрлийн бүх эд ангиудыг
сайтар хянах хэрэгтэй.
Металлын гэмтлийн шалтгааныг тодорхойлхын тулд тоноглолын ажиллаж
байсан нийт хугацаан дахь ашиглалтын нөхцөл байдал болон гэмтсэн эд ангиудын
хүчдэлийн түвшнийн дүн шинжилгээг хийх шаардлагатай мөн түүнчлэн
металллын төлөв байдалд судалгаа хийх.
Энэ тохиолдолд мөн бусад эд анги болон тоноглолын зангилаануудад
шаардлагатай үед металлын хяналтыг хийж болно.
5.5.7.4. Тоноглолыг илүү өндөр параметрт шилжүүлэх боломжийг
баталгаажуулах шаардлагатай үед тооцоогоор үнэлэх шаардлагатай. Энэ
тохиолдолд илүү ачаалалтай эд ангиудын ханын бодит зузаан, тоноглол дахь
температурын болон механикийн ачааллын бодит хуваарилалт зэрэг өгөгдлүүдийг
мэдэх шаардлагатай мөн түүнчлэн илүү ачаалалтай эд ангиудыг болон хэсгүүдийг
гэмтэлгүй хэвийн эсэхийг шалгах хэрэгтэй.
Тодорхой нөхцөл байдлаас хамаарч өөр хяналтын аргуудын хослол
болон металлын төлөв байдлын өөр шинжилгээ байж болно. Ээлжит бус
хяналтын хөтөлбөрт тавигдах үндсэн шаардлага хяналтад тавигдсан даалгаврын
хэрэгжүүлэлтийг хамгийн дээд хэмжээгээр хангах.
5.5.8. Ээлжит бус хяналтын үр дүнг тогтоогдсон дарааллын дагуу
боловсруулан, шаардлагатай үед төрийн хяналтын байгууллагад танилцуулан
эсвэл экспертийн дүгнэлт бэлтгэхийн тулд мэргэжлийн байгууллагад өгнө.
5.6. Тогтоосон нөөц хугацаа дууссаны дараахь шалгалт
5.6.1. Ерөнхий заалтууд
5.6.1.1. Тогтоосон нөөц хугацаа дууссаны дараа буюу ажиллах нөөц
хугацаа дууссан тоноглол, шугам хоолойг ашиглахдаа металлын хяналт
шинжилгээ, оношлогоо хийсний үндсэн дээр цаашид ашиглах эсэхийг
шийдвэрлэнэ. Улсын хяналтад хамаарагддаг тоноглол, шугам хоолойн хувьд
ашиглах зөвшөөрлийн хугацааг сунгахдаа тухайн тоноглол, шугам хоолойн
ашиглалтын үлдэгдэл нөөц хугацааг эрх бүхий мэргэжлийн судалгаа,
шинжилгээний байгууллагаар тогтоолгосны үндсэн дээр сунгалтыг хийнэ.
5.6.1.2. АҮАБЭ болон техникийн оношилгооны журмын явуулах дарааллын
шаардлагыг, тоноглолын төлөв байдлын үнэлгээний дараалал болон ашиглалтын
хугацааны сунгалтыг хамруулан энэхүү стандартын 8-р хэсэгт тогтоож өгсөн.
Цаашид стандартын дэд хэсэгт тоноглолын техникийн оношилгооны үеийн
хяналтын дараалал, янз бүрийн тоноглолын хувьд тодорхой хэсгийн болон эд
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ангиудын хяналтын аргууд болон хамрах хүрээг багтаан тусгасан.
5.6.1.3. Техникийн оношилгооны хүрээнд явуулах металлын хяналтыг
ашиглалтын байгууллага өөрийн хүчээр мөн бүрэлдэхүүндээ үл эвдэх шалгалтын
тогтсон журмын дагуу гэрчилгээжсэн лабораторитой байгууллагуудын
хүчээр явуулж болно.
Тоног төхөөрөмжийн техникийн оношлогоонд шинжээч, мэргэшсэн
байгууллага оролцдог бөгөөд тэд тоноглолын металлын хяналттай холбоотой
хүлээн зөвшөөрөгдөх хазайлт болон зөвшөөрөгдөхгүй гэмтлийг үнэлэх болон
эцсийн шийдвэрийг гаргана. Мөн энэ байгууллага нь тогтоосон нөөц хугацаа
дууссан тоноглолын цаашид ашиглах хугацааг сунгах АҮАБЭ-ийг гүйцэтгэнэ.
5.6.1.4. Стандартын тухайн дэд хэсэгт заасан аргуудын оронд бусад
аргуудыг хэрэглэх боломжтой хэрэв тогтмол аргууд шаардлагатай хүрээнд
давхардсан тохиолдолд эсвэл төлөөлөх чадварыг нь тогтоосон журмыг
баталгаажуулсны дараа боломжтой юм.
5.6.2. Өндөр даралтын эрчим хүчний зуухнууд (барабан болон шууд
урсгалын) болон СКД.
5.6.2.1. Эрчим хүчний зуухны бүрэлдэхүүнд хэд хэдэн эд ангиуд ордог. Тус
болгон өөр өөрийн гэсэн парк болон тогтоосон нөөцтэй. Ажиллах нөөц хугацаа
эсвэл тогтоосон нөөц заасан байдаг зуухны эд ангиуд:
- 450°С болон түүнээс дээш температурт ажилладаг халах гадаргуу /экран, уур
халаагчууд/:
- 450°С-аас дээш ашиглалтын температуртай уур дамжуулах хоолойнууд;
- 450°С болон түүнээс дээш ашиглалтын температуртай уур цуглуулагч
/коллекторууд/;
- 450°С-аас дээш ашиглалтын температуртай цутгамал эд ангиуд;
- Барабанууд.
Халах гадаргуугийн нөөц нь тодорхой зуухны хувьд тус тусдаа бүтцийн
онцлог, ашиглалтын нөхцөл байдал болон эвдрэл гэмтлийн динамикаас
хамааралтай тогтоогддог. (үз 5.4.2.1в)
Уур халаагчийн коллектор, цутгамал эд анги, уур дамжуулах хоолой болон
барабаны ажиллах нөөц хугацааг нь энэ стандартын 5.4.2-н дэд хэсэгт заасан.
5.6.2.2. Халах гадаргуугийн хоолой болон могой хоолой.
450°С болон түүнээс дээш температурт ашиглагддаг халах гадаргуу нь
нөөцийн эд ангиуд юм. Халах гадаргуугийн хоолойн хувьд үлдэгдэл
(хувийн) нөөцийг анхны хяналтын үед 50 мянган цаг ажилласны дараа (эсвэл
ээлжит хяналтын үе) энэхүү хяналтын үр дүнд болон металлын төлөв байдлын
судалгаанд тулгуурлан тодорхойлдог.
Зуухны экран болон уур халаагчуудын техникийн оношилгооны үед
хяналтад тавигдах шаардлагууд нь металлын шулуун хэсгүүд болон булан
хоолойнуудад хамаарна.
А) зуухан дахь хоолойнуудын гадна үзлэг – бүх хамрах хүрээнд боломжтой
газруудад гүйцэтгэнэ.
Б) Соронзон хяналт нь экран хоолойнуудын болон уур халаагчийн могой
хоолойн дулааны жигд бус байдлыг илрүүлэхийн тулд - бүх хамрах хүрээнд
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боломжтой газруудад гүйцэтгэнэ.
В) Хэт авианы зузаан хэмжих – халах гадаргуун тодорхой гадаргуун 30–аас
цөөнгүй хоолойд хийнэ. Ханын зузааны хэмжилт явуулах хоолойг гадна үзлэг
болон соронзон хяналтын үр дүнг харгалүан үзэж сонгох ба их хэмжээний
элэгдэлтэй болон өндөр температуртай хэсгүүдийг сонгоно.
Г) Дээж огтлох шинжилгээ.
Дээж огтолж авах байрлалыг гадна үзлэг, соронзон шалгалтын болон
хоолойн ханын зузааны хэмжилтийн үр дүнд тулгуурлан сонгоно. Огтлолыг
ажилласан хугацаа хамгийн их, хамгийн их болон хамгийн бага соронзон
параметрийн утгатай болон янз бүрийн дулаан хүлээн авдаг хэсэгт байрладаг мөн
түүнчлэн хамгийн бага ханын зузаантай хоолойноос авахыг зөвлөдөг. Хэсэг
болгоноос нэгээс хоёр ~150мм урттай дээж огтолдог. Нэг халаалтын гадаргуугаас
дүрэм ёсоор 5-аас 10 хүртэл дээж огтолдог.
Д) Огтолсон металлд дараах шинжилгээ явуулдаг.
- хоолойн гадаад, дотоод диаметр болон ханын зузааны хэмжилтийг нүүр ба
арын ханын хувьд хийнэ
- оксидын хальсийн бүтэц болон деформацын чадварын судалгаа
- металлын микробүтэц ба эвдрэлийн байдлын шинжилгээ
- металл болон оксидын хальсийн бодит төлөв байдлаар ашиглалтын
эквивалент температурыг тодорхойлох.
Шаардлагатай үед металлын халуунд тэсвэртэй байдлыг тодорхойлох (урт
хугацааны бат бөх чанар)
5.6.2.3. 450°С-аас дээш ашиглалтын температуртай уур дамжуулах шугам
хоолой
Зуухын 450°С-аас дээш ашиглалтын температуртай уур дамжуулах хоолойн
ажиллах нөөцийг сунгах (эсвэл нэмж тогтоох) үеийн металлын үл эвдэх болон
эвдэх хяналт нь станцын уурын хоолойн ажиллах хугацааны сунгалтын үеийн
металлын хяналтын шаардлагын дагуу явагдана –энэ стандартын тухайн хэсгийн
5.6.3 дэд хэсэг.
5.6.2.4. Зуухны коллектор.
Энэхүү зүйлд заасан шаардлагууд 450°С болон түүнээс дээш температурт
ажилладаг зуухны уур халаагчуудын уур цуглуулагчуудад хамаарна (энэхүү
стандартын 5.2 хүснэгт).
Техникийн оношилгооны үеийн цуглуулагчуудын хяналтын арга болон хамрах
хүрээг 5.14-5.16 хүснэгтүүдэд тусгав.
А) Уур халаагчийн коллектор
Хүснэгт 5.14
Орчны
тооцоолсон
үзүүлэлтүүд
Температура
ас
хамаарахгүй
510°С хүртэл

Шалгах арга

ГҮ
ГҮ, ХАС
ГҮ, ХАС,

Хяналтын хамрах хүрээ

Сануулга

Төвийн нүхний доторх
гадаргуугийн ирмэгүүд 3ш-с
цөөнгүй тооны
Тулгасан холбоос( төрөл 1) 20%
Тулгасан холбоос( төрөл 1) 40%

Ажиллах нөөц хугацаа дууссан
төрөл болгоноос нэг коллектор
шалгагдана.
Гэмтэл илэрсэн тохиолдолд
хяналтын хамрах хүрээг 2
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510°С-аас
дээш

510°С хүртэл

510°С-аас
дээш

Температура
ас
хамаарахгүй

СБС эсвэл
ШНС, ИШ
ГҮ, ХАС,
СБС эсвэл
ШНС эсвэл
ИШ
ГҮ, ХАС,
СБС эсвэл
ШНС эсвэл
ИШ

Ёроолын гагнуурын холбоос
болон Da≥100мм-тэй уур
дамжуулах хоолойн
холбоос(төрөл 2)-50%
Ёроолын гагнуурын холбоос
болон Da≥100мм-тэй уур
дамжуулах хоолойн
холбоос(төрөл 2)-100%

РА

10%

ХЗХ

Коллекторын уртын дагууд 3
хяналтын огтлол, огтлол болгонд
4 хяналтын цэг

ГҮ
510°С-аас
дээш

РА

Үндсэн металл: уур дамжуулах
хоолойн штуцер хоорондын
хэсэгт гадна гадаргуу 100%
Хүртээмжтэй байршилд 1 дээж
(коллекторын төв хэсэг)

дахин өсгөнө; Гэмтэл давтан
илэрсэн тохиолдолд хяналтын
хамрах хүрээг 100 % хүртэл
өсгөнө
Гэмтэл илэрсэн тохиолдолд
тухайн хяналтын хамрах хүрээг
100 % хүртэл өсгөнө.

Нэгээс цөөнгүй ёроолын
холболт болон нэгээс цөөнгүй
штуцерийн холболт
Ажиллах нөөц хугацаа нь
дууссан төрөл болгоноос хоёр
коллектор хянагдана.
Ажиллах нөөц хугацаа дууссан
төрөл болгоноос хоёр
цуглуулагч хянагдана.
Ажиллах нөөц хугацаа дууссан
төрөл болгоноос нэг цуглуулагч
хянагдана.

Б) Уур цуглуулагчийн гарах коллектор
Хүснэгт 5.15
Орчны тооцоолсон Хяналтын
үзүүлэлтүүд
арга

Температураас
хамаарахгүй

ГҮ, СБС
эсвэл ШНС
эсвэл ХАС
(гадаргуун
долгионы)

510°С-аас дээш

РА

510°С хүртэл

ГҮ, ХАС

510°С-аас дээш

510°С хүртэл

510°С-аас дээш

510°С-аас дээш

Хяналтын хамрах хүрээ
Гаднах гадаргуун төв хэсэгт
холбогчийн хоорондох орон
зайн хэсгийн уртын дагуу
1000мм-ээс багагүй зайнд
Холбогчийн хоорондох орон
зайн боломжтой газарт 1 дээж
Үндсэн тулгасан холбоос(төрөл 1)
20%

Сануулга

Тухайн төрлийн бүх
коллекторууд хянагдана.
Тухайн төрлийн бүх
коллекторууд хянагдана.

ГҮ, ХАС,
СБС эсвэл Үндсэн тулгасан холбоос(төрөл 1)
ШНС эсвэл
40%
ИШ
ГҮ, ХАС,
Үндсэн тулгасан холбоос болон
Хэрэв ашиглалтын үйл
СБС эсвэл
Da≥100мм-тэй холбогчийн
явцад Da≥100мм-тэй холбогчийн
ШНС эсвэл
холбоос
гагнуурын холболтын гэмтэл
ИШ
(2 төрөл)-100%
илэрсэн бол тухайн холболтын
хяналтын хамрах хүрээг дараах
байдалтай гүйцэтгэхийг санал
ГҮ, ХАС,
Ёроолын гагнуурын холболтууд
болгодог :
СБС эсвэл болон Da≥100мм-тэй холбогчийн
510°С хүртэл-10%
ШНС эсвэл
холбоос
510°С-аас дээш-20 %.
ИШ
(2 төрөл)-100%
Хяналтын аргууд - ГҮ, СБС эсвэл
ШНС эсвэл ХАС, нэмэлт ХЗХ
Нэгээс багагүй ёроолын гагнуурын
РА
10%
холбоосууд болон нэгээс багагүй
холбогчийн гагнуурын холболтууд
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Температураас
хамаарахгүй

ХАС

Коллекторын уртад 3 хяналтын
огтлол, огтлол болгонд 4
хяналтын цэг

: 2021

Тухайн төрлийн бүх
коллекторууд хянагдана.

В) Уур хөргөгчийн коллектор:
Хүснэгт 5.16
Орчны
тооцоолсон
үзүүлэлт

Хяналтын
арга

450°С болон
түүнээс дээш

ГҮ, ХАС

510°С хүртэл

ГҮ, ХАС

510°С-аас дээш

ГҮ, ХАС,
СБС эсвэл
ШНС эсвэл
ИШ

450°С болон
түүнээс дээш

ХЗХ

450°С болон
түүнээс дээш

ГҮ, ХАС,
СБС эсвэл
ШНС, ХЗХ

Хяналтын хамрах хүрээ

Сануулга

Усаар хангах төхөөрөмжийн
холбогч байрласан хэсгийн
гаднах гадаргуу –Dа өргөнтэй
корпусын хяналтын хэсэг
болон холбогчдын хананаас
400мм урттай.
Ерөнхий тулгаж гагнасан
холбоосууд
( төрөл 1) 10%

1. ХАС-ын аргыг их биений
дотоод гадаргуун гэмтлүүдийг и
лрүүлэхийн тулд явуулдаг.
2. Хяналтад тухайн
төрлийн бүх уур хөөргөгчүүд хам
рагдана

Ерөнхий тулгаж гагнасан
холбоосууд
( төрөл 1) 20%
Цугуулагчийн уртад 3
хяналтын огтлол, огтлол
болгонд 4 хяналтын цэг
Явуулахын цацагчийн камеруу
д; Da өргөнтэй корпусын доод
үүсгүүрийн дагуу цацагчийн
байрлалаас 500 урттай болон
хамгаалалтын цамцны ардаас
100мм урттай гаднах
гадаргуунууд

Гэмтэл илэрсэн тохиолдолд
хяналтын хамрах хүрээг 2
дахин нэмэгдүүдэг. Гэмтлийг
давтан илрүүлсэн тохиолдолд
хяналтын хамрах хүрээг
100% хүртэл нэмнэ.
Хяналтанд тухайн төрлийн бүх
камерууд хамрагдана.
1. Хяналтад тухайн төрлийн бүх
камерууд хамрагдана.
2. ХАС-ын аргыг их биений
дотоод гадаргуудын гэмтлүүдийг
илрүүлэхийн тулд явуулдаг.

5.6.2.5. Ду100мм болон түүнээс том цутгамал эд ангиуд
Энэ хэсэгт тусгасан шаардлагууд нь 450°С болон түүнээс дээш температурт
ажилладаг зуухны уур халаагчтай холбогдох цутгамал эд ангиудад хамаарна.
Техникийн оношилгооны үеийн цутгамал эд ангиудын хяналтын аргууд болон
хамрах хүрээнүүд 5.17 болон 5.18-р хүснэгтүүдэд заасан.
А) Арматуруудын их бие, тройник, шилжүүлэг
Хүснэгт 5.17
Эд ангийн нэр

Хяналтын арга

Хяналтын хамрах хүрээ

ГҮ, ХАС, СБС
эсвэл ШНС эсвэл
ИШ

Гадаад гадаргуугийн радиусын
шилжилттэй хэсэгт- 100%.
Засварын гагнаас-100%

Авсан сорьцод м
еталлографийн
шинжилгээ-МШ

Хамгийн өндөр температуртай
нэг эд ангиас нэг сорьц

Арматурын их
бие

ХЗХ, ХХ

Коллекторын уртын дагуу
гурван хяналтын хэсэг, хэсэг тус
бүрт 4 хяналтын цэг байна

Тройник

ХЗХ, ХХ

шилжүүлэг

ХЗХ, ХХ

Арматурын их
бие, тройник,
шилжүүлгүүд

Эд ангиудын 100 %.
Эд ангиудын 100 %.
Шилжилгийн хэсэгт ойрхон хоёр
огтлолд хяналт явагдана.
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Сануулга
Dy>250-тай арматурын
корпусын доторх гадаргуу
талаас нь хянах
боломжтой газруудад
Мэргэжлийн
байгууллагын шийдвэрээр
шаардлагатай үед
гүйцэтгэнэ.
Арматурын ХЗХ зөвхөн
уг хоолойнуудад шаардлаг
атай; Их биений доод
хэсэгт шаардлагагүй

MNS

: 2021
Огтлол болгоны хүрээгээр жигд
тархсан 4 хяналтын цэг.

Б) Цутгамал булан
Хүснэгт 5.18
Орчны тооцоолсон
үзүүлэлт

Хяналтын
арга

510°С хүртэл

ГҮ, СБС
эсвэл ШНС
эсвэл ИШ

ХЗХ, ХХ

510°С-аас дээш

ГҮ, СБС
эсвэл ШНС
эсвэл ИШ
ХЗХ, ХХ

Авсан сорьц
од
металлогра
фийн
шинжилгээМШ

Хяналтын хамрах хүрээ

Сануулга

Маталттай хэсгүүдийн бүх гадаргуу,
гадаад, дотоод гадаргуун
сунасан хэсгүүдийн 50 хувь
засварын гагнаасууд-100 хувь
Эд ангиудын 100 хувь. Хяналтыг 3
огтлолд гүйцэтгэнэ: төвд болон
түүний хоёр тал. Хяналтын огтлол
болгонд 4 цэгт хэмжилт явагдана:
гадна, дотоод, нейтрал хэсгүүдэд
Маталттай хэсгүүдийн бүх
гадаргуугаар, гадаад, дотоод,
нейтрал хэсгүүдэд 100 хувь
Эд ангиудын 100 хувь. Хяналтыг 3
огтлолд гүйцэтгэнэ: төвд болон
түүний хоёр тал. Хяналтын огтлол
болгонд 4 цэгт хэмжилт явагдана:
гадна, дотоод, нейтрал хэсгүүдэд
Хамгийн өндөр ажиллах
температуртай уурын хоолойд нэг
сорьц

Засварын
гагнаасуудыг
зөвшөөрөхгүй

Сорьц авах арга
нь ханын зузааныг
нимгэрүүлж болохгүй.
Булангийн маталтын
дотоод гадаргуугаас
сорьц авахыг зөвшөө
рдөг.

5.6.2.6. Бэхэлгээний эд ангиуд
Энэхүү дэд хэсэгт тусгасан шаардлагууд 450°С болон түүнээс дээш
температурт ашиглагддаг арматурын болон бусад салдаг холбогч бэхэлгээний эд
ангиудад хамаарна. Бэхэлгээний эд ангиудын хяналтын аргууд болон хамрах
хүрээнүүд 5.19 хүснэгтэд заасан.
Хүснэгт 5.19
Эд ангийн нэр

Фланцын
холболтууд болон
арматурд
зориулсан M42
болон түүнээс том
хэмжээтэй
хатгуурууд

M42 болон түүнээс
том хэмжээтэй
эргүүд

Хяналтын
арга

Хяналтын хамрах хүрээ

ГҮ, СБС
эсвэл ШНС,
эсвэл ХГС,
эсвэл ИШ,
ХАС

Эрээстэй гадаргууболомжтой газаруудад

ХХ

Эрэг талаас хажуу нүүр
гадаргуу-100%

ГҮ
ХХ

Эрээстэй болон хажуу нүүр
гадаргуунууд
хажуу нүүр гадаргуу
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Сануулга
1.М36 болон түүнээс бага
хэмжээтэй шпилькуудад хяналт
хийх зөвшөөрлийг ДЦС-н
ерөнхий инженер гаргана.
2. СБС эсвэл ШНС, ХГС, ИШ
зэрэг хяналтыг ерөнхий
инженерийн зөвшөөрлөөр
түүвэрлэн гүйцэтгэнэ.
Хатуулаг нь анхны төлөв
байдлын шалгуурыг хангаж
байх ёстой.
Хатуулаг нь анхны төлөв
байдлын шалгуурыг хангаж
байх ёстой.

MNS

: 2021

5.6.2.7.
Бүтэн
давтмал
болон
гагнагдсан
барабан
Стандартын энэхүү дэд хэсэгт өндөр даралтын зуухнуудын барабануудын
ерөнхий эд ангиудын металлын хяналтын хөтөлбөр тусгагдсан 5.20-р хүснэгт.
Барабануудын техникийн оношилгооны үеийн металлын хяналтыг энэ
хөтөлбөрийн дагуу эсвэл энэ хөтөлбөр дээр суурилсан хувийн хөтөлбөрийн дагуу
гүйцэтгэх ёстой. Барабануудын техникийн оношилгоо явуулах металлын хяналтын
хувийн хөтөлбөр нь мэргэжлийн байгууллагаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх ёстой.
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Хүснэгт 5.20-Өндөр даралтын зуухны бүтэн давтмал болон гагнагдсан барабаны ерөнхий эд ангиудын металлын хяналтын
хөтөлбөр
Хяналты
н объект
1

Хяналты
н арга
2

1. ГҮ

Хяналтын хэсэг
3
1. Дулаалга болон дулаан тусгаарлагч
2. Их биений бүслүүрүүдийн гадаад гадаргуун дулаалга руу ус орох
магадлалтай газруудад
3. Дотоод гадаргуу

1. Хэрэв цууралттай гэж сэжиглэж байгаа тохиолдолд их биений
дотоод гадаргуун хэсгүүд.
2. Их биений дотоод гадаргуун усны хоолойн нүхнүүдийн хооронд
уртаашаа болон хөндлөн хэсгүүдэд.

Их
биений
бүслүүрү
үд

2.СБС
эсвэл
ШНС,
эсвэл ИШ

3. Их биений дотоод гадаргуун уурын хоолойн нүхнүүдийн хооронд
уртаашаа болон хөндлөн хэсгүүдэд.

4. Их биений бүслүүрүүдийн засварын гагнаасууд: /Шавалтын
металлын гагнуурын оёдлын 20-30мм өргөнтэй хэсэгт/
5. Угсралтын үеийн гагнуурын бэхэлгээний хэсгүүдэд

3. ХАС

Хяналтын хамрах
хүрээ
4
100%
100%
100%

ГҮ-н үр дүнгээр
хяналтын хамрах хүрээг
тодорхойлно.
Нэг зориулалтын нүхний
бүлэг тус бүрийн ташуу,
уртаашаа болон
хөндлөн хэсгүүдийн 30
хувь
Нэг зориулалтын нүхний
бүлэг тус бүрийн ташуу,
уртаашаа болон
хөндлөн хэсгүүдийн 25
хувь
100%

100%

СБС, ШНС эсвэл ИШ
хийхээр өнгөлж
цэвэрлэсэн бүх
хэсгүүдэд

Металлын язралтыг /үечлэл/ шалгах
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Сануулга
5
1. Дулаалга болон дулаан
тусгаарлагчийн бүрэн бүтэн
байдал шалгана.
2. Дулаалга норсон толботой үед
бүслүүрийн гаднах гадаргыг
шалгахын тулд толботой хэсгийг
тайлах ёстой.

ГҮ-н үр дүнгээр хамгийн муу
хэсэгт хяналт явагдана.
Цууралт илэрсэн үед хяналтын
хамрах хүрээ 100 хувь хүртэл
нэмэгдүүлнэ.
1. ГҮ-н үр дүнгээр хамгийн муу
хэсгүүдэд хяналт явагдана.
2. Цууралт илэрсэн үед хяналтын
хамрах хүрээг 100 хувь хүртэл
нэмэгдүүлнэ.
Астенит шаваасуудыг
идүүлэлтийн болон ШНС-н
аргуудаар хянана.
Энэхүү газруудыг харааны
байдлаар илрүүлэх боломжгүй
үед- 200мм өргөнтэй металлын
зурвасыг
цагирган оёдлын заагаас тал бүр
рүү барабаны усны хэмжээнд
хянах
Металллын ялзралт илэрсэн
тохиолдолд түүний хил хязгаар,
хэмжээг тодорхойлно.

MNS
1. Зуйванжилт

4.ХШ

2. Хазайлт

Их биений бүслүүрүүдийн гадаад, дотоод гадаргууд хөндлөн
огтлолын дагуу хэмжилт хийнэ. Хэмжилтийн байрлалууд бие
биенээсээ 1000мм-с холгүй зайтай байна.
5. ХЗХ

1. Их биений бүслүүрийн дотоод гадаргууд холбогдсон ус явуулах
хоолойнуудын нүхнүүдийн хоорондох хэсгүүдэд хэмжилтийг авна.
6. ХХ
2. Их биений бүслүүрийн дотоод гадаргууд холбогдсон уурын шугам
хоолойн хэмжилтийн цэгүүд

Их
биений
бүслүүрү
үд

7. МШ

Ёроолуу
д
1. ГҮ

1.
Металлын
бичил
бүтцийн
шинжилгээ
2. Металлын огтлолын шинжилгээ

1.
Гадарлагаа
болон
дулаан
хөндийрүүлэгч
2. Ёроолын гадна талаас дулаалга
руу ус орох магадлалтай хэсэгт
3. Ёроолуудын цилиндр хэсгээс
бөмбөрцөг руу шилжих хэсгийн

Шаардлагатай тохиолдолд
хувийн хөтөлбөрөөр
Шаардлагатай тохиолдолд
аль нэг бүслүүрээс огтлол
авна.
100 %
100 %
100 %
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Их биений бүслүүрийн
нэг хөндлөн огтлолд
30°-ын зөвшөөрөгдсөн
хазайлттайгаар хөндлөн
болон босоо чиглэлд
Их биений
бүслүүрүүдийн
цилиндрийн хэсгийн бүх
уртаараа огтлолоор,
бие биенээсээ 1000мм
холгүй зайтай
Байрлал болгонд
гурван цэгт

: 2021

1%-аас их зууванжилт илэрсэн
үед хэмжилтыг бүслүүр бүрт 3-н
хөндлөн огтлол хийнэ.

1. Байрлал болгонд хэмжих цэг
нь 120° өнцөгөөр байрласан байх
ба нэг нь доод цэгт байрласан
байх ёстой.
2. Сонгосон болон зэврэлттэй
хэсгүүдэд ханын зузааны нэмэлт
хэмжилт хийнэ.
3. Металлын давхарга /үечлэл/
илэрсэн үед ХАС-н аргаар
шалгаж хянана.
Их биений бүслүүрүүдийн
Нийт хэсгийн 10 хувьд
хяналт хийх хэсгүүд ус явах
нэг хэсэгт хоёр цэгт
хэсгүүдээр жигд тархсан байх
ёстой.
Бүслүүр болгонд гурван
Хяналтын хэсгүүд уурын явах
цэгт
хэсгүүдээр жигд тархсан байх
ёстой.
Металлын бичил бүтцийн шинжилгээ шаардлагатай эсэхийг
барабаны техникийн оношилгооны үр дүнгээр мэргэжлийн
байгууллага тодорхойлно.
16ГНМ гангаар хийгдсэн барабанаас огтлол авна. Хэрэв
өмнөх судалгааны үед огтлол авч байгаагүй бол. 22К болон
15М
гангаар
хийгдсэн
барабануудад
мэргэжлийн
байгууллагын шийдвэрээр огтлол авна.
Дулаалга болон дулаан тусгаарлагчийн бүрэн бүтэн байдал
шалгана.
Дулаалга норсон толботой үед бүслүүрийн гаднах гадаргыг
шалгахын тулд толботой хэсгийг тайлах ёстой.

MNS

: 2021

2. СБС
эсвэл
ШНС
эсвэл ИШ

1. ХАС

4. ХЗХ

5. ХХ
Оролтий
н
нээлхий
нүх
Дагуу болон
хөндлөн
байрлалтай
үндсэн
гагнуурын
оёдлууд

ГҮ,СБС
эсвэл
ШНС
эсвэл ИШ

1. ГҮ

дотоод гадаргууд.
1. Ёроолуудын дотоод гадаргуун
цууралттай гэж сэжиглэж байгаа
хэсгүүдэд
2. Ёроолуудын цилиндр хэсгээс
бөмбөрцөг руу шилжих хэсгийн
дотоод гадаргууд
3. Ёроолуудын дотоод гадаргуун
цууралттай гэж сэжиглэж байгаа
хэсгүүдэд
4. Ёроолын гадаад, дотоод гадаргууд
холбогдсон тулгуурын гагнуур болон
угсралтын
үеийн
бэхэлгээний
гагнуурын оёдолтой хэсгүүдэд
5. Их бие болон ёроолыг холбосон
засварын гагнуурын оёдол болон
түүнээс 20-30мм өргөнтэй үндсэн
металлд.
Металлын язралтыг /үечлэл/ шалгах
Гадаад, дотоод гадаргуун 90°-н
өнцгөөр байрласан хоёр байрлалд
хэмжилтийг гүйцэтгэнэ
Дотоод гадаргуун 90°-н өнцгөөр
байрласан хоёр байрлалд
хэмжилтийг гүйцэтгэнэ
Орох нээлхийн ирмэгээс 100мм
зайтай гадаргуунууд болон хаах
тагны нягтруулах гадаргууд
1.
Барабаны
гадаад
гадаргуун
гагнуурын оёдлууд болон оёдлоос 2
тийш 60-80мм зайтай хэсэгт
2.
Барабаны
дотоод
гадаргуун
гагнуурын оёдлууд болон оёдлоос 2
тийш 60-80мм зайтай хэсэгт
3. Засварын гагнуурын оёдлуудад:
оёдол болон шавалттай хэсгээс 2

Хяналтын хамрах хүрээг ГҮн үр дүнгээр тодорхойлно.

25%

Дотоод гадаргуун өмнө нь шалгагдаж байгаагүй хэсгүүдэд
хяналт явагдана.

Хяналтын хамрах хүрээг ГҮн үр дүнгээр тодорхойлно.

100 %

100 %
СБС, ШНС эсвэл ИШ
хийхээр өнгөлж цэвэрлэсэн
бүх хэсгүүдэд
Байрлал болгонд 4-5 цэгт

Байрлал болгонд 4-5 цэгт

100 %
Дулаалга нь буулгасан
/унасан/ хэсгүүдэд
100 %
100 %
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Угсралтын үеийн бэхэлгээнтй гагнууртай хэсгүүдийг
илрүүлэх боломжгүй үед 200мм өргөнтэй металлын
зурвасыг цагирган оёдлын заагаас тал бүр рүү барабаны
доторх усны түвшний хэмжээнд хянана.
Астенит гангаар шавалт хийсэн хэсгүүдэд өнгөлгөө хийж
шингэн нэвчүүлэх эсвэл идүүлэлтийн аргуудаар шалгалт
хийнэ.
Металллын ялзралт илэрсэн тохиолдолд түүний хил
хязгаар, хэмжээг тодорхойлно.
1. Байрлал болгонд хэмжилтийн
цэгүүд цилиндрийн ирмэгээс орох нээлхийн нүх хүртэл жигд
тархасан байх ёстой.
2. Металлын давхарга /үечлэл/ илэрсэн үед ХАС аргаар
хяналт явагдана.
Байрлал болгонд хэмжилтийн цэгүүд цилиндрийн ирмэгээс
орох нээлхийн нүх хүртэл жигд тархасан байх ёстой.

MNS

: 2021

тийш 30мм хэсэгт

Дагуу болон
хөндлөн
байрлалтай
үндсэн
гагнуурын
оёдлууд

Барабан
доторх
тоноглол
ын
гагнууры
н
оёдлууд

Уур,
усны
хоолойну
удын
штуцеры
н угны
гагнууры
н
оёдлууд

1.
Барабаны
дотоод
гадаргуун
гагнуурын оёдлууд болон оёдлоос 2
тийш 60-80мм зайтай хэсэгт

Гагнуурын оёдол бүрийн
нийт уртын 30
хувь, хөндлөн болон
дагуу оёдлуудын огтлолцсо
н цэгээс бүх тал руу 100ммс багагүй урттай хэсгийг
багтаана.

2. Засварын гагнуурын оёдлуудад:
оёдол болон шавалттай хэсгээс 2
тийш 30мм хэсэгт

100%

3. ХАС

Барабаны гадаад, дотоод гадаргуун
гагнуурын оёдлууд болон оёдлоос 2
тийш 60-80мм зайтай хэсэгт

Гагнуурын оёдол бүрийн
нийт уртын 30
хувь, хөндлөн болон
дагуу оёдлуудын огтлолцсо
н цэгт 100%, огтлолцолын
цэгээ бүх тал руу 200мм-с
багагүй урттайгаар
шалгана.

1.ГҮ

Гагнуурын оёдлууд болон оёдлоос 2
тийш 20-30мм зайтай хэсэгт

Боломжтой бүх газруудад

2. СБС
эсвэл
ШНС
эсвэл
ИШ

2. СБС
эсвэл
ШНС
эсвэл
ИШ

1. ГҮ

2. СБС
эсвэл
ШНС
эсвэл
ИШ

1. 20-30 мм оёдлын хажуу хэсэгтэй
гагнуурын оёдлын металлын хажуу
тийш
2. Засварын гагнуурын оёдлуудад:
оёдол болон шавалттай хэсгээс 2
тийш 20-30мм зайтай хэсэгт
Барабаны гадна талын гагнуурын
оёдлууд болон оёдлоос 2 тийш 30мм
зайтай хэсэгт
1. Барабаны гадна талын гагнуурын
оёдлууд болон оёдлоос 2 тийш 30мм
зайтай хэсэгт

2. засварын гагнаас: 30 мм багагүй

Гагнуурын оёдлууд болгоны
нийт уртын 30 хувь

1. ГҮ-н үр дүнгээр хамгийн муу гагнуурын оёдолтой
хэсгүүдэд болон өмнө хянагдаж байгаагүй хэсгүүдэд
хяналтыг явуулна.
2. Зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн гэмтэл согог илэрсэн
үед хяналтын хамрах хүрээ 100 хувь хүртэл нэмэгдүүлнэ.
Астенит гангаар шавалт хийсэн хэсгүүдэд өнгөлгөө хийж
шингэн нэвчүүлэх эсвэл идүүлэлтийн аргуудаар шалгалт
хийнэ.
1. ГҮ-н үр дүнгээр хамгийн муу гагнууртай хэсгүүдэд болон
өмнө хянагдаж байгаагүй хэсгүүдэд шалгалтыг явуулна.
2. Зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн гэмтэл согог илэрсэн
үед хяналтын хамрах хүрээ 100 хувь хүртэл нэмэгдүүлнэ.

1. ГҮ-н үр дүнгээр хамгийн муу гагнууртай хэсгүүдэд болон
өмнө хянагдаж байгаагүй хэсгүүдэд шалгалтыг явуулна.
2. Зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн гэмтэл согог илэрсэн
үед хяналтын хамрах хүрээ 100 хувь хүртэл нэмэгдүүлнэ.
3.16ГНМ гангаар хийгдсэн барабануудын хувьд шалгалтын
хамрах хүрээ 100% байна.

100%

100 %
Ижил төрлийн хоолойн
штуцер бүрийн гагнуурын
оёдлуудын
30% гэхдээ төрөл тус
бүрээс 2-с
доошгүй
100 %
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1. ГҮ-н үр дүнгээр хамгийн муу гагнууртай хэсгүүдэд болон
өмнө хянагдаж байгаагүй хэсгүүдэд шалгалтыг явуулна.
Одоогийн судалгаа болон өмнөх бүх хугацаан
дахь ашиглалтын үеийн шалгалтын нийлбэр үр дүнд
шалгалтын хамрах хүрээ 100 %-аас багагүй байх ёстой.
2. Зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн гэмтэл согог илэрсэн
үед хяналтын хамрах хүрээ 100 хувь хүртэл нэмэгдүүлнэ.

MNS

: 2021

1. ГҮ
Ус
дамжуул
ах
хоолойн
штуцер
болон
нүхний
хэсэгт

2. СБС
эсвэл
ШНС
эсвэл
ИШ

1. ГҮ
Уур
дамжуул
ах
хоолойн
штуцер
болон
нүхний
хэсэгт

2. СБС
эсвэл
ШНС
эсвэл
ИШ

өргөнтэй оёсын хажуу хэсэгтэй
хайлуулсан металлын хажуу тийш
Барабаны дотор талын штуцер ба
нүхний дотоод гадаргуу, нүхний
ирмэгээс 30-40мм өргөнтэй хэсэгт.
1. Барабаны дотор талын штуцер ба
нүхний дотоод гадаргуу, нүхний
ирмэгээс 30-40мм өргөнтэй хэсэгт.

2. Штуцер болон нүхний дотоод
гадаргуу дахь засварын гагнуурын
оёдлуудад: оёдол болон шавалттай
хэсгээс 2 тийш 20-30мм зайтай хэсэгт
Барабаны дотор талын штуцер ба
нүхний дотоод гадаргуу, нүхний
ирмэгээс 30-40мм өргөнтэй хэсэгт.
1. Барабаны дотор талын штуцер ба
нүхний дотоод гадаргуу, нүхний
ирмэгээс 30-40мм өргөнтэй хэсэгт.

2. Штуцер болон нүхний дотоод
гадаргуу дахь засварын гагнуурын
оёдлуудад: оёдол болон шавалттай
хэсгээс 2 тийш 20-30мм зайтай хэсэгт

100 %

Хоолойн нүхний зориулалт
тус бүрээс 30%

100 %

1.Өмнө хянагдаж байгаагүй хэсгүүдэд шалгалтыг явуулна.
2. Хамгаалалтын цамцтай эсвэл булдуурын аргаар
холбогдсон нүхнүүдийн хяналтыг 30-40мм өргөнтэй нүхтэй
зэргэлдээ дотоод гадагууд хийнэ; Цууралт илэрсэн
тохиолдолд цамц эсвэл булдуурыг авч шалгалтыг хийнэ.
3. Зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн гэмтэл согог илэрсэн
үед хяналтын хамрах хүрээ 100 хувь хүртэл нэмэгдүүлнэ.
Астенит гангаар шавалт хийсэн хэсгүүдэд өнгөлгөө хийж
шингэн нэвчүүлэх эсвэл идүүлэлтийн аргуудаар шалгалт
хийнэ.

100 %
Ижил төрлийн хоолойн
штуцер бүрийн гагнуурын
оёдлуудын
30% гэхдээ төрөл тус
бүрээс 2-с
доошгүй
100%

212
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5.6.3. 450°-аас дээш температурт ашиглагддаг уурын шугам хоолой
5.6.3.1. Энэ дэд хэсэгт 75мм-ээс дээш диаметртэй 12МХ(12ХМ), 15ХМ,
12Х1МФ(12ХМФ) болон 12Х1М1Ф маркийн гангаар хийгдсэн 450°-аас дээш
температурт ашиглагддаг станцын уурын шугам хоолой болон зуух, турбины уур
оруулах хоолойн техникийн оношилгооны үеийн хяналтын аргуудад болон хамрах
хүрээнд тавигдах шаардлагууд хамаарна.
5.6.3.2. Нөөц нь тодорхойлогддог уурын шугам хоолойн үндсэн эд ангийн
тоонд шулуун хоолой, матсан хоолой, хэвэлмэл ба хэвэлмэл гагнасан булан,
цувсан болон хэвэлмэл тройник, шилжүүрлэг, цутгамал эд ангиуд (булан, гурвалж
болон бусад), гагнуурын холболтууд хамаарна.
Уурын шугам хоолойн эд ангийн металлын үл эвдэх шалгалтын өмнө уурын
шугам хоолойн /ДТСҮ/ дүүжин тулгуурын системийн үйл ажиллагааг бүхэлд нь
магадлан хяналтыг гүйцэтгэнэ. ДТСҮ–г уурын шугам хоолойн хүйтэн болон халуун
байдалд гүйцэтгэнэ. ДТСҮ–ийн үр дүнг дараа нь уурын шугам хоолойн бат бөхийг
шалгах тооцоо ба өөрийн компенсацийг шалгахад ашигладаг.
5.6.3.3. Шулуун хоолой
A) Үлдэгдэл хэв гажилтанд ажилладаг 12МХ болон 15ХМ маркийн гангаар
хийгдсэн 450°С болон түүнээс дээш температуртай шугам хоолой,12Х1МФ болон
15Х1М1Ф маркийн гангаар хийгдсэн 500°С болон түүнээс дээш температуртай
шугам хоолойнууд үлдэгдэл хэв гажилтын хэмжилтийг 100 хувь хийнэ.
Б) 50мм болон түүнээс дээш диаметртэй ус зайлуулах
шугамын штуцерын оруулганы хэсгүүдийг, уурын болон БРОУ, РРОУ -н шугам
хоолойг ГҮ, ХАС болон ХЗХ аргуудаар, үндсэн шугам хоолойн диаметрийн нэг
байрлалд /штуцерын хана/ шалгана. Ханын зузааны хэмжилтийг хоёр хөндлөн
огтлолд: хөндлөн огтлолын 2 талд, үндсэн шугам хоолой болон штуцерын
диаметрээс багагүй зайтай хэсэгт. Хяналтын огтлол болгонд 4 цэгт ханын зузаан
хэмжигдэнэ.
В) Шугам хоолойн шулуун хэсэг дэх нэмэлт хяналт
Шугам хоолойн шулуун хэсэг дэх нэмэлт хяналтыг түүний паркийн болон
өөрийн нөөц нь дууссаны дараа дараахь тохиолдолд явуулна:
- Өмнө нь бүх булан хоолойг сольсон эсвэл хуучин булангуудад сэргээх
дулааны боловсруулалт хийсэн.
- Шугам хоолойн хамгийн их үлдэгдэл үлдэгдэл хэв гажилт нь
зөвшөөрөгдсөн утгын 75 хувиас их болсон.
Г) Нэмэлт хяналтанд дараахь зүйлс орно:
- Ханын зузааны хэт авианы хэмжилт хамгийн их үлдэгдэл хэв гажилттай таваас

цөөнгүй шулуун хоолой, гэхдээ төрөл тус бүрээс хоёроос цөөнгүй хоолой; Хоолой
тус бүрт шилжилт заагчтай нэг бүсийг оролуулна.
- Шугам хоолойн төрөл, хэмжээ тус бүрээс 2-оос дээш тооны хоолойд (үлдэгдэл
хэв гажилтын хамгийн их, ханын зузааны хамгийн нимгэн утгатай хоолойд) ГҮ,
СБС (ШНС), ХАС мөн түүнчлэн наалтуур буюу дээжид хийх микробүтцийн
шинжилгээ болон согогийн шинжилгээг хийнэ.
Тайлбар:
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1. Хоолойн шалгах хэсэгт ханын зузааныг хэмжихдээ периметрийн дагуу жигд зайтай
4 цэгт гүйцэтгэнэ.
2. Хоолойн шулуун хэсэг хийгдэх ГҮ, СБС (ШНС) болон ХАС аргуудын шалгалтыг
шилжилт заагчаас 500мм-ээс багагүй урттай хэсэгт явуулах ба чиглүүлэгч хоолойн
тойргийн дагуу бүх периметрүүдийг хамрах ёстой.
3. СБС (ШНС) болон ХАС-хийхээр бэлтгэгдсэн болон хамгийн бага ханын зузааны
цэгтэй хэсэгт газар дээр нь хоолойн микро гэмтлийн илрүүлэх микробүтцийн
шинжилгээг хийдэг.

Хэрэв хэт авианы ханын зузааны хэмжилтийн үр дүнгээр өгөгдсөн хоолойн
хамгийн бага ханын зузаан нь тухайн хоолойн стандарт хэмжээний номиналь
зузаанаас багагүй болон хамгийн их үлдэгдэл хэв гажилт нь зөвшөөрөгдсөн
утгын
хагасаас
даваагүй
байх
тохиодолд
СБС
(ШНС) болон ХАС (5.6.3.3.г дагуу)
аргуудаар
шулуун
хоолойн
хяналт
явуулахгүй байж болно.
Д) Хэрэв хяналтын үр дүнгээр аль нэг стандарт хэмжээний хоолойн хамгийн
бага ханын зузаан 0,95∙ 𝑆-0,5 мм-с бага байвал энэ хоолойнуудын ханын зузааны
хяналт
нь
2
дахин
их
хамрах
хүрээтэй
явагдана.
Е) Шулуун хоолойн нэмэлт хяналт явуулах үед бат бөх байдлын хяналтын
тооцооны үр дүнгээр эд хяналтын ангиудыг болон хэсгүүдийг сонгохыг санал
болгодог.
5.6.3.4. Булан
а) Үлдэгдэл хэв гажилтанд ажилладаг 12МХ болон 15ХМ маркийн гангаар
хийгдсэн 450°С болон түүнээс дээш температуртай булан хоолой,12Х1МФ болон
15Х1М1Ф маркийн гангаар хийгдсэн 500°С болон түүнээс дээш температуртай
булан хоолойнууд үлдэгдэл хэв гажилтын хэмжилтийг 100 хувь хийнэ.
б) Булан хоолойд зуйванжилтыг 100 хувь хэмжиж тодорхойлно.
Зууванжилт нь гадаад диаметрийн хэмжилтээр тодорхойлогддог ба
харилцан перпендикуляраар 2 чиглэлд хэмжинэ: гадаад болон дотоод гадаргуун
хооронд болон нейтрал хэсгүүдийн хооронд. Хэмжилтийг 3-с багагүй хяналтын
хэсэгт явуулна: матсан хэсгийн төв хэсэгт болон түүнээс 2 тийшээ ~0,5Da зайд (Daгадаад диаметр).
В) Булан хоолойг ГҮ, СБС (ШНС) болон ХАС аргуудаар 100 хувь шалгана.
Тайлбар - бүх муруй хэсгийн уртын 2/3-д, сунасан болон нейтрал хэсгүүдийг
хамруулан гүйцэтгэдэг.
Г) Булан хоолойн сунасан болон нейтрал хэсгүүдэд – ХЗХ-г 100 хувь хийнэ.
Хэмжилт нь булан бүрийн муруй хэсгүүдийн 5-аас багагүй хяналтын хэсэгт
явагдана: нэг хяналтын хэсэг- булан хоолойн төв хэсэгт болон 2 хэсгээр-(0,70,75)Da ихгүй интервалтай төвөөс 2 тийшээ – хэвийн муруйтай булан хоолойн
хувьд болон ~ (0,30-0,40)Da- огцом муруйтай булан хоолойн хувьд , Da- гадаад
диаметр
Д) Металлын бичил бүтэц болон бичил бүтцэд үүсэх гэмтлийн шинжилгээ.
Шинжилгээг наалтуур хээний (реплик) аргаар эсвэл шууд нимгэн хэсэгт
зөөврийн микроскопоор хамгийн багадаа дараах хамрах хүрээнд хийнэ: уурын
шугам хоолой дахь бүх булан хоолойн тооны 10 хувь гэхдээ 3-с багагүй энэ үед
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ажиллах нөөц хугацаа ажилласан стандарт хэмжээ тус бүрээс доор хаяж нэг булан
шинжилгээнд хамрагдана;
Зориулалт тус бүрийн (зуух эсвэл турбины) хоолойн нийт тооны 5 хувь,
гэхдээ уурын шугам хоолойн 2-с цөөнгүй буланд хийнэ.
Бат бөх байдлын тооцооны үр дүнгээр хамгийн их үлдэгдэл хэв гажилттай
эсвэл хамгийн их хүчдэлийн түвшинтэй булан хоолойнууд хяналтад хамрагдана.
Тайлбар:
1. Гаднах болон доторх диаметрүүдийн харьцаа нь 1,2 оос (Dн/Dвн= ) ихгүй нимгэн
ханатай уурын шугам хоолойн хувьд микро гэмтлийг тодорхойлохын тулд хяналтын
группд 1,5 бага зууванжилттай булан хоолойг болон зууванжилт нь эхний утгатай
харьцуулахад
2
дахин
багассан
булан
хоолойнуудыг
сонгож
авна.
2. ХДД-ын блокуудын уурын шугам хоолойнууд дахь хяналтын группд микро
гэмтлийг тодорхойлохын тулд хамгийн их зуйванжилттай булан хоолойнуудыг сонгож
авна.

Е) Давтан шинжилгээ болон уурын хоолойн нөөцийг сунгах үед булан
хоолойн
металлын үл эвдэх шалгалт (5.6.3.4а-5.6.3.4г)-ийн дагуу бүрэн
хэмжээгээр явагдана. Энэ үед металлын микробүтцийн болон микро гэмтлийн
шинжилгээu
дараах
зүйлсээс
багагүй
хэмжээгээр
явагдана:
Уурын шугам хоолой дахь бүх булан хоолойн 20 хувьд гэхдээ 3-аас багагүй
болон парк, хувийн нөөцөө ажилласан стандарт хэмжээ тус бүрээс доор хаяж нэг
булан, нэмэлтээр тогтоогдсон нөөцөө ажилласан стандарт хэмжээ тус бүрээс
хоёроос
багагүй
булан
дүн
шинжилгээнд хамруулна;
Бүх тооноос 10 хувь, гэхдээ уур дахин явуулах хоолойн (зуухын эсвэл
турбины)
зориулалт
тус
бүрээс
3
булан
хоолойгоос
багагүй.
Металлын микро бүтэц болон микро гэмтлийн дүн шинжилгээний хувьд
хяналтын группд булан хоолойнуудын сонголтыг 5.6.3.4д-ын дагуу явуулна. Энэ
үед өмнөх судалгааны үеэр олсон металлын микро гэмтлийн дүн шинжилгээний үр
дүнг
тооцох
хэрэгтэй.
Ж) Булан болон шулуун хоолойн (үз х.5.6.3.3) хяналтын группыг
металллографиийн
шинжилгээд сонгохын тулд металлын төлөв байдлын
хяналтын экспресс аргыг хэрэглэхийг зөвшөөрдөг. Дүрэм ёсоор эд ангиудын 100
хувьд биелэгдсэн ийм экспресс хяналтын үр дүнгээр дараачийн микро-гэмтлийн
хяналтаар булан хоолойнууд тогтоогддог ба тэдний металлын хэсгийн
байршилийн гадаргуу тодорхойлогддог. Энэ үед эд ангиудыг экспресс аргаар
шалгахыг (бүр бүтэн хэмжээнд) металлын микробүтцийн болон микрогэмтлийн РА
аргаар эсвэл бусад түүнтэй адил аргуудаар сэлгэхгүй, мөн түүнчлэн стандартын
энэ дэд хэсэгт тусгасан аргууд болох ангиудын үл эвдэх шалгалтын аргаар
сэлгэхгүй.
Металллын төлөв байдалд хяналт тавих тодорхой экспресс (эсвэл
заалттай) аргыг тогтоосон журмаар баталгаажуулсан байх ёстой.
5.6.3.5. Хэвлэмэл болон гагнуурын хэвлэмэл булангууд
А) ГҮ, ХАС болон СБС (ШНС) зэрэг аргуудаар металлын хяналтыг дараах
эзэлхүүнээр явуулна:
- Хэвлэмэл булангуудын 25 хувь
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- Гагнуурын хэвлэмэл булангуудын 25 хувь, гэхдээ 2-оос багагүй
- Хяналтыг матсан хэсгүүдийн бүх уртын дагууд булан хоолойн огтлолын
периметрийн дагуу явагдана. Тэр нь булан хоолойн төв болон нейтрал бүсийг
хамруулсан гадаад дотоод гадаргууг хамарсан байна.
Б) Гагнуурын хэвлэмэл булангуудын гагнуурын холболтуудыг ХАС болон
СБС (ШНС) аргуудаар: гагнуурын хэвлэмэл булангуудыг 100 хувь, гагнуурын
оёдлуудыг мөн энэ хэмжээнд (100%) хяналтад хамруулна.
В) ХЗХ дараах эзэлхүүнээр явуулна:
- хэвлэмэл булангуудад 25 хувь;
- гагнуурын хэвлэмэл булангуудад 100 хувь.
Ханын зузааны хэмжилтийг 3-с багагүй хяналтын хэсэгт явагдана: төвд
(булангийн хавтгайд тэгш хэмтэй) болон түүнээс 2 тийш төв хэсгийн дунд хавьд
болон булангийн төгсгөлд.
Хяналтын хэсэг бүрт 4 цэгт хэмжилт явагдана: гадаад, дотоод гадаргуу
болон нейтрал хэсгүүдэд.
Тайлбар: Гагнуурын хэвлэмэл булангууд дахь ханын зузааны хэмжилтийг
гагнуурын холболтуудын оёдлын хоёр талд гүйцэтгэнэ. Ийид хяналтын хэсэг
болгонд 6 хэмжилтийн цэг байх ёстой.
Г) Гагнуурын хэвлэмэл булангуудын гагнуурын холболтуудын хэсэг дэх
металлын микробүтцийн болон микро гэмтлийн шинжилгээ.
Шинжилгээ РА (реплик) аргаар эсвэл шууд шлиф дээр стандарт хэмжээ тус
бүрээс 50-аас багагүй хувьд (гэхдээ 3 –аас цөөнгүй буланд) явагдана. Булан
бүрийн төв хэсгийн хоёр хэсэгт өнгөлж шинжилгээг явуулна: гагнуурын холболт
бүрт нэг цэгт.
Д) Давтан шинжилгээ болон уурын шугам хоолойн нөөцийг сунгах үед булан
хоолойн металлын үл эвдэх сорилтыг 5.6.3.5а5.6.3.5в-д зааснаас багагүй
хэмжээгээр явуулна. Энэ үед металлын микробүтцийн болон микро гэмтлийн
шинжилгээг дараах эзэлхүүнээр явуулна:
- гагнуурын хэвлэмэл булангуудад - 100 хувь (төв хэсэгт 2 цэгт:
гагнуурын холболт бүрд нэг цэгт)
- хэвлэмэл булангуудын - маталтын стандарт хэмжээ бүрээс нэг: төв хэсэгт,
түүний эсрэг сунасан хоёр талд: дотоод болон гадаад гадаргууд.
5.6.3.6. Гагнуурын холболт
А) Гагнуурын холболтуудыг ажиллах нөөц хугацаа дуустал ажилласны
дараа ГҮ, ХАС, СБС (ШНС) болон ХЗХ-н аргуудаар дараах эзэлхүүнээр хяналтыг
явуулна:
Гагнуурын холболтуудын 1-р төрлийн хувьд:
- 510°С хүртэлх ашиглалтын температуртай үед гагнуурын оёдлын 10 хувь.
- 510°С болон түүнээс ашиглалтын температуртай бол гагнуурын оёдлын 20
хувь.
Гагнуурын холболтуудын 2-р төрлийн хувьд:
- 510°С хүртэлх ашиглалтын температуртай үед гагнуурын оёдлын 50 хувь.
- 510°С болон түүнээс ашиглалтын температуртай бол гагнуурын оёдлын
100 хувь.
Тайлбар:
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1. Тройникын гагнуурын холболтыг ашиглалтын температураас хамаарахгүй 100
хувь хянана.
2. Тулгаж гагнасан холбоосын ханын зузааныг үндсэн
металлаар гагнагдсан хэсэгт оёдлын тал бүрээс хоолойн хүрээнд жигд байрласан 4
цэгт хэмжигдэнэ.
3. Штуцерийн гагнуурын холболтуудыг штуцерийн периметрийн дагуу 4 цэгт болон
ерөнхий хоолойн 5 цэгт ханын зузааныг хэмжинэ. Тэдгээрийн 4 нь
штуцерийн гагнуурын оёдолын дагуу жигд байрлах ба нэг нь хоолой болон штуцерийн
тэнхлэгийн үргэлжлэлийн огтлолцолд байрлана.
4. Гагнуурын холболтуудад зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн гэмтэл илэрсэн
тохиолдолд тухайн төрлийн холболтуудын хяналтыг 100 хувь хүртэл нэмэгдүүлнэ.

Б) Давтан шинжилгээ болон уурын хоолойн нөөцийг сунгах үед уурын
хоолойн хяналт нь ГҮ, ХАС, СБС(ШНС) болон ХЗХ аргуудаар дараах эзэлхүүнээр
хяналтыг явуулна: Гагнуурын холболтуудын 1-р төрлийн хувьд:
- 510°С хүртэлх ашиглалтын температуртай үед гагнуурын оёдлын 20 хувь.
- 510°С болон түүнээс ашиглалтын температуртай бол гагнуурын оёдлын 30
хувь байх ба өмнө нь хянагдаж байгаагүй гагнуурын холболтууд хамруулна.
Гагнуурын холболтуудын 2-р төрлийн хувьд:
- 510°С хүртэлх ашиглалтын температуртай үед гагнуурын оёдлын 50 хувь
байх ба өмнө нь хянагдаж байгаагүй гагнуурын холболтууд хамруулна.
- 510°С болон түүнээс ашиглалтын температуртай бол гагнуурын оёдлын
100 хувь.
В) 15Х1М1Ф маркийн гангаар хийгдсэн болон 15Х1М1Ф маркийн гангаар
хийгдсэн цутгамал эд ангиуд, 15Х1М1ФЛ гангаар хийгдсэн үндсэн металлтай эд
ангиудын гагнуурын оёдолд 100 хувь хатуулгийн хэмжилтийг явуулна.
Тайлбар - 5.6.3.6а, 5.6.3.6в -ийн дагуу хэрэв энэ хяналтыг үйлдвэрийн нөөц
дуусахаас 15000 цагаас өмнө шаардлагатай хэмжээнд хийгдсэн бол хоолойн үйлдвэрийн
нөөц дууссаны дараа хийхгүй байж болно.

Г)12МХ (12ХМ) болон 15ХМ гангын маркаар хийгдсэн уурын шугам
хоолойнуудын эд ангиудын гагнуурын холболтуудын хэсгүүд дэх металлын
микробүтцийн болон микро гэмтлийн шинжилгээг ний дараах эзэлхүүнээр
хяналтыг явуулна:
Гагнуурын холболтуудын 1-р төрлийн хувьд:
- уурын шугам хоолойн бүрэлдэхүүн дэх стандарт хэмжээнээс хамгийн муу 2
гагнуурын холболтонд;
Гагнуурын холболтуудын 2-р төрлийн хувьд:
-20% гэхдээ хамгийн бага ажиллах нөөц хугацаатай 2-с багагүй холболтонд.
Хамгийн их ачаалалтай тулгасан болон ачаалалтай цэгүүд тэдний
огтлолцолд ачаалах хүчин зүйлүүдийн хамтын нөлөөллийн уурын шугам хоолойн
хяналтын тооцооны үр дүнгээр хяналт явуулахыг санал болгодог. Заасан
тооцоонууд байхгүй тохиолдолд микробүтэц болон микро гэмтлийн шинжилгээг
периметрийн дагуу жигд байрласан огтлолын 4 цэгт явуулна.
Тайлбар: Гагнуурын Т-маягийн холбоостой үед микро гэмтлийн хяналтыг бүх тийм
холбооснуудын тооны талаас багагүй холбоост хийх, түүнчлэн ижил оролттой гагнуурын
Т-маягийн холболтыг 100% хянана.

217

MNS

: 2021

Д) 12Х1МФ болон 15Х1М1Ф маркийн гангаар хийгдсэн эд ангиудын
гагнуурын холболтуудын металллографийн шинжилгээ болон микро гэмтлийн
хяналтыг хийцийн, технологийн болон ашиглалтын хүчин зүйлүүдээс хамааруулан
5.21-р хүснэгтийн дагуу тодорхойлсон хамрах хүрээнд гүйцэтгэхийг зөвлөдөг.
Санал болгож буй хяналтын газрууд болон хэсгүүдийг 5.21 болон 5.22-р
хүснэгтүүдэд заасан.
Хүснэгт 5.21. 12Х1МФ болон 15Х1М1Ф маркийн гангаар хийгдсэн уурын
хоолойн гагнуурын холбоосын металллографийн шинжилгээ явуулах хамрах хүрээ
нь хийцийн болон технологийн хүчин зүйлүүдээс хамаарах байдал.
Холболт
ын төрөл

Хийцийн бат
бөхийн
параметр

ТСС,
ШСС

𝑆 𝐾 /𝑆0𝐾 эсвэл
𝑆 Ш /𝑆0Ш
1,01,2

1,21,5

1,5

0,75

100

75

50

0,75

75

50

30

1,01,
2

1,21,5

1,5

60

40

20

1,01,
2

1,21,5

1,5

20

15

10

d0
K
DH − 2SK

СССРТЭ

Параметрийн
хэмжигдэхүүншалгалтын
хамрах хүрээ

Sy

СССКП

S0

ССС

Sy
S0

Шугам хоолой дээрх
гагнуурын
холболтын байрлал

Дурын хэсэгт боловч
эхний ээлжинд
шилжүүлэг,
тохируулах арматур
болон
байгууламжийн
бүсэд

мөн адил ба дээр
хөдөлгөөнгүй
тулгуурын ойролцоо
хөдөлгөөнгүй
тулгуурын ойролцоо
болон тройниктой
нийлсэн байрлал
дахь шилжүүлэг

Тайлбар
1.ТСС болон ШСС хувьд хяналтын групп 𝑆 𝐾 /𝑆0𝐾 болон 𝑆 Ш /𝑆0Ш -ийн хамгийн бага
утгад сонгогдоно.
2. Дараах онцлогтой гагнуурын холбоосуудыг эхэлж хяналтанд оруулна:
- суларсан металлтай оёдлуудын холболтууд 𝛾мш < 1, 𝛾мш = НВМШ ⁄НВОМ;
- засварын давхар гагнууртай холболтууд
3. Нөхцөлт тэмдэглэгээнүүд:
- ТСС, ШСС – Т-маягийн болон штуцерлэсэн гагнуурын холболтууд
- ССС, СССРТЭ,СССКП – адилхан стандарт хэмжээний хоолойнуудын, янз бүрийн
зузаантай хоолойнуудынэд ангиудын болон конус хэлбэртэй гарцтай хоолойнуудын
тулгасан гагнуурын холбоосууд.
- 𝑆 𝐾 болон 𝑆 Ш - корпусын ханын зузааны номинал болон гурвалжийн холбогчийн
ханын зузааны номинал(булангийн оёоснуудын хэсэгт) ;
- 𝑆0𝐾 ,𝑆0Ш ,𝑆0 -Гурвалжийн, холбогчийн болон хоолойн эд ангиудын корпусын
тооцоолсон ханын зузаан;
- 𝑑0 -Тройникийн корпус дахь холбогчийн доорх нүхний диаметр;
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- 𝐷𝐻𝐾 -Тройникийн корпусын гаднах диаметр;
- 𝑆ФК-Булангийн оёосны хэсэг дэх гурвалжийн корпусын ханын бодит зузаан;
– 𝑆𝑦 - хоолойнуудын эд ангиудын гадарласан цагираг доорх нимгэн өнгөлгөөний
ханын зузаан
- НВМШ ,НВОМ -оёосын металлын болон үндсэн металлын бат бах байдал.

4. Ашиглалтын хугацааг сунгахаар (хувийн нөөц) төлөвлөж буй тооцооны
үед ханын зузааныг тодорхойлдог.
Е) Үл эвдэх сорилтын болон микро гэмтлийн шинжилгээний үр дүнгээр
гагнуурын холболтод гэмтэл илэрсэн үед мөн түүнчлэн нөхцөл байдалд эсвэл
ДТС-ийн эд ангиудын ачаалалд эсвэл гагнуурын холболтын эвдрэлтэй байсан
газар, эсвэл тулгуур дүүжингийн системийн эд ангиудад алдаа илэрсэн үед
металллографийн шинжилгээнд болон микро гэмтлийн хяналтад хамрагддаг
гагнуурын холболтуудын хамрах хүрээг 2-оос багагүй дахин ихэсгэнэ.
Хүснэгт 5.22. Металллографийн РА (реплик) аргаар шинжлэгдэх уурын
шугам хоолойн гагнуурын холболтын хувьд санал болгосон хэсгүүд (металлаас
огтлолж авах буюу зөөврийн оптик микроспопийн тусламжтайгаар)

Гагнуурын холболтын зураг

Гагнуурын
холболтынтөрө
л

Огтлолы
н дугаар

Хяналты
н бүс 1)

ССС

I, II, III

1, 2, 3, 4

I, II, III

1, 2, 3, 4

СССРТЭ

(СССКП

)

ихэвчлэн
A1, A2.

ТСС,
I, II, III, IV
ШСС

Улмаар
В1 ба В2
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Хяналтын
бүсийн
сонголтын шинж
тэмдэг 2)
мш. S/S0, n
болон шугам
хоолой дээрх
гагнуурын
холболтын
байрлалаас
хамааралтайгаа
р I-III
оглолуудаас
нэгийг нь
сонгоно.
ихэвчлэн огтлол
I сонгохүлдсэн
(II,III) сонголтыг
ССС-ийн адил
шинж байдлаар
нь чөлөөтэй
сонгоно.
ихэвчлэн огтлол
I сонгох үлдсэн
(II,III) сонголтыг
мш.
S/S0,

 ш /  k ба
d0
K
DH − 2SK
болон
шугам
хоолой
дээрх
ТСС(ШСС)
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байрлалаас
хамааруулан
сонгоно.

Тайлбар:
1. Хяналтын нэг талбай- заавал; бусад нь –нэмэлт
2. Нөхцөлт тэмдэглэгээнүүд:
- 𝛾мш −металлын оёосны сулралт(нэгтгэх),𝛾мш = НВМШ ⁄НВОМ;
- 𝑆⁄𝑆 -ханын зузааны нөөц
0
𝑑

0
- 𝐷𝐾 −2𝑆
К - 5.21 хүснэгтийн дагуу
𝐻

Ф

- n- бат бөх байдлын нөөц
𝑑Ш

𝑑К

ВН

ВН

𝑝∙𝐷

н
- 𝛽 Ш =𝑑ШН ; 𝛽 К=𝑑КН ; 𝑆0 = 2∙[𝜎]+𝑝
p-уурын даралт, МПа;

- [𝜎] −гангын зөвшөөрөгдсөн хүчдэл,МПа.

5.6.3.7 Цутгамал, хэвэлсэн болон давтсан эд ангиуд
Цутгамал эд ангиудын хяналтын аргуудад болон хамрах хүрээнүүдэд
тавигдах шаардлагуудыг энэ стандартын 5.6.2.5 зүйлд тусгасан. Хэвэлсэн болон
давтагдсан эд ангиудын хяналтыг цутгамал эд ангиудын хяналттай адилхан
аргуудаар болон нэг хэсэгт 2 дахин багасгасан эзэлхүүнээр гүйцэтгэхийг санал
болгодог. (хэвэлсэн буланг оролцуулахгүйгээр, хяналтын хамрах хүрээг энэ
стандартын 5.6.3.5 дэд хэсэгт тусгасан).
5.6.3.8. Металлаас огтолж авсан дээжний бүтэц, химийн найрлага болон
шинж чанарын судлах шинжилгээ
А) Уурын шугам хоолойн үндсэн металл болон гагнуурын холболтоос огтлон
авсан хэсэгт дээрх бүтцийн, механик шинж чанарын болон химийн найрлагын
судалгааг дараах тохиолдлуудад хийх шаардлагатай гэж үздэг:
1) Хяналтын явцад зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн гэмтэл согог
илэрсэн, мөн үлдэгдэл хэв гажилт зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн үед.
2) Туршилт, шинжилгээний үед булан хоолойн металлд эсвэл гагнуурын
холболтуудын металлд зөвшөөрөгддөггүй микро бүтцүүд илэрсэн тохиолдолд.
3) Үндсэн металл болон гагнуурын холболтуудын металллын микро гэмтэл
нь 4 баллаас дээш эсвэл Шп баллаас дээш илэрсэн үед. Энэ стандартын хавсралт
(И, Л, М) -н дагуу.
4) Ашиглалтын горимын зөрчилтэй тохиолдолд, үүний нөлөөгөөр металлын
бүтэц болон шинж чанарын зөвшөөрөгдөөгүй өөрчлөлт, эсвэл зөвшөөрөгдөхшүй
гэмтлүүд үүссэн.
5) Хувийн нөөцөө дуусгасны дараах уурын хоолойн ажиллах хугацааг дахин
сунгах үед болон 400 мянган болон түүнээс дээш цаг ажилласны дараа ямар
ч тохиолдолд.
Уурын шугамаас авсан дээжинд металллын төлөв байдлыг судлах замаар
шугамны ашиглалтын хугацааг сунгаж буй байгууллага шаардлагатай гэж үзвэл
мөн шинжилгээг ёстой.
Б) Гагнуурын оёдол оролцуулан шулуун хоолой болон булан хоолойг уурын
хоолойноос огтлон авахыг зөвлөдөг. Дараачийн механик боловсруулалтын үед
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шулуун болон булан хоолойнуудын металлыг таних боломжтой байлгахын тулд
огтлон авч буй хэсгүүдийг урьдчилан тэмдэглэсэн байх ёстой.
В) Огтлол хийх газрыг тодорхойлох үед дараах хүчин зүйлс нэгэн зэрэг
тооцогдсон байх ёстой:
- огтлол хийх газрыг уурын шугам хоолойн уурын өгөх эхний хэсэгт
байрласан байх ёстой.
- огтлогдох булан хоолой нь бусад булангуудтай харьцуулахад хамгийн
нимгэн ханын зузаантай, хамгийн их үлдэгдэл хэв гажилттай, металлын микро
гэмтлийн хамгийн их баллтай байна.
Огтлох газрыг тодорхойлохын тулд бүх ачаалалтай хүчин зүйлсийн
нөлөөллөөс хяналтын үр дүнгийн дагуу бодит өгөгдлүүдийг анхааран үзэж
металлын микро гэмтлийг багтаан урьдчилсан хяналтын
тооцоо гүйцэтгэхийг зөвлөдөг.
Г) Уурын хоолойн давтан шалгалт болон нөөцийг сунгах үед судалгаа
хийхийн тулд огтолж авах уурын хоолойн хэсэгт булангийн маталттай хэсгийг
багтаахыг зөвлөдөг. Энэ үед уурын хоолойгоос огтолж авах хэсгийг сонголтын
хувьд болон дараачийн металлын шинжилгээний хувьд бүх ачаалалтай хүчин
зүйлсийн хамтарсан нөлөөллөөс үүдсэн уурын хоолойн системийн бат бөх
байдлын хяналтын тооцооны үр дүнд тулгуурласан байхыг зөвлөдөг.
Д) Уурын шугам хоолойноос сорьцыг огтолж авахдаа халаах аргаар авахыг
зөвшөөрөгдөг бөгөөд дараа нь металлын халаалтанд орсон хэсгийг механикийн
аргаар огтлолсон ирмэгээс 25 мм-ээс багагүй өргөнтэй зорж авдаг. Огтлогдсон
сорьцын урт 500мм-с багагүй байх ёстой. Гагнуурын оёдол огтлолын төв хэсэгт
байрласан байх ёстой.
Е) Хоолойн бэлдцээс огтлогдсон дээжүүдэд механик болон цохилтын
туршилт хийхийн тулд бэлдцийг периметрийн дагуу буюу тойрох (хөндлөн)
чиглэлд байрлуулахыг зөвлөдөг. Дээжүүдийг урт хугацааны бат бөх байдлын
болон гагнуурын холболтын туршихын тулд хоолойн бэлдцийн тэнхлэгийн дагуу
байрлуулдаг.
Металлын металлографийн дүн шинжилгээ болон микро гэмтлийн судалгаа
нь хоолойн ханын бүх зузааны дагуу гүйцэтгэнэ.
Ж) Уурын хоолойноос огтлогдсон дээжинд дараах шинжилгээнүүдийг
явуулна:
- Металлын химийн найрлагыг тодорхойлно (үндсэн болон гагнуурын
оёдлын металлд);
- Карбидын сайжруулсан элементүүдийн агуулгыг тодорхойлох,
шаардлагатай бол –карбидын төрлийг тодорхойлох – карбидийн болон фазийн
дүн шинжилгээ хийх;
- Хоолойн хананы зузаан ба гагнуурын холболтын дагуу хөндлөн огтлолд
металллын хатуулгийг тодорхойлох. Үүнд: үндсэн металлл, дулааны нөлөөлөлийн
бүс, гагнуурын металл;
- Тасалгааны болон ажлын температурт металллын механик шинж чанарыг
тодорхойлох суналтын туршилт, тасалгааны температурт KCU ба KCV, ажлын
температурт KCU-ийн цохилтын зуурамтгай шинж чанар тодорхойлох туршилтыг
явуулна.
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- ГОСТ 9454 стандартын дагуу 1-р төрлийн гагнуурын холболтонд ан цав
(А3) үүсгэх, түүнийг хөгжүүлэх энергийг тодорхойлох статик гулзайлгалтын
(Ар) туршилт хийнэ.
- Хоолой болон гагнуурын оёдлын дагуу хөндлөн огтлолд металлын микро
бүтцийн шинжилгээ хийх;
- Хоолойн ханын зузааны дагуу микро гэмтлийн дүн шинжилгээ хийх.
- Гагнуурын холболт түүний хөндлөн огтлолд микро гэмтлийн дүн шинжилгээ
хийх.
- Металллын удаан хугацааны халуунд тэсвэртэй шинж чанарыг
тодорхойлох туршилт хийх, шаардлагатай бол гагнасан холболт.
Тайлбар:
1. Туршилт нь богино хугацааны механик шинж чанар болон урт хугацааны
бат бөх байдлын тодорхойлохын тулд загваруудыг 3 багцад бүтэн хамрах хүрээтэй
явагдана: булан хоолой болон шулуун хоолойн үндсэн металл
болон гагнуурын холболтыг тус тус харгалзан. Энэ үед тасралтын дээж болон урт
хугацааны бат бөх байдлын дээжийг ажлын хэсэг гагнуурын холболтын оёдлын
металл, дулааны нөлөөллийн хэсэг болон үндсэн металлыг багтаан бүрдүүлдэг.
Мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрлөөр туршилтыг богиносгосон хамрах хүрээтэй
явуулж болно. Гагнуурын холболтоос авсан (цохилтын зуурамтгай чанарын болон
хөдөлгөөнгүй нугалах туршилтуудын хувьд) Минаже болон Шарпи (төрөл1
болон 11 ГОСТ 9454-н дагуу) төрлийн цохилтын загваруудыг 2 хувилбараар
бэлддэг: ховил нь оёдлын металлд эсвэл дулааныы нөлөөлөлийн бүсэд.
2. Үндсэн металлын тасралтын туршилтуудын үед механик шинж
чанаруудын цогцолборыг тодорхойлно. Үүнд: бат бөх байдлын шинж чанаруудтасралтын түр хугацааны эсэргүүцэл (бат бөхийн
хязгаар) болон хувирамтгайн нөхцөлт хязгаар болон хуванцар шинж чанарууд –
харьцангуй суналт болон харьцангуй нарийсалт багтана. Гагнуурын холболтын
богино хугацааны туршилтын үед хагаралтын түр хугацааны
эсэргүүцэл болон харьцангуй нарийсах тодорхойлогдоно.
3. Үндсэн металлын урт хугацааны бат бөх байдлын туршилтуудыг
халуун хатуулгын шинж чанарын дахин тооцоололтой металлын урт хугацааны
бат бөхийн шинж чанартай тохиромжтой тодорхой гангын маркийн хувьд дулаан
тэсвэртэй чанарын өгөгдлийн бүрэлдэхүүний тохиромжтой корреляц хамаарлын
тохируулгын боломжийг хангах тохиолдолд янз бүрийн ажлын хугацааны
дараа хатуулгийн шинж чанарын туршилтаар сэлгэж болно.
Гагнуурын холболтын хувьд халуун тэсвэртэй чанарын шууд бус аргаар
халуун хатуулгаар дамжин үнэлэхийг зөвшөөрөхгүй.
3) Тасалгааны болон ажлын температурын үед металлын агшин зуурын
/түр/ хугацааны механик шинж чанарыг 2-оос багагүй, суналтын бат бехийн
туршилтад 3-с багагүй, цохилтын зуурамтгай шинж чанарын туршилтанд
температурын утга болгонд тодорхойлно.
Урт хугацааны бат бэх шинж чанарыг тодорхойлох урт хугацааны өндөр
температурын туршилтыг дор хаяж найман дээж дээр явуулна.
И) Металллын бичил бүтэц, бичил гэмтлийг шинжилэх ажлыг хоолойн дагуу
огтлолын дээж дээр ханын зузааны дагуу явуулдаг. Үндсэн металлл ба гагнуурын
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холболтын бичил бүтэц, бичил гэмтлийн шинжилгээг оптик микроскопийн аргаар,
үндсэн металллын нягтралыг нарийвчлалтай тодорхойлох замаар хийдэг.
К) Металлын шинжилгээний үед булангийн муруй хэсгийн огтлол: тухайн
огтлол булангийн төв хэсгээс хийгддэг. Энэ тохиолд судалгааг булангийн хагасаас
түүний гаднах гадаргууд тохиромжтой байхаар буюу хоёр талын нейтрал хэсгийн
сунасан хэсгүүдийг бүхлээрээ болон хэсгээр (~50%), дагуу болон хөндлөн огтлолд
хийнэ.
5.6.3.9. Уурын шугам хоолойн дүүжин тулгуурын системийн бат бөх байдал
болон өөрийгөө нөхөх хяналтын тооцоо: (ачаалалд оруулах
хүчин зүйлүүдийн нөлөөлөл)
А) Тогтоосон нөөц (парк) эсвэл нэмж тогтоосон нөөцөө ажилласны дараа
уурын шугам хоолойг шалгаж, түүний дүүжин тулгуурын системийг шинэчлэн
боловсруулж, уурын хоолойн системийн бат бөх байдал, өөрийгөө нөхөх чадварыг
баталгаажуулах тооцоог хийнэ. (ачаалалд оруулах бүх
хүчин зүйлүүдийн хосолсон үйл ажиллагааг). Эхний хэмжилт шалгалтыг уурын
шугам хоолойг ашиглахаас өмнө ажлын нөхцөлд явуулдаг.
Б) Төсөл, угсралт, хүлээн авах, ашиглалтын техникийн бичиг баримтын
судалгаа.
Дүн шинжилгээнд шаардлагатай бичиг баримтууд:
- Уурын төслийн болон бодит параметрүүд (хэрэв уурын шугам хоолой,
түүний салбар шугам хоолойнууд нэг тооцооны системд холбогдсон болон хоолой
өөрөө янз бүрийн орчны параметрүүдэд ашиглагддаг эсвэл салбар шугам
хоолойнууд ашиглалтын хугацаа, ажиллах параметрт өөр өөр байдаг, –
салбарласан шугам хоолой бүрийн засвар үйлчилгээ ялгаатай байдаг)
- Уурын шугам хоолойн ашиглалтанд орсон жил, салбарласан хоолойнууд
болон түүний үргэлжлэх хугацааны мэдээлэл
- Уурын шугам хоолойн аксонометрийн схем зураг, гангийн марк, арматур,
дүүжин тулгуурын үндсэн зураг, стандарт хэмжээ (төслийн үеийн дугаарыг заасан),
температурын шилжилт заагч (төслийн үеийн хэмжээг заасан) ба гагнуурын
холболтын байрлал;
- Суурилагдсан арматурын жингийн хэмжээ
- Температурын шилжилтийн заагчийг суурьлуулсан хэсэг дэх уурын
хоолойнуудын температурын шилжилтийн дагуух төслийн болон ашиглалтын
өгөгдлүүд мөн түүнчлэн тоноглолтой холбогдож байгаа хэсэг дэх
- пүршин дүүжин, тулгуурын олон дүүжингийн төслийн болон
бодит өгөгдлүүд, пүршний төрөл, тэдний өндрүүд (ажлын болон хүйтэн нөхцөлд);
ачаалал болон ашиглалтын бүртгэл;
- дулаан тусгаарлагчийн төрөл, түүний шугаман масс, дулаан тусгаарлалтын
янз бүрийн шугаман масстай талбайн хил хязгаар;
- уурын шугам хоолойн паспорт дахь сунгалт хийсэн актууд тэдгээрийн
хугацаа;
-уурын шугам хоолойн ашиглалтын үеийн ажлын темдературын горим:
- ашиглалтын үйл явцад уурын хоолойн эд ангиудын гэмтлүүдийн тухай
дурдсан өгөгдлүүд:
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В) Ажлын болон хүйтэн нөхцөл дэх уурын шугам хоолойн байрлалын үзлэг
шалгалт болон тулгуур дүүжингийн системийн шалгалт:
- ажлын болон хүйтэн нөхцөлд уурын шугам хоолойнуудад нүдний харааны
гадна байдлын хяналт гүйцэтгэнэ
- ТДС-ийн эд ангиудын ажиллах чадварт гадна үзлэг шалгалтын үнэлэлт
өгнө;
- Хоолойн уртын дагуу хэвтээ хэсгүүдийн налууг хэмжих;
- Уурын шугам хоолой ба тэдгээрийн ДТС-ийн харааны үзлэгийн үр дүнд
үндэслэн гэмтлийн жагсаалтыг гаргаж, гэмтлийг арилгахад шаардлагатай арга
хэмжээ, эдгээр ажлыг гүйцэтгэх хугацаа, тэдгээрийн хэрэгжилтийг хариуцах
хүмүүсийг зааж өгнө.
Г) Уурын шугам хоолой ба ДТС-ийн байрлалын бодит зураг төслийг
гүйцэтгэлийн зураг төслийн өгөгдөлтэй нийцэж байгаа эсэхийг шалгах:
- Уурын шугам хоолойн бодит шугаман хэмжээсийг салбар шугам хоолойн
болон гагнуурын холболт (247 STO 70238424.27.100.005-2008 загварын тооцоонд
үндэслэн), дүүжин, тулгуур, арматур, температурын шилжилтийн заагчийн
ажиллагааг хэмжиж дүүжин тулгуурын төрлүүдийн төслийн нийцлийг шалган, ДТСн элементүүдийн бүрэн бүтэн байдал, ажиллах чадвар, температурын
шилжилтийн заагчийн үзүүлэлтийг шалгана;
- Суурьлагдсан пүршгүүдийн геометрийн хэмжээг шалгана: ороомогийн тоо,
савааны диаметр ба ороомгийн диаметр, түүнчлэн уурын шугамын ажлын нөхцөл
дэх пүршний өндөр; үүнээс гадна дүүжингийн саваа төмрийн урт ба хазайлтыг
хэмждэг; пүршийг тодорхойлох;
- уурын шугам хоолойг халуунаас хүйтэнд шилжүүлэх үеийн температурын
шилжилтийг хэмжинэ.
Д) Уурын шугам хоолой болон ДТС-ын төслийн болон бодит өгөгдлүүдийг
харьцуулах дүн шинжилгээ:
- Хэмжилтийн үед төслийн үзүүлэлтээс зөрсөн бүх мэдээлэлийг
баримтжуулна.
- Уурын шугам хоолойн болон ТДС-д бүхэл нь болон хэсэгчилэн илрүүлсэн
гадна үзлэгээр тогтоосон тооцооны загваруудыг боловсруулна;
- Гагнуурын холболтын тооцоот загваруудыг тодорхой уурын хоолойн
холбоотойгоор тодорхойлоно (ашиглалтын байгууллагын мэдээлэлд үндэслэн).
5.6.4. Төвөөс зугтах аргаар үйлдвэрлэсэн хоолойгоор хийгдсэн халуун, хэт
халаалтын уурын шугам хоолой
5.6.4.1. Стандартын энэхүү дэд хэсэгт 540°С-ээс 545°С хүртэл уурын
температурт болон 2.5-аас 4МПа хүртлэх даралтад ажилладаг 630х25мм,
630х28мм, 920х28мм хэмжээтэй 15Х1М1Ф маркийн гангаар хийгдсэн төвөөс
зугтах аргаар үйлдвэрлэсэн халуун, завсрын хэт халалтын уурын хоолойнуудын
техник оншилгооны үеийн хяналтын аргуудад болон хамрах хүрээнд тавигдах
шаардлагуудыг тусгав.
5.6.4.2. Төвөөс зугтах аргаар үйлдвэрлэсэн хоолойнуудын металлын үл
эвдэх сорилтыг 5.23-р хүснэгтэд заасан шаардлагын дагуу гүйцэтгэгдэнэ.

224

MNS

: 2021

5.23-р хүснэгт:
Хяналтын бие

Хяналтын арга

Хяналтын хамрах
хүрээ

Шугам хоолой

ДТСҮ

Шугам хоолойн
систем болон ДТС

Үлдэгдэл хэв
гажилтын хэмжилт

100%

15Х1М1Ф
гангаар
хийгдсэн
шулуун
хоолойнууд

Тулгасан
гагнуурын
холболт

Огтлол авч
металлографийн
болон микро
гэмтлийн
шинжилгээ хийх
(МШ)
ХАС, СБС эсвэл
ШНС
ХЗХ

металлографийн шинжилгээ нь
сонгосон бөглөөс эсвэл огтлол дээр
явагдана.

100%

-

100%

Ханын зузаан нэг удаа гагнуурын
холболтын хэсэгт хянагдана (доор
тавьдаг цагираг доорх нүхний хэсэг)

100%

ДНБ дээр РАаар гагнуурын
холболтын МШ

10 хувиас багагүй
(хяналтын хамрах
хүрээ стандартын
энэхүү дэд
хэсгийн 5.6.3.6 д)ийн
дагуу тодорхойлог
доно)

металлын бүтэц
шинж чанарыг
огтлол дээр
шинжилнэ

Дамжуулах хоолойн болон ТДС-ын
үзлэгийг халуун болон хүйтэн
нөхцөлд явуулна.
Үлдэгдэл хэв гажилт зөвшөөрөгдөх
хэмжээний хагаст хүрсэн тохиолдолд
түүний хэмжилтийг 25000ц тутамд
явуулна.

Уур шугам хоолойн
хувьд 2-оос багагүй
хоолой

ХХ

Тулгасан
гагнуурын
холболт

Сануулга

Уурын хоолойн
хувьд үндсэн
металлтай нэг
гагнуурын
холбоос

Оёдлын болон үндсэн металлтай
залгаатай металлын хатуулаг
хэмжигдэнэ.Үйлдвэрийн
тулгалтууд болон засварын
гагнаастай тулгалтууд хяналтад
хамрагдана.
Хяналтад дараах тулгаасууд
хамрагдана: -1.сул металлтай
оёосны (үндсэн металлын
хатуулгын доор оёосны хатуулаг)
2.доор гагнаастай 3. янз бүрийн
зузаантай эд ангиудын(хоолойгагнуурын хэвлэмэл булан болон
бусад)
Гагнуурын холболт огтолж авахын
тулд 120 мм-ээс багагүй
диаметртэй хэсэг аваад уг хэсэгт
битүү штуцер гагнаж болно.
Хоолойн доод хагас
периметрээс авахдаа штуцерын
ёроол нь дотор байхаар хийнэ.
Хана нь бүтэн хайлсан байхаар
гагнана.

5.6.4.3. Эвдэх сорилт. Огтлол авсан дээжинд найрлага, бүтэц, шинж чанарыг
судлах.
А) Үндсэн металл, гагнуурын холболт болон гагнуурын оёдолоос дээжийг
оруулга эсвэл дээж байдлаар огтлон авна:
- Уурын шугам хоолойноос "Оруулга" хэлбэрийн дээжийг нь хийн огтлогч
ашиглан зүсэж авна: хүчилтөрөгч-ацетилен эсвэл бусад шатамхай хийг
хүчилтөрөгчийн хольц. Гагнуурын оёдолтой бол дээжний дунд хэсэгт байхаар
тооцоолж урт нь дор хаяж 650 мм байх ёстой.
- Ашиглаж байгаа уурын шугам хоолойноос дээжийг зөвхөн механик аргаар
л авна: фрезердэх, өрөмдөх. Уурын шугам хоолойноос 120мм-ээс багагүй
диаметртэй огтлол авсны дараа штуцер хийн таглаж гагнах ёстой. Уурын шугам
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хоолойн гагнуурын холболтонд таглаас огтлох үед үүссэн Dy≥100мм-тэй нүхийг
битүүлэх штуцерын гагнуурын технологи одоогийн үйлчилж байгаа норм бичиг
баримтын шаардлагатай нийцэж байх ёстой.
Б) Төвөөс зугтах аргаар үйлдвэрлэсэн хоолойн үндсэн металлыг дараахь
аргуудаар тодорхойлно:
- хоолойн ханын зузааны дагуух химийн болон карбидийн шинжилгээ;
- тасалгааны болон ажлын температурын үед богино хугацааны механик
шинж чанар;
– хэврэгшилийн хязгаарын температур (шаардлагатай үед);
- хоолойн ханын зузааны дагуух макро болон микро бүтцийн төлөв байдал;
- бичил бүтцэд үүсэх гэмтэл согог болон ликвацийн бүтцийн шинжилгээ
тодорхойлж нүхний хэмжээг тодорхойлох;
- халуун тэсвэрийн шинж чанар (шаардлагатай үед)
В) Макро бүтцийн шинжилгээг ликвацийн судалжилт, технологийн гаралтай
макро гэмтэл согогыг илрүүлэх зорилгоор хоолойн дээжний хананы хөндлөн
огтлолын дагуу хийдэг.
Г) Хоолойн ханын хөндлөн огтлолын дээжүүдэд ерөнхий
хийцтэй хэсгүүдэд мөн адил хоолойн доторх гадаргуутай залгаатай ликвац
хэсгүүдэд, ликвац хийцүүдийн өргөжиж байгаа түвшинг илрүүлэх болон
технологийн гаралтай микро гэмтлүүдийг тодорхойлох мөн түүнчлэн металлын
микро-гэмтлийг үнэлэх зорилготой микробүтцийн шинжилгээ явагдана.
Д) Механик туршилтын дээжийг хоолойн дотоод гадаргуутай зэргэлдээ
металллын бүсээс таслах ёстой.
Е) Ашиглалтад байгаа уурын шугам хоолойноос огтолж
авсан гагнуурын холболтыг шинжилгээ хийхдээ дараахь зүйлүүдийг тодорхойлно:
- Үндсэн металл, дулааны нөлөөллийн бүс, гагнуурын оёдлын металлын
дагуу болон хөндлөн огтлолд 3-4 хэсэгт хатуулаг хэмжинэ.
- Тасалгааны болон ажлын температурт металллын механик шинж чанарыг
тодорхойлох суналтын туршилт, тасалгааны температурт KCU ба KCV, ажлын
температурт KCU-ийн цохилтын зуурамтгай шинж чанар тодорхойлох туршилтыг
явуулна.
- ≪ Менаже ≫ төрлийн загваруудын туршилт тасалгааны болон ажлын
температурт хөдөлгөөнгүй
муруй хагарлын үүсэл(Аз) болон томролтын(Ар) ажлын энергитэй хамт;
- Оёдлын металлын химийн бүтэц болон шаардлагатай үед нэмэлт үндсэн
металлын химийн бүтэц, энэ хэсгүүдийн металлын кабрид шинжилгээ;
- хөндлөн огтлолын 3 макро шлифийн металлографийн шинжилгээний үр
дүнгээр гагнуурын холболтын хэсгүүдийн чанар;
- хөндлөн огтлолын 2-3 макро шлифийн металлографийн шинжилгээний
дүнгээр гагнуурын холболтын хэсгийн микробүтэцболон микро-гэмтэл;
халуунд тэсвэртэй шинж чанар(шаардлагатай үед)
Ж) Идэвхитэй уурын хоолойгоос огтлож авсан гагнуурын холболтын
хэсэгийн судалгааны үед дараах шинж чанрууд тодорхойлогдоно:
- гагнуурын холболтын хэсгүүдийн металлын хатуулаг;
- оёдлын металлын химийн бүтэц;
-
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- гагнуурын холболтын хэсгүүдийн металлын микрогэмтлийн үнэлгээтэй
макро болон микробүтэц.
5.6.5. Станцын тэжээлийн усны шугам хоолойнууд
Өндөр даралтын болон зөвшөөрөгдсөнөөс хэт давсан даралтын 75мм—ээс
дээш диаметртэй эрчим хүчний тоноглолын станцын тэжээлийн усны шугам
хоолойн техникийн оношилгооны үед хяналтын аргуудад болон хамрах хүрээнд
тавигдах шаардлагуудыг стандартын энэ дэд хэсэгт тусгав. Станцын тэжээлийн
дамжуулах хоолойнуудын хяналтын хамрах хүрээ болон аргуудыг 5.24-д хүснэгтэд
үзүүлсэн.
Хүснэгт 5.24
Хяналтын
объект

Хяналтын
арга

Шугам хоолой

ДТСҮ

Хяналтын
хамрах хүрээ
Шугам хоолойн
систем болон
ДТС

Хоолой болон жигд
цутгагдсан эд ангиуд
гаралтын унги
хоолойн дараах
хоолойны 10Da
багагүй уртад
чиглүүлэгч
арматурын
чиглүүлэгчээс орчны
хөдөлгөөний дагуу,
саадлуулах
төхөөрөмжийн,
шайбуудын
цуглуулгын,гэрэлтэй
саадуулагчийн
хэсгүүд

ХЗХ

Булан хоолойнууд

ГҮ, ХАС, СБС
эсвэл ШНС,
ХЗХ, ХШ
(Зууванжилт)

50%

Хэт муруй булангууд
(R/Da<2,5)

ГҮ, ХАС,СБС
эсвэл ШНС,
ХЗХ,
ХШ(Зууванжи
лт))

100%

Цутгамал булангууд

ГҮ,СБС эсвэл
ШНС, эсвэл
ИШ, ХЗХ

50%
Засварын гагнаа
с -100%

Заасан хэсэг
болгонд 3-аас
багагүй
хяналтын
огтлолд,
хяналтын огтлол
болгонд 4-аас
багагүй
хэмжилтийн цэг
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Сануулга
Шугам хоолойн гадна үзлэг болон ДТС-г
халуун болон хүйтэн үед турших

Төгсгөлийн хэсгүүд болон бүх стандарт
хэмжээтэй шугамуудыг хамруулна.

1.Шаардлагатай хяналтад РПК
байпасуудын болон ӨДХ обводуудын
булан хоолойнууд хамрагдана.
2.Цахилгаан станцуудад хөндлөн
холбоотой булан хоолойнуудын хяналт
холбох голшугамд дараах хамрах хүрээнд:
≪ Халуун ≫босоо хоолой -20%
≪Хүйтэн≫ босоо хоолой -10%
3.Хэрэв хянагдаж байгаа булан
хоолойнуудын Зууванжилт өмнө нь
хэмжигдсэн бол дахин
хэмжилт явуулахгүй байх.
4.булан хоолойнуудын Ханын зузаанын
хяналт 3 огтлолд явагдана: төв болон
түүнээс өөр 2 тийшээ; огтлол болгонд 3
хэмжилтийн цэг: сунгагдсан болон нейтрал
хэсгүүдэд
5.булан хоолойн хяналт бүх муруй хэсгийн
уртаар хоолойн тойргийн 2/3, сунгагдсан
болон нейтрал хэсгүүдийг хамруулан
явуулна.
1.Бүх муруй хэсгээр, гаднах болон доторх
гадрууд болон нейтрал
хэсгүүдийг багтаан хяналт явагдана
2.ХЗХ 3 огтлолд гүйцэтгэгдэнэ: нейтралд
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болон түүнээс хоёр өөр тийшээ. Огтлол
болгонд 4 цэгт хэмжилт явагдана: гадна,
дотор гадраар болон нейтрал хэсгүүдэд.

ГҮ, СБС эсвэл
ШНС, эсвэл
ИШ, ХЗХ
Цутгамал, давтсан
эд ангиуд
(арматурын эх бие,
тройник болон
бусад)

Гаднах
гадаргуугийн
муруй
шилжүүлэг зориулалт
болгоны эд
ангиудын нийт
тооны 20%
Засварын гагнаа
с -100%

Dy>250- тай арматурын корпусын
гадаргуугийн дотор талаас нь
хянахболомжтой байрлалд

1.Арматурын их биеийн шалгалтыг хоолой
тус бүрийн тойргийн дагуу жигд
байрласан4 цэгт хийнэ.
2.Тройникийн шалгалтыг штуцерийн
тойргоор ижил 4 цэгт, штуцертэй тал бүр
тийш залгагдсан шугам нь штуцерийн гол
тэнхлэгийн эсрэг байрласан коллекторын
4 цэгт
3. шилжүүлгийн шалгалтыг шилжүүлгийн
бүсийн ойролцоох хоёр отглолд, тойргийн
дагуу жигд байрласан огтлолын 4 цэгт
хийнэ.
Гэмтэл илэрсэн тохиолдолд хамрах хүрээ
2 дахин өргөжин, гэмтэл дахин илэрсэн
тохиолдолд хамрах хүрээ 100 % хүртэл
өргөжнө.

ХЗХ

зориулалтын
төрлийн эд
ангийн нийт
тооны 20%

ГҮ, ХАС

Үндсэн тулгаас(
төрөл 1)-10%

Гагнуурын
холболтууд

ГҮ, ХАС, СБС
эсвэл ШНС,
эсвэл ИШ,
ХШ(оёоны
катет)

Da≥100мм-тэй
холбогчийн
холболтууд
болон тулгаасан
холболтууд
төрөл 2,
Ероолын(чигжээ
сийн)
гагнаасууд-30%

Гэмтэл илэрсэн тохиолдолд хамрах хүрээ
2 дахин өргөжин, гэмтэл дахин илэрсэн
тохиолдолд хамрах хүрээ 100 % хүртэл
өргөжнө.

Донышка (таглаас)

ГҮ

100%

Донышка-т ХЗХ 5 цэгт гүйцэтгэнэ: 4 нь
эргэн тойрноор жигд, 1 нь төвд байрласан

Гагнуурын
холболтууд

5.6.6. Уурын турбин
5.6.6.1. Үл эвдэх сорилт
А) Өндөр ба дунд даралтын ротор
1) Парк (хувийн) нөөцөө ажилласны дараа роторын их ачаалагдсан хэсгүүд
болон ашиглалтын үед цууралт үүсэх өндөр магадлалтай дараах хэсгүүд
хамрагдана:
- тэнхлэг суваг;
- эхний хоёр хамгийн их өндөр температурын түвшинтэй дискийн обууд;
- эхний хоёр хамгийн их өндөр температурын түвшинтэй дискийн ховил;
- эхний хоёр хамгийн их өндөр температурын түвшинтэй дискийн буулгах
нүхнүүд;
- Роторын 400°С—ээс дээш температуртай хэсэгт байрласан төгсгөлийн,
завсрын болон диафрагмын нягтруулгын дулааны сувгууд.
2) Тэнхлэгийн сувгийн орчим дахь металлын хяналтад:
- Сувгийн гадаргуу, гадаргуугийн хаг хурдас, цэвэршилт, ирмэгийн
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байдал, технологийн сонголт, зурагдалт, зэврэлтийн гэмтэл болон бусад
гадаргуугийн гэмтлүүдийг илрүүлэхийн тулд гадна үзлэг шалгалт хийнэ;
- Ашиглалтын болон металллургийн явцад үүссэн гадаргуун гэмтлүүдийг
илрүүлэхийн тулд соронзон бөөмийн сорил, эсвэл хуйларсан гүйдлийн сорил,
эсвэл
гадаргуугийн
долгионтой
хэт
авианы
сорил
хийнэ;
- Далд янз бүрийн гэмтлүүдийг илрүүлэхийн тулд роторын эзэлхүүний дагуу
долгионы багцийн хэт авианы шалгалт хийнэ.
Тайлбар:
1. Сувгийн гадаргууг 100% хянах зориулалт бүхий сканердах төхөөрөмжийн
тусламжтайгаар голын тэнхлэгийн сувагт ХГ болон ХАС явуулах шаардлагатай.
2. Энэ тохиолдолд хэрэв 100 мянган цаг ашигласны дараа болон гэмтэл илрээгүй
үед роторын ХАС явуулсан бол роторын ажиллах нөөц хугацаа дууссан үед энэ аргаар
дахин хяналт явуулахгүй байж болно;

- металл дахь хуримтлагдсан гэмтэл согогийг үнэлэхийн тулд үлдэгдэл хэв
гажилтын мөлхөлтийг хэмжинэ:
Сануулга: Энэхүү арга ОАО “ТУРБОАТОМ” үйлдвэрийн роторуудын хяналтын
хувьд хэрэглэгддэггүй, ийм төрлийн роторууд нь үлдэгдэл хэв гажилтын мөлхөлтийн
хэмжилтэнд саад учруулах хийцтэй ба тэнхлэг сувгийн гадаргууд цоорхойтой эсвэл
сонголттой роторуудын хувьд ч бас хэрэглэгддэггүй.

3) Тэнхлэгийн сувгийн талаас явуулах роторын хяналтын үйл ажиллагаа
дараах дараалалтай:
- Роторыг битүү гогцоон дээр хяналт явуулах боломжтой хоёр төгсгөл рүү
(төгсгөл бүрээс4-5м) чөлөөтэй хүртээмжтэй сувгийн хараат үзлэгт тохиромжтой
өндөрт (1.0-1.5м) байрлуулдаг,
- Хамгаалалтын автомат салгагдан, тэнхлэг сувгийг хоёр талаас хааж
байсан таглаасуудыг авна.
Сануулга – таглаанууд авагдах боломжгүй тохиолдолд тэднийг өрөмдөнө.

- Металл хэсгүүд, үртэс, тос болон бусад зүйлүүдийг тэнхлэгийн сувгаас
зайлуулж цэвэрлэнэ. Сувгийн гадаргууг даавуугаар арчин, шахсан агаараар
үлээлгэн, ацетон болон бусад уусмалаар тосгүй болгоно.
- Гадаргуун байдал, цэвэршилт бусад зүйлүүдийг тодорхойлохын тулд
эхлээд гадарууд урьдчилан гадна үзлэг хийнэ.
- Үлдэгдэл хэв гажилтын мөлөхлтийг хэмжих (энэ үйл ажиллагаа төлөвлөсөн
хэсэгт)
- ГОСТ 2789 дагуу Rz=10 хүртэл өнгөлгөөний зэрэг хүртэл тусгай толгойн
тусламжтайгаар хагыг цэвэрлэх ба шахсан агаараар үлээлгэн, ацетон болон бусад
уусмалаар гадаргуун тосийг цэвэрлэнэ.
- Гадаргуугийн чанарыг үнэлэх болон нүдэнд харагдах гэмтлүүдийг
илрүүлэхийн тулд гадна үзлэгийн шалгалтыг хийнэ:
- гадаргуун гэмтлүүдийг илрүүлэхийн тулд соронзон бөөм, хуйларсан гүйдэл
болон гадаргуун долгионы хэт авианы шалгалтын аргуудыг хийнэ.
- шаардлагатай тохиолдолд илрүүлсэн гэмтлийн фото зургийг авна;
- Далд янз бүрийн гэмтлүүдийг илрүүлэхийн тулд роторын эзэлхүүний дагуу
долгионы багцийн хэт авианы шалгалт хийнэ.
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- Дараагийн хэмжилтийн эхний өгөгдлийг олж авахын тулд сувгийн
диаметрийн дахин хэмждэг.
4) Дискийн обуудын хяналт эхний хоёр шатлалын түгжээсэн хүрзэмтэй
түгжээсэн холболт бүрийн нураалттай нэг багцийн дараагийн металлын хяналтын
хүчитгэл бөөгнөрсөн хэсгүүдэд соронзон нунтагт, хуйларсан гүйдлийн болон
шингэн нэвчүүлэх ҮЭС-н аргуудаар явуулна.
Хүрзэмний төгсгөвч доорх Т-хэлбэрийн хоногтой дискний обудын
хяналтыг хэт авианы сорилын аргаар явуулахыг зөвшөөрдөг.
Дискний мөр ба бариулын доод ирмэгийн хоорондох зай 0.2 мм-ээс
хэтрэхгүй бөгөөд ирмэгийн бүх тойрогт жигд тархсан тохиолдолд мөөг хэлбэрийн
обудыг авахгүй байхыг зөвшөөрдөг. Бүх тойргийн дагуу эсвэл тухай
хязгаарлагдмал бүсэд энэ хэмжээнээс хэтэрсэн завсар илэрсэн тохиолдолд
обудны түгжээг тайлах шаардлагатай эсэх асуудлыг турбиныг үйлдвэрлэгчтэй
тохиролцсон байна.
5) Дулааны суваг болон дискний ховилын хяналтыг соронзон бөөм, эсвэл
ШНС, эсвэл хэт авиа, эсвэл хуйларсан гүйдлийн ҮЭС-ийн аргуудаар явуулна.
Металлын гадаргуугийн хагийг цэвэрлээгүй байхад хуйларсан гүйдлийн хяналт
явуулахыг зөвшөөрдөг.
б) Цутгамал эд ангиудын их бие
1) Турбины их биений эд ангиудын гадаргуугийн хяналтыг тасралтгүй
байдлын хяналтын формулярын дагуу хэрэгжүүлнэ. Формуляр байхгүй
тохиолдолд хяналтад гаднах гадаргуугийн бүх радиусын шилжилттэй хэсгүүд
болон дотоод гадаргуугийн хянах боломжтой радиусын шилжилттэй хэсгүүдийг
хамруулна.
Цууралт үүсэх хамгийн их магадлалтай газрууд:
- уур оруулах болон уур салаалах хоолойнууд;
- Клапангуудын гадаад, дотоод гадаргуугийн радиусын шилжилттэй хэсгүүд;
- үлээх хайрцагуудын өмнөх цагираган хэсэг;
- үлээх хайрцагуудын доорх цагираган хэсэг;
- диафрагм болон обоймын өнцөг үүсгэх хэсгүүд;
- фланцийн нягтруулах болон шпильканы нүхнүүдийн гадаргуу;
– уур оруулах болон цилиндрийн яндангийн улиткүүд;
- ус зайлуулах нүх болон гаргалгын унги хоолойнуудын хэсэг.
2) Корпусын эд ангийн металлын хяналт:
- хагаас цэвэрлэгдсэн гадаргуугийн гадна үзлэг – ГҮС
- соронзон бөөмийн, эсвэл хуйларсан гүйдлийн сорил; засварын гагнаастай
тохиолдолд идүүлэх шалгалт – ИШ;
- Цууралт илэрсэн хэсэгт ханын зузааны дагуу хэт авианы шалгалт.
3) Хяналтын үр дүнг нарийвчилсан маягт хэлбэрээр гаргаж, их засвар хийх
бүрт илэрсэн согогийн байршлыг нөхцөлт өнгөөр тэмдэглэнэ. Үүний зэрэгцээ
шалгалт хийсэн жил, согогийн анхны хэмжээ, дээжийн хэмжээ, засварын тухай
шийдвэр (сонгосон, гагнаж, хавчуулсан, өрөмдсөн гэх мэт) болон цууралт илэрсэн
бүс дэх хананы зузааныг хэмжсэн байна.
5.6.6.2. Гангийн бүтэц, шинж чанарын шинжилгээ
A) Өндөр болон дунд даралтын ротор
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Бүтцийн болон шинж чанарын хяналтыг үл эвдэх аргаар гүйцэтгэгдэнэ.
Ашиглалтын үйл явцад роторын металлд өнгөрсөн бүтцийн өөрчлөлтийн
үнэлэлтийн түвшний хувьд мөн түүнчлэн гангийн ажиллагааны шинж чанарын
цогцын роторын тооцоолсон нөөцийг тодорхойлохын тулд хийцийн судалгаа болон
хамгийн өндөр температуртай роторын хэсэгт металлын хатуулгын хэмжилт
явагдана. Хамгийн бага температуртай бүтнээр нь давтсан роторын өмнөхтэй
адилхан хэсэг дэх металлд харьцуулах шинжилгээний хувьд адилхан судалгаа
явагдана.
Микро бүтцийн шинжилгээ полистиролийн эсвэл өөр реплик аргуудаар
явагдана (лаб-ын нөхцөлд шлифийн шинжилгээн дээж авах арга).
Б) Цутгамал эд ангийн их бие
1) Корпусын металлын бүтцийн болон шинж чанарын судалгаа ерөнхий
механик шинж чанарын үнэлгээний зориулалттай экспертийн байгууллагын
тусгай эскизийн дагуу механик аргаар огтолж дээж ихэвчлэн авч, эд ангийн
найдвартай байдлын тодорхойлох болон түүний нөөцийг таамаглах
боломжтой. Эд ангиас огтолж авсан дээж түүний цаашдын ашиглалтын хугацааг
богиносгох ёсгүй.
2) Нэмэлт эскизийн дагуу огтлолын хувьд хагарал үүссэн газарт хөрөөдөх
газрын сонголт явуулахыг зөвлөдөг. Цутгамал эд ангийн тэгш бус байдалтай
холбоотой хөрөөдөх хэсгийн хамгийн бага хөндлөн огтлол 20 мм2 –аас багагүй
байх ёстой. Дээжийн бага хэмжээтэй үр дүн нь бага, нэгж дээжээс олсон, эсвэл
бүтэц, хатуулаг, богино хугацааны механик чанарын, химийн бүтцийн анализын
аргаар корреляцын харьцаагаар олсон үнэлгээний утга болох
боломжтой. Шинжилгээнийзорилго нь доор заасан механик шинж
чанаруудыг болон микро-бүтцийнүзүүлэлтийг тодорхойлох болон дөхсөн үнэлэлт
өгөх юм:
- Суналтын механик чанарууд(1-2 дээж);
- Цохилтын туршилтын үеийн дээжуудын хагаралд боох бүрэлдэхүүний хувь
хэмжээ (1-2 дээж);
– Ажлын температурын үеийн чухал ил тод байдал;
- тасалгааны болон ажлын температурын үеийн хатуулаг;
- Хийцийн бүрэлдэхүүний тухай, карбид фазын төлөв байдалын тухай,
үрийн хэмжээний тухай, гулсалтын үеийн тухай мэдээлэл;
- урт хугацааны бат бөх байдлын шинж чанар;
Жагсаасан шинж чанаруудыг экспресс аргуудын тусламтайгаар
тодорхойлохыг зөвшөөрдөг.
5.6.6.3 Уурын турбинуудын ерөнхий эд ангиудын металлын хяналтын
хамрах хүрээ, аргууд болон хамрагдах хэсгүүдийг 5.25 хүснэгтэд тусгав.
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Хүснэгт 5.25
Шалгалтын объект
1. Стопорны, тохируулгын,
хамгаалалтын клапаны
корпус, цилиндрийн уур
авах
2.цилиндрийн их бие (
гадаад ба дотоод),соплоны
хайрцаг
3. цилиндр ба стопорны
хаалтын корпус

4. турбин, уурын
арматурын корпусны эд
ангиудын гагнуурын
холболт ба засварын
гагнуур

Уур усны
тооцоолсон
параметрүүд

Үзлэг хийх арга

Үзлэг хийх зүйлс

450°С ба дээш

ГҮ, СБС, ШНС, ИШ

Радиус шилжилттэй хэсгүүдэд дотоод
гадаргууг боломжтой газруудад
Гадаад гадаргууг радиусан
шилжилттэй хэсгүүдэд 100%

450°С ба дээш

ГҮ, СБС, ШНС, ИШ

Радиусан шилжилттэй хэсгийн дотоод
ба гадаад гадаргууг 100%

9-25 МПа

Дээжийн металлын
шинжилгээ МШ

450°С ба дээш

ГҮ, СБС, ШНС (өнгөт),
ИШ эсвэл ХГС

450°С-с бага

ГҮ, СБС, ШНС,
ИШэсвэл ХГС

Параметрээс
хамаарахгүй

ГҮ

5.өндөр ба дунд даралтын
бүтэн давтмал гол

СБС, ШНС, эсвэл ХГС
450°С бадээш

5. өндөр ба дунд даралтын

ХАС
ХХ, бичил бүтцийн
шинжилгээ
ГҮ, СБС,

Аустенит гагнууртай хэсгийг өнгөлөөд
хордуулах

Дээжийн хэмжээ баавах байршлыг
үйлдвэрлэгч байгууллагатай
зөвшилцсөний үр дүнд мэрэгшсэн
байгууллага тодорхойлдог
Гагнуурын оёдол ба оёдол орчмын 2
талруу 80 мм-с багагүй өргөнтэй хэсэг
– 100%
Аустенит электродоор гүйцэтгэсэн
засварын гагнуур- 100 %
Перлит электродоор гүйцэтгэсэн
засварын гагнуур-100 %
Гагнуурын технологид хамаарахгүй
засварын гагнуур- 100 %
Голын нягтруулгагүй захын хэсгүүд,
обод, шүд, галтель, дискний их бие,
ачаалал хөнгөлөх нүх, завсрын, захын
диафрагман нягтруулгын дулааны
ховил,- 100%
обуд, шүд, ачаалалхөнгөлөх нүх,
хагасмуфтнынүх, дискнийгалтель,
дулааныховил
Эхний үеийн дискний Т – хэлбэртэй
ховилууд

Аустенит гагнууртай хэсгийг өнгөлөөд
хордуулах

Эхний үеийн дискний их бие
80мм ба дээш диаметртэй тэнхлэгийн
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бүтнээр нь давтсан гол

530°С бадээш

6. нам ба дунд даралтын
роторын гол

7. дунд ба нам даралтын
суух диск
8. Диафрагм ба чиглүүлэх
хүрзэм

12. Призон болтууд

Үлдэгдэл хэв гажилтын
хэмжилт

ЛМЗ ба ТМЗ –ын 80 мм ба дээш
диаметртэй турбины тэнхлэгийн дагуу
суваг

албагүй
Хэрэв үл хүлцэх гэмтлийг заавал
илрүүлдэг хяналтын арга (АЦС болон
бусад) хэрэглэгдэж байгаа болголын
гадаад гадаргуун хяналтыг дискийг
авахгүй хийж болно.

Голын хүзүү
Гол дээрх цагириган ховил

Параметрээс
хамаарахгүй

ГҮ

Гол дээрх цагириган ховил

Фазын
шилжилтийн бүсэд

СБС эсвэл ШНС,
эсвэл ХГС, ХАС

Обод, шүд, ачаалал хөнгөлөхнүх,
нүхний ирмэг, галтель, шаталсан
хэсэг, уртааш шпонкийн паз – 100%

ГҮ

Боломжтой газруудад

ГҮ

Боломжтой газруудад

ГҮ, СБС ШНС
ХГС, ИШ

Уур орох ба гарах ирмэгүүд, угхэсэг,
сүүл хэсгийг боломжтой газруудад,
нүхний ирмэгүүд

ХАС

Сүүл хэсэг

ГҮ, СБС ШНС, ХГС
эсвэл
ИШ

Уур орох ба гарах ирмэгүүд, нүхний
гадаргуу

ХАС

Гарах ирмэгүүд -100 %

ГҮ

Боломжтойгазруудад - 100 %

ГҮ, СБСэсвэл
ШНС,эсвэл ХГС, ХШ,

100%

Фазын
шилжилтийн бүсэд

11. бандаж (бүрэн
давтмал, лентэн, утсан)

дагуу суваг

СБС эсвэл ШНС,
эсвэл ХГС, АЦС

9. ажлын хүрзэм

10. сүүлийн үеийн ажлын
хүрзэм

эсвэл ХГС, ХАС

< 400°С

Параметрээс
хамаарахгүй
Параметрээс
хамаарахгүй

Параметрээс
хамаарахгүй
Параметрээс
хамаарахгүй
Параметрээс
хамаарахгүй
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бөөгнөрөл, зурагдсан гэмтлүүдтэй
тэнхлэгийн сувгийг хяналтанд
оруулахгүй байж болно. Тийм
роторыг ажлын нөөцөө дуусгасных нь
дараа солих хэрэгтэй. Тусгай
мэрэгшсэн байгууллагын саналаар
нөөцийг тодорхой хэмжээгээр
ихэсгэж болно.

Боломжтой бол сүүл хэсэгт ХАС
хийдэг

Механик элэгдэл байгаа тохиолдолд
сонголтоор
СэжигтэйгазруудаднэмэлтээрШНСэс
вэлСБС, эсвэл ХГС эсвэл ИШ
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ХХ
13. турбины цилиндрийн
разъем ба хаалтуудын М42
болон дээш хэмжээтэй
шпилькүүд

14. М42 ба дээш хэмжээтэй
гайка

Параметрээс
хамаарахгүй

ГҮ, СБС эсвэл ШНС
,эсвэл ХГС эсвэл ИШ,
ХАС

Эрээстэй гадаргуу, хамгийн их
ачаалалд орсон шүд

450°С ба дээш

ХХ

Гайка талаас торц гадаргуу -100%

Параметрээс
хамаарахгүй

ГҮ, ХХ

ГҮ, ХХ
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Шпилька тайлж авахгүйгээр болон
М36 ба доош диаметртэй шпилька
хянах эсэх шийдвэрийг ДЦС-ын ЕИ
гаргадаг СБС эсвэл ШНС, эсвэл ХГС,
эсвэл ИШ аргуудаар хийгдэх хяналт
ЕИ-н шийдвэрээр нэмэлт маягаар
хийгдэнэ.
Хатуулгийн шалгуур нь шаардлагыг
анхны төлөв байдалтай
харьцуулснаас хамаарна.
Хатуулгийн шалгуур нь шаардлагыг
анхны төлөв байдалтай
харьцуулснаас хамаарна.
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5.6.7. Хийн турбин
5.6.7.1. Жишмэл хугацааны дараах газан турбины элементийн үл эвдэх
сорил хийх дараалал нь (сорилын хэмжээ, арга, сорил авах бүсийг оруулаад)
уг стандартын п.п.5.4.3.4-д (хүснэгт 5.12) бичигдсэнтэй адил байна.
5.6.7.2. Хийн температур үйлдвэрлэгч байгууллагын заавар дээр
жишмэлаас зөвшөөрөгдсөнөөс илүү тохиолдолд хийн турбин тоноглолын
үзлэгийн программ өргөтгөгдөх бөгөөд, эхний ээлжинд хүрзэмэн аппарат
болон халуун сувгийн элэментүүдийг үзнэ.
Бага хэмжээтэй чухал эд ангиудын (хүрзэм, бэхэлгээг.м.) үлдсэн нөөцийг
тодорхойлохын тулд тэднийг сонгон салгаж аваад металлынтөлөв байдлын
үнэлгээ үнэлгээ, шинжилгээ хийнэ.
5.6.7.3. Металлынтөлөв байдлын шинжилгээ турбины урсгал хэсэг дэхэд
ангиуд дээр болон турбин ба компрессоруудын корпусны эд ангиуд дээр
хийгдэнэ.
а) Турбины роторын эхний үеийн дискний жийргэвчийн металлын микро
бүтцийг диаметрын эсрэг талд орших хоёр цэгт репликийн аргаар шинжилдэг
бөгөөд мөн энэ цэгүүд дээр металлын хатуулгыг шинжилдэг.
б) Роторын соплоны ба ажлын хүрзэмний (хүрзэм ба сүүл)
металлынтөлөв байдлын шинжилгээг шат бүрээс сонгож авсан ганц – хоёр
хүрзэм дээр хийдэг. Судалгаа шинжилгээ нь дараах зүйлсийг агуулна:
- Химийн найрлага;
- Хүрзэм, сүүлний өндөр болон өргөний дагуу макро ба микро бүтцийн
дүн шинжилгээ;
- Өрөөний ба ажлын температурт механик чанаруудыг болон 100 цаг
үргэлжилсэн бат бэхийг техникийн нөхцлийн шаардлагуудад тодорхойлох;
- Урт хугацааны халуун тэсвэрлэх туршилт хийн металлын урт хугацааны
бат бөхийн утгыг тодорхойлох
в) Ажлын хүрзэмэнд зэврэлтээс хамгаалах, эсвэл дулаанаас хамгаалах
бүрээстэй байвал түүний байдал болон нөхөн сэргээгдэх боломжийг
тодорхойлохдоо:
- Бүрээсийн зузааныг хэмжих;
- Микро гэмтлийг тодорхойлох;
- Хатуулаг тодорхойлох;
- Микро бүтцийн шинжилгээ;
- Рентгэн бичил бүтцийн шинжилгээ хийх.
г) ҮЭС ба хатуулгын шинжилгээг халуун бүсгд орших цилиндрийн
корпусын бүх шпилкийн металлд 100% хийсний дараа бэхэлгээний ажиллах
хугацааг сунгахын тулд хамгийн бага хатуулагтай ба хамгийн их хатуулагтай
нэг нэг шпилька аван механик чанарууд нь НББ-тай тохирох эсэхийг судлах.
д) Турбин ба компрессорын корпусны деталиудад үндсэн зузааны 40%аас их гүнтэй цууралт болон төстэй гэмтэлтэйбол цууралттай хэсгээс
металлындээж авна. Дээжүүдийн хэмжээ нь хоёр цохилтынстандарт
хэмжээтэй (10х10х55 мм) дээж болон 36мм урттай 6 мм диаметртэй толгойтой
тасралтын дээж бэлтгэхэд хангалттай байх ёстой.
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5.6.8. 450°С хүртэлх ажлын температур, 8.0МПа хүртэлх даралтат шугам
хоолой
5.6.8.1. Шугам хоолойн тогтоосон ажиллах хугацаа
- 350–450°С хүртэлх ажлын температур, 8.0МПа хүртэлх даралттай
шугам хоолойн тогтоосон ажиллах хугацаа нь 25 жил, тогтоосон нөөц нь 200
мянган цаг байдаг.
- 350°С хүртэлх ажлын температур, 8.0 МПа хүртэлх даралттай шугам
хоолойн тогтоосон ажиллах хугацаа нь 30 жил.
Сүлжээний болон тэжээлийн усны станцын шугам хоолойн тогтоосон
ажиллах хугацаа нь 25 жил.
5.6.8.2. Гадна үзлэг-хэмжилт
Шугам хоолойд гадна үзлгийг эхлээд халуун (ажлын) ба хүйтэн
(зогсоосны дараа) төлөв байдалд хийнэ.
а) Халуун төлөвт шугам хоолойд гадны үзлгийг шугам хоолойн зам
угсралтын зураг ба гүйцэтгэх схемтэй таарах эсэхийг мөн шугам хоолойн замд
гэмтэл байгаа эсэхийг илрүүлэхэд хийдэг.
Шугам хоолойн тулгуур – дүүжин системийн эд ангиудад илэрсэн
гэмтлүүдийгзасварлан устгах, эсвэл гэмтэлтэйэд ангиудыг солих
шаардлагатай.
б) Хөрсөн төлөвт (зогсоосны дараа) шугам хоолойд гадны үзлэгийг
дулааны тусгаарлагч хучлагынбүрэн бүтэн байдлыг шалгаж хийдэг.
Тусгаарлагчын гэмтэл болон ажлын бие алдагдсаны ул мөр илэрсэн
тохиолдолд, мөн гадаад хүчин зүйлээс болж дулаалга их норсон тохиолдолд
уг дулаалгуудыг салгаж аваад, шугам хоолойн гадна гадаргууд гадна
үзлэгхийнэ. Цаашдынашиглалтанд шугам хоолой гадны хүчин зүйлээс
норохгүй байх арга хэмжээ заавал авна.
в) Шугам хоолойн гадна гадаргуун ба хэсэгчлэн дотор талын
элементүүдийн ГҮШ-г гэмтэл илрүүлэх болон түүний хэмжээг тогтоохын тулд
хийдэг: гадаргуун цууралт, зэврэлтийн, эсвэлзэврэл-цуцалтын гэмтэл, механик
элэгдэл, гадаргуу дээр гарч ирсэн үелэн салсан гэм согог, гагнуурын согогууд,
механик гэмтэл, хонхор, товойлтба бэлдэх явцад, угсрах явцад, ашиглалтын
явцад гарсан болон шугам хоолойн засварын явцан үүссэн бусад гэмтлүүд.
Шугам хоолойн дотоод үзлэг хийхдээ хүрэх боломжгүй ба шууд үзлэг
хийхэд хүндрэлтэй гадаргууг эндоскоп, перископ (РВП багаж мэт) эсвэл дээрээ
бэхэлсэн тольтой, гэрлийн эх үүсвэртэй штанг ашиглан хийж болно.
Шугам хоолойн дотоод гадаргуун үзлэг хийхдээ шугам хоолойнуудын
салгасан разъем холбоосуудаар хийнэ. Шаардлагатай тохиолдолд шугам
хоолойн шалгах хэсэгтзүсэлт хийн хоёр чиглэлд үзлэг хийнэ. Шалгах хэсгийг
гадна үзлэгийн үр дүнгээс болон ашиглалтын нөхцлөөс хамааруулж сонгоно:
металлын хамгийн их зэврэлт, идэгдэлттэй бүсэд.
Халсан болон хөрсөн төлөв дэх ГҮШ-ийн үр дүнгээр шугам хоолойн
шинжилгээний хөтөлбөр тодорхой болно (нэмэлт шалгалт).
г) Хоолойн дараах хэсэг, элементийн гадаад гадаргууд гадна үзлэг
хийдэг (ГҮ):
1) Нугалагдсан элементүүд- гибы, булан, секторны булан.
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Заавал хянах элементэд тохируулах болон зарцуулалтын арматурын
дараах булан, тойруу шугамын булан, зарцуулалтын тоноглол суулируулах
булан болон мухар хэсгүүд (эсвэл ажиллахгүй байгаа бүс) мөн хөдөлгөөнгүй
тулгуурын орчинд байх булан орно.
Секторны буланд босоо ба хөндлөн гагнуурын оёдлуудыг, ялангуяа
оёдлуудын огтлолцох хэсгүүдийг илүү анхааган хянана.
2) Тройник ба хоолойн огтлол болон дренажийн тоноглолууд,гагнасан
тройник болон зүсэж орсон хоолой дээр хяналтыг гагнуурын оёдолд болон
түүний ойр орчимд хийнэ.
Хэвлэмэл гагнасан болон хэвлэмэл тройникын корпусаас (коллектор)
гарсан штуцерын уян холбоосыг анхаардаг;
Ижил оролттой тройник ба бараг ижил оролттой тройник(Dк/Dш1,3),
байпасны шугамын тройникууд, мухар (эсвэл түр ажиллахгүй байгаа) шугам,
мөн хөдөлгөөнгүй тулгуурын орчинд орших тройникыг заавал шалгадаг;
3) Фланец болон арматурын фланецаар салах хэсэг.
Хөдөлгөөнгүй тулгуурын орчинд орших фланецыг заавал хянах бөгөөд
фланец зөв геометртэй эсэх (деформацгүй), мөн гагнуурын холбоостой
хэсгийг шалган цууралт, гагнуурын доторх үл хүлцэх гэмтэл, оёдлын катетын
сулралт, оёдлоос металл руу шилжих шилжилтийн радиус багасах, мөн
фланецын болт бүтэн эсэх, болтын урт хангалттай эсэх ба диаметр нь төслийн
диаметртэй тэнцүү эсэхийг хянана;
4) Шилжилэг ба лепестк шилжүүлэг, ө.х. дагуу гагнуурын оёдолтой
шилжүүлгүүд.Конусан гадаргуу цилиндр гадаргуутай холбогдох хэсгийг илүү
анхаарна. Гагнуурын летеск шилжүүлэг байгаа тохиолдолд дагуу гагнуурын
шилжилгийн чанарыг шалгадаг.
5) Арматур:
250°С аас илүү температур, эсвэл 1,6МПа аас илүү даралттай Dу150мм
хоолой, 250°С хүртэлх ажлын температур 1,6МПа хүртэл даралттай Dу250мм
бүх арматуруудыг хянадаг. Хяналт нь корпусаас хүзүүвчинд шилжих
шилжүүлэг болон арматурын цоргоны бүс орно.
6) Дурын хийцийн таглаа(ёроол):
Заглушка нугаралт, товойлттой тэй эсэхийг, гагнуурын холболтын
чанарыг шалгана.
7) Линзэн компенсатор:
Линзний гадаргуун чанар ба гагнуурын холболтыг шалгана. Татлагын
төхөөрөмжүүдийн бүрэн бүтэн эсэхийг шалгана (хэрэв байгаа бол) мөн
татлагын төхөөрөмжүүдийн бэхжүүлэх холболтын байдлыг болон татлагын
шпилькан дахь бүтцийн завсруудыг анхаарна.
8) Дренажийн эрээсэн холболтууд:
Холбоосыг салгасны дараа хяналт хийнэ. Эрээсний чанарыг шалгахдаа
цуураст, тасралт, элэгдэл, зэв идэгдэлтийг илрүүлнэ. Шаардлагатай
тохиолдолд эрээсний калибр ашигладаг.
9) Хоолойн шулуун хэсэг:
Уг дэд бүлгийн 1-7 - дтоочигдсон эд ангиудтай 500мм зайд холбогдох
хэсгүүд ба хөдөлгөөнгүй тулгуураас 500мм-с багагүй зайд хяналт хийнэ.
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10)Хоолойг булантай холбосон гагнуурын холболт, тройник, шилжилт,
арматура, компенсатор, таглааны гагнуурын оёдлууд, хоолой руу орсон зүсэж
орсон хоолой, фланец гагнасан оёдлууд болон хөдөлгөөнгүй тулгуурын орчин
дахь гагнуурын холболтууд:
д) хэмжих шалгалтаар:
Үндсэн замын урт, чухал салааны урт, тулгуур болон дүүжингийн
хоорондох зай, дүүжингийн пүршний өндөр ба диаметр, мөн температурын
шилжилтийн хэмжилт. Тооцоон дээрх шилжилтийн бодит шилжилттэй
харьцуулан дүгнэлт хийнэ.
Шугам хоолойг өөрийгөө нөхөх болон жингийн ачааллын бататгах
тооцоо хийхдээ энэхүү зүйл дэх хэмжилтийг хийдэг.
е) Усан цохионоос үүссэн осолд орсон хоолойн шугамаас хазайсан
хазайлтыг хэмжинэ. Хэмжилтийг тэгш бус, ватерпас, болон бусад багажууд
ашиглан хийнэ (жишээ нь теодолит).
ж) 108ммбуюу их диаметртэй булангийн (нугалаа) радиусыг хэмжинэ.
Хэмжилтийг шугам ба 2 гурвалжин шугам ашиглан хийж болно. Мөн ±2мм
нарийвчлалтай бусад багаж хэрэгслэлүүдийг ашиглаж болно. 90° өнцөгтэй
нугалааны радиусыг (R) нугалагдсан хэсгийн хөвчийн уртыг хэмжээд дараах
тэгшитгэлээр тооцно:
𝑅 = 𝐿/√2
Хэрэв хоолойн техникийн бичигт нугалааны радиусын тухай мэдээлэл
байвал уг хэмжилтийг хийхгүй байж болно.
з) Булангийн нугалагдсан хэсгийн төв хэсэгт зуйваншилтын
хэмжилтхийнэ. Овальностийг уг стандартын п.п.4.2.1.8 –д зааснаар
тодорхойлно. Цутгамал, хэвлэгдмэл, хэвлэмэл гагнуурын, секторон буланд
зуйванжилт тодорхойлох шаардлагагүй.
и) Хоолойн эд ангиудын ханан дээр хонхойлт, гүдийлт илэрсэн
тохиолдолд хоёр чиглэлд (дагуу, хөндлөн) хамгийн их хэмжээсүүдийг (m и n
харгалзан) ба хамгийн их гүнийг () хэмжинэ. Хийгдсэн хэмжилтийн уг
стандартын4.2.1.9 –ын дагуу харьцангуй гүйлтийг тодорхойлно.
к) Металл болон гагнуурын холболт дээр илэрсэн цууралт, зэвэн
идэгдэлт, гадаргуу дээр гарсан нүх, давхаргын гэмтэл болон бусад
гэмтлүүдэд хэмжилт хийнэ.
л) Хоолой бүрийн гадна үзлэг болонхэмжилтийн хяналт хийх бүс болон
хамрах хүрээг хяналтын програмд оруулсан байна.
5.6.8.3. Хоолойн гагнуурын холболтын үл эвдэх сорил
а) Хоолойн гагнуурын холболтуудын гэмтэл илрүүлэгчээр дотоод гэмтэл
(цууралт, дутуу гагналт, нүх, хольц орсон г.м.) илрүүлэх зорилгоор хэт авианы
(ХАС) эсвэл радиографий (РГС) –ийн аргаар хяналт хийдэг.
б) Хяналтыг үйлчилж буй стандартуудын дагуу (ХАС аргын ГОСТ 14782 ба
радиографийн аргын ГОСТ 7512) болон эдгээр аргуудын болон уг стандартын
бусад НББ дагуу хийнэ (энэ хоёр аргын хувьд үндэсний стандартууд хангалттай бий).
в) Радиографийн аргаар хяналт хийхдээ ГОСТ 7512-ын дагуу мэдрэх
чадварыг 2-р зэрэг дээр тохируулна.
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г) Хяналт хийх гагнуурын холболтуудадгаднаүзлэгт орсон холболтуудыг,
ялангуяагадна үзлэгээр эргэлзээтэй үр дүнтэй гарсан холбольуудыг оруулна.
Хөдөлгөөнгүй тулгууртын орчимд орших гагнуурын холболтуудыг заавал
хяналтанд оруулна.
д) 250°С хүртэлх ажлын температур, 1,6 МПа хүртэлх даралттай гадаад
диаметр нь 219 мм-ээс хэтрэхгүй хоолойд ХАС болон РГС-г гагнуурын
холболтоос авсан дээжны металллографийн шинжилгээгээр орлуулж болно.
Гагнуурын холбоосын чанарыг тодорхойлохдоо дээжинд авах холболтын
сонголт нь гадна үзлэгийн үр дүнгээс хамаарна.
е) хийцийн дутуу гагналт согогтой холболтын хувьд ХАС-ын оронд
радиографийн, боломжгүй бол СБС, эсвэл ШНС(өнгөт) хяналтыг оёдлын
хэмжээ, хэлбэрийн хэмжилттэй хослуулан хийж болно.
ж) Гагнуурын холболтын чанарын үл эвдэх сорилын үнэлгээг хүчин
төгөлдөр үйлчилж буй НББ ба энэ стандартын 7-р хэсгийн дагуу хийнэ.
з) Хянаж буй хэсэгт ядаж нэг холболтноос хангалтгүй үр дүн гарвал уг
хэсэгт хоёр дахин их тооны холболтыг хянана. Дахин хяналтаас хангалтгүй үр
дүн гарвал холболтуудын хяналтыг 100% хэмжээнд хийнэ.
и) Шугам хоолойн хяналтын хөтөлбөр боловсруулахдаа шалгагдах,
схемтэй тохирох тодорхой тооны гагнуурын холболтыг хөтөлбөрт тусгана.
к) Гагнуурын холболтын үл эвдэх сорилын хамрах хүрээ нь уг
стандартын 5.6.8.4.-д тооцогдсон.
Хоолойны гагнуурын холболтын ҮЭС-н үр дүнг дүгнэлт, эсвэл тайлан
хэлбэрээр гүйцэтгэнэ (Хавсралт А).
5.6.8.4. Шугам хоолойн эд ангиудын гадаргуугийн үл эвдэх сорил
а) Шугам хоолойн эд ангиудын гадаргуугийн үл эвдэх сорилыг гадаргуу
дээрх болон гадаргуу доорх цууралтын хэмжээ, чиглэлийг тогтоох, дотроос
гадаргууд гарч ирсэн үндсэн металлын гагнуурын холболт дахь бусад
гэмтлүүдийг илрүүлэх зорилгоор хийдэг ба согог тодорхойлохдоо шингэн
нэвчүүлэх сорил (ШНС), түүний өнгөт арга ШНС(өнгөт), эсвэл соронзон
бөөмийн(СБС) үл эвдэх аргуудыг хэрэглэнэ.
Шугам хоолойнбулангийн дотор гадаргуу дахь цууралт болон бусад
согогийг (зэврэл-цуцалтаас үүссэн) илрүүлэх зорилгоор ХАС аргаар хяналт
хийх хэрэгтэй.
б) Шугам хоолойнгадаргуугийн хяналтыг хяналтын хөтөлбөрт заасан
байрлалуудад, ихэвчлэн цууралт болон бусад гэмтэл үүсэх магадлалтай
хэсгүүдэд, мөн ан цав устгасан ба засварын гагнууртай хэсгүүдэд хийнэ.
в) Гадна диаметр 133 мм-ээс их, ажиллах температур 400°С–с их
цутгамал, давтмал болон хэвлэмэл эд ангиудтай хоолойнбулангийн
батулгасан гагнуурын холбоост заавал ШНС(өнгөт), эсвэл соронзон
бөөмийн(СБС) аргуудаар хяналт хийнэ. Уг хяналтыг ХАС болон радиографийн
аргаар хяналт явуулж буй хэсгүүдэд хийх нь зүйтэй.
Гадна диаметр 76 мм-ээс их байх хоолойн холимог гагнуурын холболтыг
заавал ШНС(өнгөт) аргаар хянана.
г) Гадаад диаметр нь 76 мм байх хоолойн булангуудын СБС, эсвэл
ШНС(өнгөт) болон ХАС хяналтын хамрах хүрээ нь хяналтын хөтөлбөрт заасан
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ёсоор байна.
Хяналтыг нугалаатай хэсгийн нийт гадаргуун 2/3 хэсэг буюу нугалагдсан
хэсгийн нийт уртаар болон сунгагдсан ба нейтрал бүсүүдийг оруулан хийнэ.
Хянаж буй группын ядаж нэг буланд байж болохгүй дефект илэрвэл уг
булангийн номинал хэмжээтэй бүх булангуудыг хоёр дахин их хэмжээгээр
хянадаг. Нэмэлт хяналтын дараа байж болохгүй гэмтэл дахин ядаж нэг буланд
илэрвэл уг номинал хэмжээний бүх булангуудад 100% ийн хяналт хийнэ.
Булангийн дотоод гадаргуугэмтэлтэй эсэхийг уг булангаас дээж аван үзлэг
хийснээр тогтоодог.
д) 350-450°С ажлын температур, 4,0МПа–с их даралттай Dу150
хоолойтой, эсвэл 250-350°С ажлын температуртай 4,0МПа хүртэл даралттай
Dу250 хоолойтой арматурын радиусан шилжилтийн гадаад гадаргууг СБС,
эсвэл ШНС(өнгөт)аргаар хянадаг. Хяналтын хамрах хүрээ нь хяналтын
хөтөлбөрт заасан ёсоорбайна.
е) Хоолойн элементүүд болон хэсгүүдийн гадаргуун СБС, эсвэл
ШНС(өнгөт) аргаар хийсэн хяналтын үр дүнг дүгнэлт, эсвэл протокол
хэлбэрээр гүйцэтгэнэ(хавсралт А).
5.6.8.5. Ханын зузааны үл эвдэх сорил
а) Хоолойн элементүүдийн ханын зузааны хэмжилтийг ГОСТ 28702
шаардлагыг хангасан хэт авианы багажаар гүйцэтгэнэ(холбогдох MNS
стандарт бий).
б) Ханын зузааны хэмжилтийг хоолойн элементүүдийн хана ашиглалтын
явцад хэр нимгэрсэнг тоон утгаар тодорхойлохын тулд хийдэг.
в) Ханын зузааныг зэврэлт идэгдэлт эрчимтэй явагдах хүнд нөхцөлд
ажиллаж байгаа хэсгүүдэд хэмждэг: булан, тройник, зүсэж орсон хоолой,
хоолой богиносох хэсэг, арматурын урд ба ард талд, шингэн хуримтлагдах бүс
(зогсонги бүс ба дренаж) түүнчлэн дулаалга эрчимтэй норох хэсэг, эсвэл
хоолойноос ус гоожих хэсэг.
Хоолойны ханын зузааны хэмжилт цэгүүдийн байрлал ба хамрах хүрээ
нь 5.6.8.8. хяналтын программаар тодорхойлогдоно.
г) 76 мм гадаад диаметртэй, эсвэл Dу75 хоолойны ханын зузааны
хэмжилтийг дараах эд ангиуд ба хэсгүүдэд хийнэ.
1) Шугам хоолойн булан:
Булан бүрийн ханын зузааны хэмжилт гурван огтлолд хийдэг: төв
(булангийн хавтгайн тэгш хэмийн тэнхлэг) болон төв тэнхлэгийн хоёр талд уг
тэнхлэгээс шулуун хэсэг хүртэлх зайн 1/3 тай тэнцэх зайд. Булангийн хянах
огтлол бүр дээр хэмжилтийг гурван цэгт хийнэ: сунгагдсан бүс (гадаад тойрог)
ба нейтраль бүс бүрт.
Цутгамал булангийн ханын зузааныг дотоод тойргийн талаас бас
хэмжинэ.
Секторон булангийн ханын зузааныг хэмжихдээ сектор бүр дээр болон
шулуун хэсэгтэй холбогдох хэсэг дээр дор хаяж нэг цэгийг секторын дотоод
тойрог дээр хийнэ.
2) Тройник (Dy 100–с эхлэх давтмал ба цутгамал ) болонзүсэж орсон
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хоолой (хяналтын хамрах хүрээ 5.6.8.8. программаар тодорхойлогдоно):
Эхний ээлжинд ижил оролттой ба бараг ижил оролттой тройникуудыг
хянана. (коллекторын ба штуцерын диаметрүүдийн харьцаа Dк / Dш 1,3)
Хэмжилтийг штуцерны салбарлах периметрээр 4 цэгт (тойргоор 90
градусын зайтай) ба корпус штуцертэй уян холбогдох орчинд түүнээс болоо
болон хөндлөн чиглэлд эсрэг талуудад 4 цэг, мөн штуцерын төв тэнхлэгийн
эсрэг талд орших коллекторын цэгт хийдэг.
3) Шилжүүлэг
Хяналтыг цилиндр хэсгийн захын цэгүүд дээр 90 градусын зайтай 4
цэгүүд дээр хийнэ, нэг цэг нь доод үүсгэгч дээр байна.
Тогтмол зузаантай ханатай шилжүүлгийн хяналтыг төв огтлолын
диаметрын эсрэг талд орших цэгүүд дээр хийнэ. (ө.х. конусан хэсэгт)
Лепестков (гагнуурын) шилжүүлэгийг бүхэлд нь хянадаг. Лепесток бүр
дээр нэгээс багагүй тооны хянах цэг байх ёстой.
4) Арматурын корпус 350°С –с их ажлын температуртай Dу150 мм
хоолой ба бусад Dу250 мм хоолойнууд.
Хэмжилтийг салаалсан хоолой бүрийн (оролтын ба гаралтын) тэгш
хэмтэй 4 цэгүүдэд болон корпусын доод хэсгийн 3 цэгт хийнэ. Цутгамал
корпусын доод хэсгийн хяналтыг заавал хийх шаардлагагүй..
5) Шугам хоолойн хавтгай таглаа(ёроол):
Хэмжилтийг таглааны төв хэсэгт болон 90°Сзайтай орших радиусуудын
дундаж цэгүүд дээр хийнэ.
6)Линзэн компенсатор:
Линзны ханын зузааныг тойргийн 4-с доошгүй цэгүүд дээр хэмжинэ.
7) Хоолойн шулуун хэсэг:
Хоолой шулуун хэсэгт хийгдэх хэмжилтийг зас эргэх хэсэг, нимгэрэх
хэсэг, зүсэж орсон хоолой, дренажны хэсэг, тройник суулгасан хэсэг,
арматурууд, тойрох шугамууд болон зогсонги эсвэл түр ажиллахгүй байгаа
хэсгүүд дээр хийдэг.
Булан, шилжүүлэг, зүсэж орсон хоолой, тройник, компенсатор, арматур
суулгасан хэсгүүдийн зузааныг уг элементийн хоёр тал руу холбогдсон
(гагнуур эсвэл разъём) хэсгээс хоолой гадаад диаметрээс 5 дахин их зайнаас
хэтрэхгүй зайд хэмжинэ.
Хоолойн шулуун хэсэгт ханын зузааныг барилга доторх хоолойд 35 м
интервалтай, задгай агаарт байгаа хоолойд 40 м интервалтай хэмжилт хийвэл
зохино.
Хоолойн зузааныг хяналтын огтлол дээр нэг нь доод үүсгэгчдээр байх
(хөндлөн хэсэг дээр) 4 цэгүүд дээр хэмждэг.
д) Хоолойн ханын зузааны хэмжилтийн үр дүнгийн тайлан, эсвэл дүгнэлт
(хүснэгт хэлбэрт) хэлбэрт хийгдэнэ.
е) Хоолойн ханын зузааны хяналтын хамрах хүрээ 5.6.8.8. хяналтын
программаар тодорхойлогдоно.
5.6.8.6. Металлын химийн найрлага, механик чанар, бүтцийг үл эвдэх
болон эвдэх (лабораторийн судалгаа) шалгалтын аргуудаар тодорхойлох.
а) Металлын химийн найрлага, механик чанар, бүтцийн шинжилгээг
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гангийн чанар ба гагнуурын холболт харгалзах НББ байгаа шаардлагатай
нийцэх эсэх, мөн металлын бүтцэд байж болох дефектыг илрүүлэх, эсвэл
материалын урт хугацааны ашиглалтаас, эсвэл зөрчилтэй ашиглалтын
нөхцөлөөс үүсэх ажиллах үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлтийг илрүүлэхийн тулд
хийдэг.
б) Металлын механик чанар болон бүтцийн шинжилгээг үл эвдэх
сорилын аргуудаар, шаардлагатай тохиолдолд хоолойн металлын дээжээр
бэлдсэн дээждээр шинжилгээ хийдэг.
в) Хатуулгийн хяналтыг зөөврийн багажын (твёрдомер) тусламжтай
харгалзах багаж ашиглах заавар ба улсын стандарттай нийцэх үйлчилж буй
стандартын шаардлагын дагуу хийнэ. Түр зуурын эсэргүүцэл, эсвэл жишмэл
урсалтын хязгаарын шууд бус (ойролцоо утга) үнэлгээг хийхдээ хатуулгийн
утгыг металлын бат бөхийн үзүүлэлт рүү шилжүүлдэг тэгшитгэлүүдийг
(Бриннель ба Виккерсийн) ашиглаж болно.Хатуулгийн тодорхойлолтыг 8 мм-с
(энгийн) доошгүй ханын зузаантай эд ангиуд, эсвэл хоолойн хэсгүүддээр
хийдэг. Хатуулгийн хяналтын хэсгүүдийг хатуу тулгуур дээр тавибал зохино.
Хатуулаг хэмжих цэгүүдийн тоо болон тэдний байрлал нь хоолойн
оношилгооны программд жишмэл байна, мөн Хатуулгийн хяналтын үр
дүнгүүдийг нэгтгэн тайлан, эсвэл дүгнэлт хэлбэртэй гүйцэтгэнэ.
г) Үндсэн металл ба гагнуурын холболтын микробүтцийн шинжилгээг үл
эвдэх (эсвэл орчиндоо эвдэх) наалтуур хээний ба дээж авах аргуудаар
хийнэ.Микро бүтцийг 100 ба 500 дахин ихэсгэж судлавал зохино. Металлын
бүтцийн шинжилгээг гагнуурын холболтын орчинд(наалтуур хээ ба дээж авах)
аргуудаар) ба шаардлагатай тохиолдолд буланд (РА) дээр хийдэг.
Металллографийн шинжилгээг металлын бүтцийн төлөв байдал болон
гагнуурын холбоосын дулаан үйлчлэх бүсэд графитацыг илрүүлэхийн тулд
хийдэг. Хоолойн элементүүдийн металлын төлөв байдлын хяналтыг НХ аргаар
металлын бичил гэмтэл ба түүний бүтцийн өөрчлөлт, графитацын үнэлгээ
хийх гэж хийдэг. 7 ммдиаметртэй хоолойн элементүүдээс дээж авч болно.
Дээж авалтаас үлдэх оромын максимум гүн 2+2,5 мм –с хэтрэхгүй байх ёстой.
д) Үндсэн металл ба гагнуурын холболтын чанар бүтцийн шинжилгээг
400°С-с илүү температурт ажиллах нүүрстөрөгчит, молибидены, цахиурт
марганцын гангаар хийгдсэн хоолойнуудын хугацаа дуусахад заавал хийдэг.
Дээр жишмэл хоолойнуудын нэмэлт жишмэл ажиллах хугацаа дуусахад
металлын орц, бүтцийн шинжилгээг хэрчиж авсан дээж дээр хийнэ. Хоолой
бүрээс дор хаяж нэг хэрчилт хийнэ. Хоолой, буланг холбосон гагнуурын
оёдлыг оруулсан гагнуурын холболттой хэсгийг («катушка») хэрчиж авна.
Үндсэн хоолойн уур явах гагнуурын холбоосуудаас дээж авна. Дээж дээрх
металлын шинжилгээнд наалтуур хээний, эсвэл хоолойн, шаардлагатай
тохиолдолд булангийн гагнуурын холболтын гагнуурын оёдолны орчны дээж
авах аргаар металллографийн шинжилгээ хийсэн байна.Булангийн бүтцийн үл
эвдэх сорил зөвхөн РА аргаар хийгддэг.
е) Үндсэн металл эсвэл (ба) гагнуурын холболтын химийн найрлага,
механик чанарын шинжилгээг хоолойноос авсан дээж дээр дараах тохиолдолд
хийнэ(5.6.8.6. –д дэлгэрэнгүй жишмэл):
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1) Металлынхатуулгийг зөөврийн багажаар хэмжихэд хангалтгүй үр дүн
гарсан бол;
2) Дээж ба наалтуур хээ дээр хийсэн металллографийн шинжилгээний
үр дүнгээс металлын микробүтцэд хэвийн бус өөрчлөлт илэрсэн бол;
3) Хоолойн ажиллах чадварт нөлөөлөх дефект металлд илэрсэн
шалтгааныг тогтоох шаардлагатай бол;
4) Үр дүнд нь хэв гажилт, хоолойн эд ангиудын эвдрэл эсвэл бусад байж
болохгүй гэмтэл илрэх мэт металлын бүтэц болон чанарт өөрчлөлт оруулах
боломжтой ашиглалтын горимын зөрчлийн үед;
5) Техникийн бичигт хоолойн элементүүдийн гангийн маркын талаар
мэдээлэл байхгүй, эсвэл засвар (болон угсралтын) үед ашиглагдсан түүхий
эдүүдэд сертификатын мэдээлэл байхгүй бол.
6) Хэрэв хоолойн ашиглалтын үеийн шинжилгээний үед дээжний
металлын механик чанар, бүтцийн шинжилгээ нь үйлчилж буй үйлдвэртехникийн бичгүүдэд (ашиглалтын заавар, регламент, г.м.), эсвэл төсөлд
жишмэл бол.
Уг дэд бүлгийн зөвхөн 5)-н үйлдлийг 250°С хүртэлх температуртай, 1,6
МПа хүртэл даралттай хоолойнуудын гангийн маркийн тодорхойлолтыг
металлаас огтлол хийж дээж бэлдэхгүйгээр хийж болно.
ж) Хоолойноос дээж авахдаа галын арга ашиглаад дараа нь механик
аргаар 25 мм–ээс багагүй өргөнтэй ирмэгтэй металлын давхрага авахыг
зөвшөөрдөг. Хэрчин авсан дээжийн (катушка) хэмжээс нь явагдаж байгаа
судалгааны тодорхой зорилгоор тодорхойлогдох боловч, ямар ч тохиолдолд
урт нь 150 мм-ээс багагүй (механик боловсруулалтын дараа) байх ёстой.
з) Химийн найрлагыг аналитик болон спектрийн аргаар уг стандартын
шаардлагатай ба энэ хэсэгт үйлчлэх НББ-д нийцүүлэн тодорхойлдог.
Чанаржуулсангангуудын орцын хяналтыг зөөврийн багажаар спектр анализ хийж
болно.
и) Үндсэн металл ба гагнуурын холболтын механик чанарыг дээж аван
суналт болон цохилтын нугаралтын хяналт шалгалтанд уг стандартын
шаардлага ба үйлчилж буй металлын механик сорилын талаар улсын
стандартад нийцүүлэн тодорхойлдог.
к) Химийн найрлага ба механик чанарын тодорхойлолтын үр дүн нь
тайлан хэлбэрт хийгдсэн байна. Металлын бичил бүтэц зургаар өгөгдсөн
бөгөөд зураг дээр бүтцийн онцлог тайлбарлагдсан байх ёстой.
Анхааруулга - 250°С хүртэлх ажлын температуртай 1,6 МПа хүртэл
даралттай хоолойнуудын хяналт нь 5.6.8.2 + 5.6.8.2. дэд бүлгүүдийн дагуу 108 мм
гадаад диаметртэй хоолойн хэсгүүд дээр хийгдэнэ.
5.6.8.7. Шугам хоолойн усан шахалт
а) Усан сорил нь даралттай ажиллах хоолойн бүх элементүүдийн нягт ба
бат бөх байдлыг шалгах зорилготой хоолойн хяналтын хамгийн сүүлийн
хяналтюм.
б) Усан сорилыг хяналтын хариу эерэг гарсан, эсвэл илэрсэн
дефектүүдийг үйлчилж буй НББ (техникийн дүрэм, төрийн хяналтын
байгуллагын дүрэм [10, 11]), дараах нэмэлт шаардлагуудтай нийцүүлэн
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устгасны дараа хийдэг:
- Усны температур 20°С –с доошгүй;
- Сорилын даралтын утгыг зөвшөөрөгдсөн ажлын параметрүүдээс
(даралт ба температур) хамааруулан тогтооно.
Шаардлагатай тохиолдолд сорилын даралт нь үйлчилж буй НББ-д
(техникийн дүрэм, төрийн хяналтын байгууллагын дүрэм [10, 11]) тогтоосон
хамгийн бага утгаас их байж болно. Гэхдээ тогтоогдсон сорилын даралт нь
техникийн дүрэм ба уг стандартын шаардлагуудтай нийцүүлэн хийсэн бат
бөхийн тооцоон дээр тулгуурлана.
в) Шаардлагатай тохиолдолд дууны эмиссийн арга хэрэглүүрүүдийн
ашиглан багасгасан сорилын даралттай усан сорил хийж болно.
5.6.8.8. Хоолойн төлөв байдлын хяналтын программ
а) 350°С –с дээш (450°С хүртэл) ажлын температуртай хоолойнууд–
дунд даралтын тоноглолуудын үндсэн ууран хоолойнууд, галлагааны ууран
хоолойнууд, турбины отборын уурын хоолойнууд, РОУ-гийн хамгаалах
хаалтуудын хаях хоолойнууд. Хяналтын хөтөлбөрийг 5.26 хүснэгтэд өгөгдсөн
болно.
Хүснэгт 5.26
№

1

Элемен
т,
зангила
а, хэсэг

Хоолойн
систем
ба ДТС

Хяналтын
арга

Ажлын төлөвт
хийх гадаад
үзлэг

Хүйтэн төлөв
дахь гадаад
үзлэг

2

Булан
(Dу 76
мм-с
их)

Хяналтын хамрах
хүрээ

Хяналт хийх
бүс

Тайлбар

100%

-

Хоолой (зам) ба ДТС ын ерөнхий төлвийг,
гэмтэл, хазайлт
байгаа эсэхийг
шалгах; дулааны
шилжилтийн заагчдын
байдал ба дренажын
гэмтэлгүй байдал

100%

Дулаалга ба
гадаад хучилт
кожух; зам,
ДТС-ын
элементүүд

ГҮ

Da 108 мм
хэмжээтэй булан
бүрийн 40
%76Da108 мм
хэмжээтэй
булангийн 20 %

-

ХШ:булангийн
радиусын
Хэмжилт;зуйв
анжил-тыг
тодорхойлох

Номинал хэмжээ
бүрээс1
булан;Da76ммтипо-размер бүрээс
5 % ,гэхдээ 2сдоошгүй

Нугалагдсан
хэсэг
п.п.5.6.8.2.жын дагуу
булангийн төв
хэсгийн 3
огтлолд
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1.Хэрэв огцом
нугарсан булангууд
байвал, нэмэлтээр
номинал хэмжээ
бүрээс нэг дээр нь
радиус хэмжинэ.
2.Техникийн бичиг
баримтанд булангийн
радиусын талаар
мэдээлэл байвал уг
хяналт хийгдэхгүй
3.Хэвлэсэн,
цутгамал, хэвлэмэл
гагнуурын
булангуудын
зуйванжилт
хэмжихгүй.

MNS

ХАС, СБС
эсвэл
ШНС(өнгөт)

Номинал хэмжээ
бүрээс
10%, гэхдээ 2-с
доошгүй.

ХЗХ

Da 108 мм
номинал хэмжээ
бүрээс 25%, ба
бусад номинал
хэмжээнээс 15%,
гэхдээ нэгээс
багагүй

ХХ

Da 133 мм ба 10
мм ханын
зузаантай
номинал хэмжээ
бүрээс 1 булан

Металллограф
ийн шинжилгээ
(МШ)

Металлыг
дээж дээр
шинжлэх

ГҮ

3

Хэвлэмэ
л
гагнасан
булан(D
a76
мм)

ХАС,СБС
эсвэл ШНС

ХЗХ баХХ

4

Тройни
к

ГҮ

Da108 мм
номинал хэмжээ
бүрээс 1 булан

Уурын хоолой
дээр нэг дээж

Булангийн бүх
нугалагдсан
хэсгийн
гадаргуун 2/3
хэсгийн (ө.х.
огтлолын
периметрийн
2/3) нугалагдсан хэсгээр,
энд сунгагдсан
ба нейтраль
бүс орно.
Булангийн төв
хэсэгт 3
огтлолд;
хяналтын ргтлол
бүр дээр 3
хяналтын цэг:
сунгагдсан ба
нейтраль
бүсүүдэд
Нугалагд--сан
хэсгийн төв
огтлолд;
огтлолын
сунгагдсан ба
нейтрал
бүсүүдийн 3
цэгт
Хоёр хянах
талбар: нэг нь
булангийн
сунгагдсан
бүсийн төв
хэсэгт; хоёр
дахь гагнуурын
холбооны
дулаан үйлчлэх
хэсэг
Гагнуурын
холболтын
холбоос
хэсгээс хэрчих
хэрэгтэй

Уг хүснэгтийн 2
(булан) -тэй адил
(Dg76 мм
штуцерын гадаад
диаметртэй
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1. Da 76 мм –ын
хувьд.
2. Байж боломгүй
дефект илэрсэн
тохиолдолд
хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин ихэснэ,
үүний дараа дефект
давтан илэрсэн
тохиолдолд хамрах
хүрээ 100% хүртэл
нэмэгддэг.
Огцом нугарсан
булангууд болон
хэвлэмэл, гагнасан
буланг 30% хянана

1. 390°С –ээс их ажлын
температуртай булан
дээр хийгдэнэ.
2. Уг хяналт
шаардлагатай эсэхийг
мэргэжлийн
байгууллага тогтооно.

Дээж хэрэгтэй эсэхийн
шаардлага 5.6.8.6.е)
ба5.6.8.6.д)-д
Хөндлөн ба босоо
гагнуурын оёдолд
болон шахагдсан
бүсэд илүү анхаарал
тавих

Номинал хэмжээ
бүрээс
50 %

Номинал хэмжээ
бүрээс 50 % булан

: 2021

Булангийн
хөндлөн
оёдлуудыг
100% хянах
ХЗХ-г оёдлын 2
талд орших
хяналтын
огтлол бүрийн
4 цэгт

Булангийн дотоод
тойроход нэгээс
багагүй хяналтын цэг
байх
(Dа)ш 133 мм ижил
болон ойролцоо
оролттой

MNS

: 2021
номинал
хэмжээнээс эхлэн
50%

СБС эсвэл
ШНС
(өнгөт)

ХЗХ

ХХ
ГҮ

ХАС
5

6

7

8

Армату
рын
корпус

Фланец
ууд

(Dа)ш 76 мм
номинал хэмжээ
бүрээс 1
элементийг
гэмтэлтэй ба
засварын
гагнуур хийсэн
30 мм ээс бага
хэсгүүдээс 100%
Ижил болон
ойролцоо
оролттой
(Dа)ш>=133 мм –с
их 50%; бусад
30%;(Dа)ш=< 133 мм
үед 20%
(Dа)ш>=133 мм
номинал хэмжээ
бүрээс нэгийг
(Da)max>=76
ммс эхлээд 50%
(Dа)mах>=76 ММ
гагнуурын
шилжилтийн
хөндлөн оёдол
100%

ХЗХ

(Dа)шах>=133 мм
үед 30%; бусад 20
%;гагнуурын
шилжилт100 %

ГҮ

Dy>=150 үед
100%

СБС эсвэл
ШНС(өнгөт)

Dy>=150
номинал хэмжээ
бүрээс нэг
арматур

ХЗХ

ГҮ

Хүрэх боломжтой
хэсгүүдэд 100%

ГҮ

Da>=76 мм бол
100%

ХЗХ

Гадаад
радиусан
шилжилтийн
бүс 100%

Байж боломгүй
гэмтэл илэрсэн
тохиолдолд хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин
нэмэгдэнэ.

5.6.8.5. –ын
дагуу
хяналтын
цэгүүд
Радиусан
шилжилтийн
бүсэд
Лепестков (гагнуурын)
шилжилтүүд- 100%
Байгаа тохиолдолд

Тус бүрт 4
хяналтын цэг
байх 2
хяналтын
огтлол

Радиусан
шилжил-ийн
гадна гадаргуу

1) 5.6.8.5г) ийн дагуу;
2) гагнуурын
шилжилтийн хувьд
лепесток бүр дээр
нэгээс багагүй
хяналтын цэг
Dy< 150 арматурын
хувьд шаардлагагүй
Корпусны радиусан
шилжилтийн
талбайн 50с доошгүй
хувийг хянадаг

Гэмтлийн сонголт
ба засварын
гагнуур хийсэн
бүс 100%
Корпусын 20%,
Dy>=150 размер
бүрээс 1-с
доошгүй

Таглаа
(ёроол)

тройникуудыг
(Dк/Dшs;1,3) 100%
шалгадаг

Da>108 мм
элементийн 50%;
бусдынх нь 25%,
гэхдээ нэгээс
багагүй
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п.п.5.6.8.5.г) –
ын дагуу

п.п.5.6.8.5.г) –
ын дагуу

цутгамал
корпусуудын хувьд
зөвхөн патрубкийн
ханын зузаан хянана.
Корпус – албагүй
Фланецыг
задлахгүйгээр
Хоолойн гадаад
диаметрээр
диаметрыг тогтооно
Хатуулгийн ребро
гагнагдсан бол –
сегмент бүрт 1-с
доошгүй цэг

MNS
ГҮ

9

Линзэн
компен
сатор

ХАС

ХЗХ

ГҮ

10

Шулуун
хоолой
(Da>=7
6 мм)
ХЗХ

ГҮ

11

Da>=76
мм
элемен
ттэй
гагнуур
ын
холболт

ХАС

СБС эсвэл
ШНС
(өнгөт)
ХХ

Хүрэх боломжтой
хэсгүүдэд 100%
Нэг компенсатор,
хүрэх боломжтой
хэсгүүдэд
оёдолнуудын
100%
Нийт тооны 50%
Фасонный
элементүүдэд,
арматурт,
компенсаторт,
ёроолд холбогдох
хэсгүүд
Барилга дотор
орших хоолойн 100
м бүрт 3 хяналтын
огтлол, гэхдээ
номинал хэмжээ
бүрт 2-с багагүй
хяналтын
огтлол.Задгай
агаарт орших ууран
хоолойн 200 м бүрт
5 хяналтын огтлол
Фасонны элемент,
арматур,
компенсатортой
холбогдсон хоолой
40%Булан,
тройник, штуцерэн
холбоос дахь
гагнуур –
60%Ёроол
гагнасан оёдол–
100%
Номинал хэмжээ
бүрийн тулгасан
холболт (төрөл
1) 10% гэхдээ 3-с
багагүйТройникий
н ба штуцерны ба
2-р төрлийн бүх
холбоосуудыг
25%,гэхдээ 5-с
багагүйХэвлэмэл
гагнасан
булангуудын
уртааш холболт
нийт булангийн
50%жигд бус
холболт
-100 %.
Da>=133мм
байх2-р төрлийн
гагнуурын
холболт ХАС-д
орно
Da>=133 ммба10
мм-с их ханын
зузаантай
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Байгаа тохиолдолд
п.п.5.6.8.5.г) –
ын дагуу
Гагнуурын
оёдлоос 500
мм зайд орших
хэсэг

Мөн хоолой хана
нэвтэлж гарах,
хөдөлгөөнгүй
тулгуурын орчин дахь
шулуун хэсгүүдийн
хянадаг

5.6.8.5.) –н
дагуу

Мөн хоолойн зузааныг
замын үзүүлэлтийн
хэсгүүдэд хянах
хэрэгтэй -5.6.8.5.г) –г
хар

Хөдөлгөөнгүй
тулгуурын орчинд
байгаа холбоосуудыг
бас хянадаг

Булангын
оёдлуудыг
100% хянах

Хэрэв өгөгдсөн (төрөл
1) холболт 10-с бага
бол – тэднээс 2-ыг нь
хянах
Хэрэв жишмэл холболт
(тип2) 10-с бага бол
тэднээс 3-ыг нь хянаж
болно
Хэрэв ядаж нэг
холболт эвдэрсэн бол
уг төрлийн холболтын
хяналт 2 дахин ихэснэ;
дахин гэмтэл илрүүлсэн
тохиолдолд уг төрлийн
холболтын хяналт
100% хүртэл ихэснэ.
400°С-с их ажлын
температуртай
хоолойн холболтод
хамаатай

MNS
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Меrалоrрафийн
шинжилгээ
(РАбуюу
дээж)

Металл дээж
дээр судлах

номинал хэмжээ
бүрт нэг холболт
Da1>=33мм –с их
номинал хэмжээ
бүрт нэг холболт,
гэхдээ ууран
хоолойд 3-с
доошгүй холболт

ДҮБ
холболтоос
авна

Ууран хоолойгоос
нэгээс доошгүй
хэрчилт

Графитизац илрүүлэх
хяналт
400°С–с их ажлын
температуртай
хоолойнд хамаатай
хэрчилт хийхэд тавих
шаардлага п.п.5.6.8.6.д)
ба е) –ын дагуу

б) 350°С хүртэлх ажлын температуртай 4.0-с 8.0МПа хүртэл даралттай
хоолойнууд – дунд даралтын тоноглолын тэжээлийн усны хоолой, хүйтэн дундын
халаагчийн уурын хоолой, г.м. Хяналтын хөтөлбөрийг 5.27 хүснэгтэд өгөгдсөн
болно.
Хүснэгт 5.27
Элемен
т,
Хяналт Хяналтын хамрах
Хяналт хийх бүс
зангила ын арга
хүрээ
а, хэсэг
1
2
3
4
5

№

Ажлын
үе дэх
гадаад
үзлэг

1

Усан
хоолойн
систем Хүйтэн
ба ДТС төлөв
дахь
гадаад
үзлэг

-

100 %

Тусгаарлагч, гадаад
хучлага, зам, ДТС
системийн
элементүүд

Da> 108 мм
номинал хэмжээ
бүрээс 40%
76<=Da< 108
мм номинал
хэмжээ бүрээс
20%

6
Усан хоолойн ба ДТС-ын ерөнхий
төлөв байдлыг шалгана. Зам ба
дүүжин тулгуурт системийн элемент
дэх гэмтэл ба согоийг илрүүлнэ.
Дренажийн бүрэн бүтэн байдал ба
гацаагүй эсэхийг шалгана.

1.Эхний ээлжинд тойрох шугам,
зогсонги хэсэг, ба хөдөлгөөнгүй
тулгуурын орчинд, тохируулах болон
зарцуулалтын арматуруудын ойр
хавьд байрлах элэментүүдийг хянах.
ХШ:
2. Тэжээлийн хоолойн салаалах
Булангийн
шугам, РПК тойрох, ХПП
нугалагд-сан
зуйванж
5%, гэхдээ
Da>=76
хоолойнуудын
хамгаалах
ил-тийн номинал хэмжээ хэсгийн 3 огтлолд
мм
клапануудын холболт, салаалах
хэмжилт бүрээс 2-с багагүй
булан
3. Цутгамал ба хэвлэмэл, гагнасан
Номинал хэмжээ
булангуудын зуйванжилтыг
бүрээс нэг булан;
хэмжихгүй.
Огцом нугалсан
П.П. 5.6.8.2.ж)
4. Техникийн баримт бичигт
булан байгаа
ийн дагуу
булангийн радиусын талаар
буланги
тохиолдолд
нугалагдсан
мэдээлэл байвал уг хяналтыг
йн
номинал хэмжээ
хэсэг
хийхгүй.
радиусы бүрээс нэмэлт нэг
н
буланг хянана.
хэмжилт
;
ГҮ

2

100%

Сануулга
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Булангийн бүх
нугалагдсан
гадаргуун 2/3
хэсгийг сунгагдсан ба
Номинал хэмжээ нейтраль хэсгийг
ХАС,СБ
бүрээс 10%,
бүхлээр нь (ө.х.
С
гэхдээ 3-с
огтлолын периметШНС(өн
доошгүй
рийн 2/3 хэсэг) ГҮ
гөт)
хяналтын үр
дүнгээс хамаараад
хэрэгтэй бол СБС,
ШНС аргуудаар
хяналт хийнэ.

ХЗХ

ХХ

-Da>=108
Булангийн төв
ммноминал
хэсэгт 3 огтлолд;
хэмжээ бүрээс
хянах огтлол бүр
25%
дээр хэмжих 3 цэг:
-бусад номинал
сунгагдсан ба
хэмжээнүү-дээс
нейтраль бүсэд
10%, гэхдээ
орших цэгүүд.
нэгээс доошгүй.
Нугалагд-сан
Dа>=159м ба
хэсгийн төв
10мм-с их ханын
огтлолд; огтлол
зузаантай номинал бүр дээр 3 цэгт:
хэмжээ бүрээс нэг
сунгагдсан ба
булан
нейтраль бүсэд
орших цэгүүд.

Металл
ын
дээжийн
шинжил
гээ
ГҮ
Хэвлэм
эл
гагнаса
н болон
3 секторо
н булангууд
Da>=76
мм

4

: 2021

1.Хянах группд дараах элементүүд
заавал орно: огцом нугарсан булан,
тэжээлийн хоолойн салаалах,
тойрох, зогсонги шугамуудын
булан, ХПП шугам хоолойн
хамгаалах клапангуудын холболт
ба салаалах шугам.
2.Хэрэв тодорхой булангийн номинал
хэмжээ 10-с бага бол тэднээс 2-г нь
хянаж болно.
3.Хөндлөн холбоосуудтай тэжээлийн
шугам хоолойн коллекторуудын
булангуудыг бусад хэсгүүдэд хийсэн
хяналтанд гэмтэл илрээгүй
тохиолдолд хянах албагүй.
4.Гэмтэл илэрсэн тохиолдолд
хяналтын хамрах хүрээг 2 дахин
ихэсгэнэ, дахин хяналтанд гэмтэл
илэрсэн бол хяналтын хамрах хүрээ
100% болтол ихэснэ.
5. Хэрэв эвдрэлтэй булангуудын тоо
5-с их бол хяналт хоолойн (Da>=76
мм) бүх булангууд дээр хийгдэнэ.

Огцом эргэсэн булангуудын 30%ийг хянана.

Станцын тэжээлийн усны хөндлөн
холболттой коллекторуудын орчинд,
хэрэв бусад хэсгүүдэд хийсэн хяналт
хангалттай үр дүнтэй гарсан бол, ХХ
хяналт хийхгүй байж болно.

Мэрэгшсэн байгуулагын
шийдвэрээр зайлшгүй үед хийдэг.
Хөндлөн ба уртааш оёдлууд болон
шахагдсан бүсэд илүү анхаарал
хандуулна.

Номинал хэмжээ
бүрээс 50%

Дагуу оёдлуудын
ХАС,С
100%, хөндлөн
БС
Номинал хэмжээ
оёдлуудын 50%-ыг
эсвэл
бүрээс 50%
хянадаг дотоод
ШНС
тойрог талаас
Оёдлын 2 талд
орших хяналтын Хяналтын огтлол бүр дээр нэгээс
Энэ хүснэгтийн 2ХЗХ ГҮ
огтлол бүрийн 4
багагүй цэг булангийн дотоод
н (булан) дагуу
цэгүүдэд ХЗХ
тойрог дээрбайна.
гүйцэтгэх
(Dа)ш>108 мм
гадаад
Ижил ба ойролцоо(Dк/Dш<=1,3)
Тройни
диаметртэй
ГҮ
оролттой тройникуудыг номинал
к
штуцертэй
хэмжээ бүрээс 50%-г шалгадаг
номинал
хэмжээнээс
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: 2021
эхлээд 50%,
- бусдаас 25 %

Гадаад радиусан
(Dа)ш>=133мм
шилжил-тийн бүс –
СБС номиналхэмжээбү
100%
Байж болохгүй гэмтэл илэрсэн
эсвэл рээснэгэлемент
Ирмэг хаах хэсгээс тохиолдолд хяналтын хамрах хүрээ
ШНС(ө Гэмтэл сонгох
30 мм-с доошгүй
2 дахин ихэснэ.
бүсба засварын
нгөт)
өргөнд
гагнуурын 100%
(Dа)ш>=133мм үед:
- ижил болон
ойролцоо
Хяналтын цэгүүд
оролттой
ХЗХ
нь5.6.8.5.г) –ийн
тройникын 50%;
дагуу
-бусад нь 25%
(Dа)ш<133мм үед
10%
(Dа)ш>=159
Радиусан
ХХ
ммноминал
шилжилтийн бүсэд
хэмжээ бүрээс нэг
(Dа)mах>=76 мм-с
Лепестков (гагнуурын)
ГҮ
эхлээд 50%
шилжилтүүдийг - 100%
(Da)max>=76мм
(Da)max
гагнуурын
ХАС
Байгаа тохилдолд
>=76
холболтын дагуу
5 ммбайх
оёдлуудын 100%
шилжил
-(Da)max>=133
п.п. 5.6.8.5.г)-ийн дагуу; Гагнуурын
-түүд
ммүед 30%;-бусад Хоёр хяналтын
холболтын лепесток бүр дээр нэгээс
ХЗХ
тохиолдолд
огтлолд, огтлол
багагүй цэгүүд байна.
15%;гагнуу-ран
бүрт 4 цэгт
шилжилт 100 %
Dy>=150 бол
ГҮ
100%
Dy>=250 номинал Радиусан шилжилСБС
хэмжээ бүрээс 1
тийн гадаад
эсвэл
арматур
гадаргуу
Их биеийн радиусан шилжилтүүдийн
АрматуШНС(ө Дефект устгасан ба Ирмэг хаах хэсгээс
50%-с багагүй талбайг хянана
6 рын эх
нгөт) засварын гагнууртай 30 мм-с доошгүй
бие
хэсэгт 100%
өргөнд
Цутгамал корпустай бол зөвхөн
Dy>=150номинал п.п.5.6.8.5.г)-ийн
салаа хоолойн ханын зузааныг
ХЗХ
хэмжээ бүрээс нэг
дагуу
хянана. Корпус – шаардлагагүй
7

Фланец

ГҮ
ГҮ

8

Бөглөө
(ёроол)
ХЗХ

9

Линзэн
ба
сальник

ГҮ
ХАС

Хүрэхболомжтойб
үсэд 100%
- Da>=108 мм бол
100%,
- бусад
тохиолдолд 30%
- Da> 133мм
элемент-50;
-бусад
п.п.5.6.8.5.г)-ийн
тохиолдолд 25%,
дагуу
гэхдээ нэгээс
багагүй
Хүрэх боломжтой бүсэд 100%
Нэг линзэн
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Холбогчийг салгахгүйгээр
Диаметрийг хоолойн гадаад
диаметрээр тодорхойлно.

Хатуулгийн рёбер гагнагдсан
тохиолдолд сегмент бүрээс 1-с
багагүй цэгүүд
Байгаа тохиолдолд
Байгаа тохиолдолд

MNS
ан
компенс
а-тор
ХЗХ

ГҮ

Шулуун
10 хоолойнууд
(Da>=76
мм)

ХЗХ

Da>=76
мм
элемен
-тийн
11
гагнуур
ын
холбол
т

ГҮ

1

3

2

Dа>76
мм
элеме
нтүүдий
11
н
гагнууран
холбо
лт

ХАС

компенса-торын
оёдлуудыг
хүрэхболомжтойбү
сэд 100%
Компенсаторын
нийт тооны 50 %
Фасоны элемент,
арматур,
компенсатор,
ёроолтой
холбогдох хэсгүүд
- номинал хэмжээ
бүрээс 2-с багагүй
огтлол
Зогсонги бүсэд,
тойрох шугамд,
перемычка бүрт 3
огтлол
Насоснысалаа
хоолой ба
тохируулах
хоолой бүрт гарах
салаа хоолойноос
10 Da зайд, усны
хөдөлгөөний
чиглэлд.
1.хоолойн
фасоны элемент,
арматур,
компенсатортай
холбогдсон
тулгасан холболт
– 30%
2.булангийн,шил
жилт, тройник,
штуцерын орчин
дахь холболт–
50%
3.Ёроолын
гагнуурын оёдол
– 100%
4
1.Тулгасан
холболт (1-р
төрөл)-номинал
хэмжээ бүрээс
10 %, гэхдээ 3-с
багагүй
2. Тройник,
штуцер болон
бүх 2-р төрлийн
холболт – 25%,
гэхдээ 5-с
багагүй
3. Хэвлэмэл
гагнасан
булангийн
уртааш холболт –
нийт булангийн
тооны 50%
4. Олон төрлийн
холболт – 100%

: 2021

5.6.8.5.г)-ийн дагуу
Гагнуурын оёдлоос
500 мм зайтай бүс

Шугам хоолойн хана нэвтлэж гарах
бүс, хөдөлгөөнгүй тулгуурын
ойролцоо хэсгийг бас хянадаг.

1. Замын бусад үзүүлэлтийн
хэсгүүдэд хоолойн ханын зузаан
хэмжвэл зохино. - 5.6.8.5.г) –г хар
п.п.5.6.8.5.г)-ийн
дагуу

2. Хоолойн металлын зэврэлт
идэгдэлт багагүй илэрсэн
тохиолдолд хяналтын хамрах хүрээ
2 дахин ихэснэ.

1. Хөдөлгөөнгүй тулгууртай
ойролцоо орших холболтууд
2. Станцын тэжээлийн шугам
хоолойн коллекторын орчин дахь
холбоос, хэрэв хоолойн бусад хэсэг
дээр үүнтэй адил аргаар хийсэн
хяналтын үр дүнд гэмтэл илрээгүй
бол, хяналт хийхгүй байж болно.

5

6

1. станцын тэжээлийн усны хөндлөн
холболттой коллекторуудыг,
хоолойн бусад хэсэгт хийсэн
хяналтнаас гэмтэл илрээгүй бол,
хяналт хийхгүй байж болно.
2. Хэрэв жишмэл холболт 10-с бага
бол тэднээс 3-г нь хянаж болно.
Булан дээрх бүх
3.структивын алдаатай хийсэн
оёдлуудыг хянах – өнцгөн оёдлыг СБС, эсвэл ШНС
100%
аргуудыг ХШ-тай хослуулан
гүйцэтгэнэ.
4. Өгөгдсөн төрлийн холболтоос
ядаж нэг нь эвдэрсэн бол
хяналтын хамрах хүрээ 2 дахин
ихэснэ, дахин илэрсэн
тохиолдолд хяналтын хамрах
хүрээ 100% болно.

251

MNS
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ХХ

Dа>=159мм ба
>=10мм-с
ихханынзузаантай
номиналхэмжээбү
рээснэгхолболт

Металл
Da>=159 мм
лограф
номинал хэмжээ
ийн
бүрээс нэг
шинжил
холболт, гэхдээ
гээ: РА
нэг шугам хоолой
эсвэл
дээр 2-с багагүй
дээж
Металл
Шулуун хоолой ба
ын дээж
булан хоорондын
дээр
гагнуурын холболт
шинжил
гээ хийх

Жишмэл хугацаанаас 2 ба түүнээс
дээш дахин илүү хугацаанд
ажилласан шугам хоолойн хувьд

Зайлшгүй тохиолдолд мэрэгшсэн
байгууллагын шийдвэрийн дагуу
гүйцэтгэнэ.

в) 350°С –с бага ажлын температуртай 4,0 МПа-с бага ажлын
даралттай шугам хоолой – турбины отборуудын шугам хоолой, завсрын
хүйтэн халаагчийн шугам хоолой, эрсэг даралтын турбины гаргах уурын
хоолой, үйлдвэрт уур өгөх уурын хоолой, бойлерны тоноглолын, деаэраторын
халаагч уурын хоолой г.м. Хяналтын хөтөлбөрийг 5.28 хүснэгтэнд тавигдсан
болно.
Хүснэгт 5.28

№

1

1

2

Элем
ент,
занги
лаа,
хэсэг
2

Шугам
хооло
йн
систе
м ба
ДТС

Da>=7
6
ммбул
ан

Хяналтын
арга

Хяналтын хамрах
хүрээ

Хяналт
хийх бүс

3

4

5

Ажлын үе дэх
ГҮ

100 %

-

Хүйтэн төлөв
дэх ГҮ

100%

Дулаалга,
гадаад
бүрээс, зам,
ДТС-н
элементүүд

ГҮ

Da> 133 мм номинал
хэмжээ бүрээс 30%,
бусад нь
15:,гэхдээнэгээс
багагүй, огцом нугарсан
буланг 40%

ХШ:
зуйванжилтхэм
жилт
- булангийн
радиусхэмжил
т

5 %, гэхдээ Da>=108 мм
номинал хэмжээбүрээс
2-с багагүй, номинал
хэмжээбүрээс 1 булан,
огцом нугарсан булан
бүрт номинал
хэмжээбүрээс нэмэлт
нэгийг хянана
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Булангийн
угарсан
хэсэгт 3
огтлолд
Нугалагдса
н хэсэгп.п.
5.6.8.2.ж) –

Тайлбар

6
Шугам хоолойн систем ба
ДТС-ын ерөнхий төлвийг
шалгана: зам ба ДТС-ын
элементэд гэмтэл
илрүүлнэ. Дренажийн
бүрэн бүтэн байдал ба
гажилт байхгүй эсэхийг
шалгана.

1.Хянах элемент:
тохируулах ба
зарцуулалтын арматурын
ард байрлах элемент,
тойрох шугамын
хязгаарууд тойрох
шугамны хязгаах,
зогсонги бүс, болон
хөдөлгөөнгүй тулгуурын
орчин дахь элемент орно.
2. штампованных, литых,
штампосварныхисекторн
ыбулангий зуйванжилтийг
хянахгүй.
3.Техникийн бичиг

MNS
ийндагуу

ХАС,СБС
эсвэл
ШНС(өнгөт)

Dа>=108 мм номинал
хэмжээ бүрээс 5%,
гэхдээ нэгээс багагүй

Da>=7
6
ммбул
ан

Da>=7
6
ммбул
ан

ХЗХ

-Da 133 ммноминал
хэмжээ бүрээс 15%, бусад номинал
хэмжээ бүрээс 10%,
гэхдээ нэгээс багагүй

ХХ

Dа 159мм ба 8мм-с
дээш ханын
зузаантай
типоразмер бүрээс 1
булан

Булангийн
нугалагдса
н хэсгийн
сунгагдсан
ба нейтрал
бүсүүдийн
хамарсан
2/3 хэсгийн
бүх уртын
дагуу. (ө.х.
огтлолын
периметри
йн 2/3)
СБС или
ШНС
аргуудаар
хийх
хяналт
хийгдэх
эсэх нь ГҮн
хяналтын
үр дүнгээс
хамаарна
Булангийн
төв хэсэгт 3
огтлолд;
огтлол бүрт
3 хэмжилтийн
цэгүүд:сунгагдсан ба
нейтраль
бүсэд.
Нугалагдса
н хэсгийн
төв огтлолд;
огтлолын 3
цэгүүд
сунгагдсан
ба нейтраль
бүсүүд дээр

Металлын
дээж дээр
шинжилгээ
хийх

3

Хэвлэ
мэл
гагнас
анба
секто
рон
булан
Da>=7
6 мм

ГҮ

ХАС
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баримтад булангийн
радиусын талаар
мэдээллэл байгаа бол
эдгээр хэмжилтийг
хийдэггүй.
Хянах группт огцом
нугарсан булангууд,
хөдөлгөөнгүй тулгуурын
орчинд орших булангууд
орно.
Дефект илэрсэн
тохиолдолд хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин
ихэснэ. Давтан хяналтаас
дефект илэрвэл
хяналтын хамрах хүрээ
100% хүртэл ихэснэ.
Хэрэв эвдрэлтэй
булангуудын тоо 5-с
хэтэрвэл, хяналт бүх
Da>=108 мм хоолойн
булангууд дээр
хийгдэнэ.

Огцом нугарсан буланг
20% хэмжээнд хянах

Зайлшгүй тохиолдолд
мэргэжлийн
байгууллагын
шийдвэрээр хийгддэг.
Хөндлөн ба дагуу
оёдлууд, мөн шахагдсан
бүсэд илүү анхаарал
тавина.

Номинал хэмжээ
бүрээс 40%

Da>=108
ммноминалхэмжээбүрэ
эс 20%,
гэхдээнэгээсбагагүй

: 2021

-Дагуу
оёдол - 100
%
-хөндлөн
оёдол -50
% дотоод
тойрог

MNS

4

5

6

: 2021

ХЗХ

Da>=108мм номинал
хэмжээ бүрээс 20%,
гэхдээ нэгээс багагүй

ХХ

Da>=133 мм ба 10 мм-ё
их ханын зузаантай
номинал хэмжээ бүрээс
нэг булан

ГҮ

-(Dа)ш>=133
ммштуцерын гадаад
диаметртэй номинал
хэмжээнээс эхлээд 30%
- бусад нь 15%

Арма
ту-

СБС эсвэл
ШНС

Хэмжээ тус бүрээс нэг
эд анги(Dа)ш>=159
ммба Dу>=150 номинал
хэмжээ бүрээс нэг
элемент, места
выборок ба засварын
гагнуур – 100%

ХЗХ

(Dа)ш>=133мм үед:
-ижил ба ойролцоо
оролттой тройник 30
%; бусад тройникын
хувьд
15%(Dа)ш<133мм үед10%

5.6.8.5.г) –
ийн дагуу
хяналтын
цэгүүд

ХХ

(Dа)ш>=159мм номинал
хэмжээ бүрээс нэг

Радиусан
шилжилтий
н бүсэд

ГҮ

(Da)шах>=133 мм –с
эхлээд 50%, бусад нь 20%

ХАС

Гагнуурын шилжилтийн
дагуу оёдолнууд
шилжилтийн тооноос
30%

ХЗХ

(Dа)шах>=159 мм үед 30%;
Бусад тохиол-долд
Гагнуурыншилжилтийг
30%

ГҮ
СБС, ШНС

Dy>=150 бол 100%
Dy>=250 номинал
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Секторны булангуудын
сектор бүр дээр хяналтын
огтлол байгуулах

Секторон булангд
шахагдсан хэсгийн сектор
бүр дээр нэг цэгт хэмжилт
хийж болно.

Ижил болон ойролцоо
оролттой (Dк/ Dш<=1,3)
тройникын 50%- шалгадаг
Гадаад
радиусан
шилжилтийн бүс –
периметрий
н 50%
Үүнд ирмэг
хаагдах
хэсгээс
30мм
өргөнтэй
бүс орно

Тройн
ик

(Da)m
ax>=7
6 мм-с
их
шилж
илтүүд

талаас
Булангийн
төв хэсгийн
3 огтлолд,
хяналтын
огтлол бүр
дээр
хэмжилтийн
4 цэгүүд
Нугалагдса
н хэсгийн
төв огтлолд;
огтлолын
уртааш
оёдлоос 2
талд орших
4 цэгт

Үл хүлцэх согог илэрсэн
тохиолдолд хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин
ихэснэ.

Лепестков (гагнуурын)
шилжилтүүд(Dа)шах>=15
9мм үед - 100%, бусад
тохиолдолд - 50 %
Хяналтын
группын бүх
оёдлуудыг
хянах 100%
2
хяналтын
огтлолд,
огтлол бүр
дээр 4
хяналтын
цэгүүд
Радиусан

Байгаа тохиолдолд

п.п.5.6.8.5.г)-ийн дагуу;
гагнуурын шилжилтийн
лепесток бүр дээр нэгээс
багагүй хяналтын цэг
байна
250°С хүртэлх ажлын

MNS
рын
их
бие

ХЗХ

7

Флан
ец

8

Тагла
а
(ёроо
л)

ХЗХ

1

2

3
ГҮ

9

Линзэ
н ба
сальн
икан
компе
нсато
р

ГҮ
ГҮ

10

1
1

Шулу
ун
хооло
йнууд
(Dа>
=76м
м)

Da>=
76 мм
элем
ентүү
дийн
гагну
урын
холбо
ос

ХАС
ХЗХ

ГҮ

ХЗХ

ГҮ

ХАС

хэмжээ бүрээс нэг
ширхэг
арматур.гэмтэл
устгасанбазасварынга
гнуурхийсэнгазар –
100%

шилжилтийн гадаад
гадаргуу –
бүх
гадаргуун
20%
- Үүнд
ирмэгхаагда
х хэсгээс 30
мм өргөнтэй
бүс орно

Dy>=250номинал
хэмжээ бүрээс нэг

5.6.8.5.г))–
ийн дагуу

Хүрэх боломжтой
газруудад 100%
Da>=133мм бол 100%,
Бусад
тохиолдолд- 30%
Da>159мм элементийн
50%; бусад
тохиолдолд 25%,
гэхдээ нэгээс багагүй
4
Хүрэх боломжтой
газруудад 50 %
Нэг линзэн
компенсатор
Нэг линзэн
компенсатор
Фасонны элементүүд,
арматур,
компенсаторууд,
ёроолуудтай залгагдах
хэсгүүд
- Барилга дотор 100 м
бүрт 3 хяналтын
огтлол, гэхдээ
номинал хэмжээ
бүрээс дор хяаж 2-г
- Задгай талбайд 200 м
бүрт 5 хяналтын огтлол
1 фасоны элемент,
арматур, компенсаторын хоолойд тулгасан
холболт – 40%
2. өвдөг, шилжилт,
орчмын гагнуурын
холболт, тройник ба
штуцерэн холболт –
30%
3.ёроол гагнасан оёдол
– 50%
4. Жигд бус холболт100%
-тулгаа холболт(төр1):
номинал хэмжээ
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п.п.5.6.8.5.г
)-ийн дагуу
5

: 2021

температуртай их
биеүдэд уг хяналтыг
хийхгүй байж болно.

Цутгамал корпусын
зөвхөн салаа хоолойн
ханын зузааныг
хэмжинэ.
Холболтыг
салгахгүйгээр
Диаметрыг хоолойн
гадаад диаметрээр
тогтооно
Гагнасан хатуулгийн
ребёр байгаа
тохиолдолд
- хэсэг сегмент бүрд
нэгээс багагүй цэг
6
Байгаа тохиолдолд

Хүрэх
боломжто
й
газруудад
п.п.5.6.8.5.г
)-ийн дагуу
Гагнуурын
оёдлоос
500 мм
зайтай
хэсэг
п.п.5.6.8.5.г
) –ийн
дагуу

Байгаа тохиолдолд
Байгаа тохиолдолд
Мөн шугам хоолой хана
нэвтлэж гарах хэсэг,
хөдөлгөөнгүй тулгуурын
орчинд хянадаг.
1. хяналтыг тойрох
шугам, зогсонги (битүү)
бүс, замын эргэх,
нарийсах, зүсэж орсон
хоолой-тай хэсгүүд г.м.

1. Хөдөлгөөнгүй
тулгуурын орчимд
орших холбоосудыг
хянах

Байгаа тохиолдолд

1.Хэрэв ямар нэг
тодорхой хэлбэр

MNS

: 2021
бүрээс 7%, гэхдээ 250с их температуртай
бол 3-с их- номинал
хэмжээ бүрээс 5%,
гэхдээ 250с бага
температуртай бол
3с доошгүй
-тройник ба штуцерэн
холболт болон бүх
төрөл 2 холболтууд –
15%, гэхдээ 5с
доошгүй хоолой 15 %,
-Жигд бус холболт
(байгаа тохиолдолд)
-100 %.

ХХ

Dа>=159мм
хэмжээтэй 8 мм-с
багагүй ханын
зузаантай номинал
хэмжээ бүрээс нэг
холболт

Металлографийн
шинжилгээ: РА
эсвэл дээж
авах

Da>=159 мм номинал
хэмжээ бүрээс нэг
холболт, гэхдээ шугам
хоолой бүр дээр 2-с
багагүй

хэмжээний холболтын
тоо 10-с бага бол
тэднээс 2-г нь хянаж
болно.
2.Бүтцийн дутуу
гагнуурыг СБС аргаар
ШНС аргатай хослуулан
хянана.
3.Тулгасан холболтын
ядаж нэг нь гэмтэлтэй
байвал хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин
ихэснэ, дахин илэрсэн
тохиолдолд уг
холболтын хяналт 100%
хүртэл ихэснэ.

250-с их ажлын
температуртай,
тогтоогдсон хугацаанаас
2 ба түүнээс дээш дахин
их хугацаанд ажилласан
шугам хоолойнд
хийгдэнэ.
Шулуун
хоолой ба
булангийн
гагнуурын
холболт

Металлын
дээж дээр
шинжилгээ
хийх

Мэрэгшсэн байгууллагын
шийдвэрээр зайлшгүй
тохиолдолд хийгддэг.

г) 250°С хүртэл ажлын температур, 1,6 МПа хүртэл даралттай шугам
хоолойнууд , дэаэраторын халаагч уурын хоолой, тэжээлийн усны сорох
хоолой, юүлэх хоолой, БРОУ-гаас конденсатор руу хаях хоолойнууд,
турбинаас сүлжээний ус халаагч, деаэратор хүртэлх хоолойнууд, сүлжээний
болон нэмэлт усны станцын хоолойнууд г.м. уг шугам хоолойнуудын хяналтын
хөтөлбөрийг
хүснэгт
5.29-д
өгөгдөв.
Хүснэгт 5.29
Элемент,
№ зангилаа,
хэсгүүд
1
2

1

Шугам
хоолойн
систем
ба
тулгуур
дүүжин
систем

Хяналт
ын арга

Хяналтын
хамрах хүрээ

Хяналт хийх бүс

Сануулга

3

4

5

Ажилла
ж байх
үеийн
ГҮ

100%

-

6
Шугам хоолойн ба ДТС-н
ерөнхий төлөв байдлыг
шалгана
Замд болон ДТС
элементэд гэмтэл илрүүлэх
дренажийн бүрэн бүтэн
байдал, гажилтгүй байх

Хүйтэн
төлөвт
ГҮ

100%

Дулаалга ба гадаад
бүрхүүл, зам,ДТС-н
ангиуд
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MNS

Дотоод
үзлэг

ГҮ

ХШхэмжил
т:
зуйванж
илт

2

Da>=108
ммбулан

буланги
йн
радиус;

ХЗХ

ХХ

3

Секторон
булан
(Da>=13
3 мм)

ГҮ

ХАС

Нэг газар –
задалсаны
дараах
фланец,
хэрчсэний
дараах
хоолойн
онгорхой
хэсэг.
Da> 159мм
номинал
хэмжээ
бүрээс 20%,
гэхдээ 2-с
доошгүй,
Бусад - 15 %,
гэхдээ 2-с
доошгүй.
Огцомэргэсэ
н булангууд
– 30%
Da>=133 мм
номинал
хэмжээ
бүрээс 2
булан,
огцом эргэсэн
болон
секторон
өвдөгийг
оруулаад
Da>=133мм
номинал
хэмжээ бүрээс
1 булан,
Da>=219 мм
номинал
хэмжээ
бүрээс 10%,
бусад нь 5 %,
гэхдээ нэгээс
багагүй
Dа>=245мм
хэмжээтэй 8
мм-с их
ханын
зузаантай
номинал
хэмжээ
бүрээс нэг
булан
Da>=159 мм
хэмжээтэй
булангуудын
тооноос 25%,
-бусад – 2
ширхэг
Da>=159 мм
хэмжээтэй
булангуудаас

Металлын дотоод
гадаргууг бүх
боломжит газарт

-

Булангийн
нугалагдсан хэсэгт
3 огтлолд
п.п.5.6.8.2.ж) –ийн
дагуу нэгалагд-сан
хэсэг

Булангийн төв
хэсэгт 3 огтлолд,
огтлол бүрт
хэмжил-тийн 3
цэгүүд: сунгагдсан
болон нейтраль
бүсэд

: 2021

Da>=700 ммшугам хоолойд
хананд хийсэн тусгай
нүхээр дотоод үзлэг хийж
болно. Дараа нь хийгдэх
гагнуур бүтэн хайлуулагдаж
хийгдэнэ – нэгнийгээ
дайрсан оёдол хийж
болохгүй.

1. Хяналтанд хамрагдах
элементүүдэд арматур,
тойрох шугам, зогсонги
бүсийн орчинд орших
элементүүд, хөдөлгөөнгүй
тулгуурын хажууд байх
элементүүд орно.
2. Хэвлэмэл, цутгамал,
хэвлэмэл гагнуурын болон
секторон булангийн
зуйванжилтыг хэмждэггүй.
3. Булангийн радиусын
талаар мэдээлэл техникийн
бичиг баримтанд байгаа
бол уг хэмжилтийг
хийдэггүй

1. огцом эргэсэн
булангуудыг Da>=159 мм
номинал хэмжээ бүрээс
20%
2. Сүлжээний болон
нэмэлт усны станцын
шугам хоолойнхяналтыг
Da>=245 мм номинал
хэмжээнд

Нугалагдсан хэсгийн
төв огтлолдын
сунгагдсан ба
нейтрал бүсэд орших
3 цэгүүдэд

Гагнуурын оёдлын чанарыг
шалгадаг
- уртааш оёдлуудыг
100%
- хөндлөн оёдлын
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MNS

: 2021
10%-г, гэхдээ
2-с багагүй

ХЗХ

ХХ

ГҮ

4

Тройник

ХЗХ
(Dа)ш>=1
59мм.

ХХ
ГҮ
5

Шилжил
-түүд

ХАС
ГҮ

6

7

Арматур
ын
корпус

Фланец

ХЗХ

ГҮ
ГҮ

8

9

Таглаа
(ёроол)

Линзэн
ба
сальника

ХЗХ

ГҮ

Da>=159 мм
номинал
хэмжээ
бүрээс 10%,
гэхдээ 2-с
багагүй
Da>=159
ммхэмжээтэй,
>=1О
ммханын
зузаантай
булан бүрээс
нэг
30%, гэхдээ
(Dа)ш>=133
мм
хэмжээтэй
бол 2-с
доошгүй,
-ижил болон
ойролцоо
оролттой
тройникын
20%;
-бусад 10%,
гэхдээ 2-с
багагүй
Хамгийн их
хэмжээтэй 2
тройникд
(Da)max159мм
бол 30%
(Da)max159 мм
шилжилтээс
20%, гэхдээ 1с багагүй
Dy>=150
бол 100%
Dy>=250
хэмжээтэй
корпус
бүрээс нэг
ширхэг
Хүрэхболомжт
ой хэсэгт
100%
Da>=159мм
бол 100%,
-20
%,Da>=159мм
элементэд 2-с
доошгүй
- бусад
хэмжээтэй
бүрээс нэг нэг
Боломжтой
хэсгүүдэд
50%

уртааш оёдолтой
огтлолцох цэгээс
тал бүр лүү 200мм
Булангийн төв
хэсэгт гурван
огтлолд, хяналтын
огтлол бүрт
шахагдсан ба
нейтрал бүсүүдэд
орших 3 цэгүүд дээр
Нугалагдсан хэсгийн
төв огтлолд, дагуу
оёдлын өөр талуудад
орших огтлолын 4
цэгт

Секторон булангийн
сектор бүр дээр нэг
хяналтын огтлол авах

Секторон булангийн
сектор бүрийн шахагдсан
бүсийн нэг цэгт хэмжилт
хийж болно
Сүлжээний болон
тэжээлийн усны шугам
хоолойнуудад 20%
Ижил болон ойролцоо
оролттой тройникын 40%
хэмжээнд хянадаг

5.6.8.5.г)–ийн дагуу
хянах цэгүүдийг
сонгоно

Коллекторын
талаас штуцерэн
холболтын бүсэд
Гагнуурын шилжүүлгүй50%
Шалгах групп дахь
бүх оёдлыг шалгах
100%

5.6.8.5.г)-н дагуу

Байгаа тохиолдолд

Цутгамал корпусын хувьд
зөвхөн хоолойн ханын
зузааныг хянана.
Задлахгүйгээр
Диаметрыг хоолойн гадаад
диаметрээс авна

п.п. 5.6.8.5.г) –
ийндагуу

Гагнагдсан хатуулгийн
ребёр байгаа тохиолдолд
- хэсэг сегмент бүрт нэгээс
доошгүй хяналтын цэг

Байгаа тохиолдолд

258

MNS

: 2021

н
компенс
а-тор

ГҮ

1
0

Шулуун
хоолой

ХЗХ

ГҮ

1
1

Da>=108
мм
элементи
йн
гагнууры
н
холболт

ХАС

Фасон
элемент,
арматур,
компенсатор,
ёроолтой
холбогдож
байгаа
хэсгүүдэд
- барилга
дотор 100м
бүрт 5
хяналтын
огтлол
- барилга
байгууламжи
йн гадна бол
замын200м
бүр 5
хяналтын
огтлол
Фасонэлемен
т, арматур,
компенсаторт
холбосон
тулгасан
холболтын
10%
Булан,
шилжилт,
тройник
болон
штуцерэн
холболтын
орчинд 25%
Ёроол
гагнасан
оёдлыг 20%.

Гагнуурын оёдлоос
500мм зайд орших
хэсэг

п.п.5.6.8.5.г)-ийн
дагуу

Мөн шугам хоолойн хана
нэвт гарах хэсэг,
хөдөлгөөнгүй тулгуурын
орчин дахь хэсгүүдийг
хянадаг.

Хяналтыг тойрох,
зогсонги, зам эргэх газар,
агшилт ба зүсэж орсон
хоолой г.м. бүсүүдэд
хийвэл зохино.

Түүнчлэн хөдөлгөөнгүй
тулгуурын ойролцоо
орших холбоосуудын
хянана.

1. Станцын сүлжээний
болон тэжээлийн усны
Da>=159 мм гадаад
диаметртэй шугам
хоолойнууд хяналт хийж
болно.
2. Хэрэв 1-р төрлийн
тулгасан холболтын тоо
10-с бага бол тэднээс
нэгийг нь хянаж болно.
Хэрэв 2-р төрлийн
холболтын тоо 10-с бага
бол тэднээс 2-г нь хянаж
болно.
3. Da>= 377 мм хэмжээтэй
гагнуурын холболтыг
периметрийн тал хүртэл
уртад хянаж болно.
4. Da>=219 мм шугам
хоолойнуудын ХАС ба
металлографийн
судалгааны аргын хяналтыг

Тулгасан
холболт
(төрөл 1) –
номинал
хэмжээ
бүрээс 3%
гэхдээ 3с
доошгүй.
Тройник
болон
штуцерэн
болон бүх
төрөл 2ын
холболтууд
Нийт
тооноос
10%,
гэхдээ 3-с
багагүй
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хэрчиж авсан дээжийн
шинжилгээгээр сольж
болно – номинал хэмжээ
бүрээс нэгээс багагүй.
5. бүтцийн дутуу
гагнууртай булангийн
оёдлыг хянахдаа СБС
аргыг хэмжилтийн
хяналттай хослуулан
хэрэглэнэ.
6. ядаж нэг холбоос
эвдрэлтэй байвал уг
төрлийн холболтын
хяналтын хамрах хүрээ
хоёр дахин ихэснэ, эвдрэл
дахин илэрсэн тохиолдолд
хяналтын хамрах хүрээ
100% хүртэл ихэснэ.

ХХ

Металл
дээжийн
шинжил
гээ

Da>=273
ммхэмжээтэй
, мм ханын
зузаантай
номинал
хэмжээ бүр
дээр 1
холболт.
Шулуун хоолой ба
булангийн гагнуурын
холболт

Мэрэгшсэн (эксперт)
байгууллагын шийдвэрээр
шаардлагатай тохиолдолд
хийгддэг.

Сануулга – сүлжээний хоолойн буцах шугам, тэжээлийн комплексын хоолой ба 2-р
өргөлтийн насос хүртэл шахах шугамуудын хяналтын хамрах хүрээг 5.29 хүснэгтэд
зааснаас хоёр дахин бууруулж болно.

д) Шугам хоолойн гагнуурын холбоосны №5.26-№5.29-д заасны дагуу ХАС
аргаар хийгдэх хяналтыг мөн адил хамрах хүрээтэй радиографийн аргаар сольж
болно.
е) 150°С хүртэл температуртай 1,6 МПа хүртэл даралттай дулааны
сүлжээний шугам хоолойн техникийн оношилгооны үед дууны эмиссийн аргыг
хэрэглэвэл зохино. (уг стандартын п.4.2.7.)
5.6.8.9. Тодорхой хоолойнуудын техникийн оношилгооны тусдаа
программыг 5.6.8.8.-д өгөгдсөн програмд тулгуурлан бэлтгэвэл зохино.
5.6.9. Даралтат савнууд
5.6.9.1. Савны тогтоогдсон (тооцооны) ажиллах хугацаа нь үйлдвэрлэгч
байгууллааг тогтоогддог бөгөөд савны паспортод жишмэл байна. Тийм заалт
байхгүй тохиолдолд ажиллах хугацаад дараах байдлаар тогтооно:
Ус төрөгч, хүчил төрөгчийн нөөцлүүр сав, электролизийн тоноглолын
савууд – 16 жил;
Бусад нөөцлүүр савнууд 20 жил;
Өндөр даралтын деаэраторууд – 30 жил;
Бусад савнууд – 30 жил.
5.6.9.2. Тогтоогдсон ажиллах хугацаа нь дууссан савны техникийн
оношилгоо нь:
- Үзлэг (гадна болон дотор үзлэг);
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- геометр хэмжээний хяналт (түүнчлэн илэрсэн гэмтлүүдийн
хэмжээнүүд);
- гагнуурын холбоосын нягт байдал ба үндсэн металлын бүсийг үл эвдэх
сорилын аргуудаар;
- ханын зузааны хяналтыг үл эвдэх аргаар;
- зөөврийн багажуудаар хатуулаг хэмжих;
- үндсэн элементийн материалын химийн найрлага, чанар, бүтцийн
лабораторийн шинжилгээ (шаардлагатай тохиолдолд);
- усан сорил.
5.6.9.3. Гадна үзлэг ба хэмжилт
а) гадна үзлэг болон хэмжилтийг энэ стандартын 4.2.1-н
шаардлагуудтай нийцүүлэн хийгддэг.
б)Савны эд ангиудын гадаргуун гадна үзлэг, дотно үзлэг, тусгай хэсэг,
бүсүүдийн үзлэн болон болон хэмжилтийн хяналтыг ажиллагааны, засварын,
савны үйлдвэрлэх явцад болон угсралтын үед үүссэн гэмтлүүдийг илрүүлэх ба
хэмжээг нь тогтоох зорилгоор хийгддэг.
Гадна үзлэг ба хэмжилтийн үр дүнгээр савны техникийн оношилгооны
програм тодотгогдоно.
в) Гадна үзлэг хийгдэх явцад дараах гэмтлүүдийг илрүүлэхэд онцгой
анхаарал тавих хэрэгтэй:
Геометрийн, температурын, бүтцийн жигд бус байдалтай газруудад
үүсэх цууралт: нүхний ирмэг болон гадаргуу, штуцер гагнагдсан бүс, хүн орох
нүхний, бэхжүүлэгч цагираг, тулгуур, бэхлэх болон тусгаарлах тоноглолын,
бэхэлгээ, хөндлөвч, фланецын эд ангиуд өөр зузаантай элементүүдийн
холбогдох хэсэг, ёроолын гүдгэр хэсгээс авлагад шилжих шилжилт, үндсэн
металлаас гагнуурын оёдлын хүчитгэлд шилжих шилжилт.
Савны доод хэсгийн дотоод гадаргуу, орчин солигдох бүс, ус болон
конденсат цугларах хэсэг, дулааны тусгаарлагч ба будгийн, ус тусах болон
цугларах боломжтой зөрчилтэй бүс (гадна талбайд болон атмосферын
тунадасны үйлчлэлд автах савнууд: дулаан тусгаарлагчийн доор,
таблицуудын доор г.м.) мэт газруудад илүү тохиолдох зэврэлт болон
зэврэлтээс үүдэлтэй гэмтлүүд.
Савны гадаргуун зэврэлтээс үүсэх ийн гэмтэл;
Цууралт, нүх сүв, үлээлт, зүсэгдэлт, нэвт түлэгдэлт, хайлаагүй хонхор,
гадаргуу хайрсжих нүх сүвжилт,ан цав, зүсэгдэлт, түлэгдэлт, гагнагдаагүй
амсар, гадаргуун атираа мэт гагнуурын дефектүүд, гануурын оёдолны хэмжээ
техникийн билиг баримтны шаардлагатай нийцэхгүй байх;
Ирмэгийн шилжилт болон явалт эсвэл холбож байгаа элементүүдийн
тэгш бус байдал.
г) Савны элементүүдэд цууралт, эсвэл хэв гажилтад орсон хэсгүүд
ажиглагдвал гадаргуун эсрэг талаас нь бас харах хэрэгтэй.
д) Савны үндсэн элементүүдийн геометрийн хэмжээ болон хэлбэрийн
хяналтыг анхны (төслийн) геометрийн хэмжээ хэлбэрээсээ өөрчлөгдсөн
эсэхийг тогтоохын тулд хийдэг.
е) Цилиндр элементүүдийн зуйванжилтыг хяналтын огтлолын харилцан
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перпендХШуляр чиглэлд гадна, эсвэл дотоод диаметрийн хамгийн их (D max) ба
бага (Dmin) диаметрүүдыг хэмжих замаар тодорхойлдог. Савнуудын
бүслүүрийн диаметрыг тодорхойлохдоо мм-ийн хуваарьтай сунгагддаг штанг,
эсвэл саваагаар хэмждэг.
ж) Үүсгэгчийн шулуун эсэхийг хянах шаардлагатай үед хэмжилтийг
хянаж буй үүсгэгчээс ёроолыг савны бүрхүүлтэй холбосон цагираган оёдлоос
татсан металл утас хүртэл зайг мм- ийн хуваарьтай шугамаар хэмжин хийдэг.
Тухайн хэсгийн шулуун байдал болон энгийн муруйнаас хазайлтыг
хэмжихдээ шаблон ашигладаг.
з) Савны элементүүдийн ханан дээр хотойлт ба товойлт илэрсэн
тохиолдолд уг хотойлт (товойлт) –ын хэмжээг энэх стандартын4.2.1.9-д
зааснаар хэмжинэ..
Хэрэв хотойлт (товойлт)-ын “m”, “n” хэмжээнүүдийн их нь 20S S - савны
элементийн зузаан), эсвэл 200 мм-ээс илүү гарж байвал түүний гүнийг хэд хэдэн
цэгт хэмжих шаардлагатай.
Тийм цэгүүдийн сонгохдоо нэг цэг нь максимум δ гүнтэй хотойлтын
(товойлт) төв дээр байх 5S нэгж урттай, гэхдээ 50 мм-с ихгүй, торны зангилааны
цэгүүдээр авах нь зохистой бөгөөд хэмжилтийн үр дүнг хүснэгт хэлбэрт гүйцэтгэнэ.
Хэрэв хотойлт (товойлт) нь хавтгай хэсэг агуулдаг бол уг хэсгийн
хэмжээг тогтоон формуляр, эсвэл схемд заах шаардлагатай.
и) Үзлэг болон хэмжилтийн хяналтын үед үл хүлцэх гэмтлүүд илэрсэн
бол эдгээр гэмтлүүдийн байршил, тоо, хэмжээг харгалзах схем, эсвэл
формулярд зааг өгнө.
5.6.9.5. Хэт авиа ба радиографын аргуудаар хийгдэх хяналт
а) Гагнуурын холболтын үл эвдэх сорилыг хэт авианы (ХАС) болон
радиографын (РГС) аргаар энэхүү стандартын4.2.4, 4.2.5-д заасан
шаардлагуудтай нийцүүлэн хийдэг.
б) Гагнуурын холболтын сонгомол (бүрэн биш) хяналтын үед үл хүлцэх
согогилэрсэн бол хяналтын хамрах хүрээг 2-с багагүй дахин их хэмжээгээр
ихэсгэх; эхний ээлжинд гэмтэл илэрсэн хэсэгт гануурын оёдлын хяналтын
бүсийг өргөтгөх хэрэгтэй.
в) Гагнуурын холболтын сонгомол хяналтын хамрах хүрээг тогтоохдоо
хянах бүсэддагуу ба хөндлөн гагнуурын оёдлууд огтлолцох хэсгүүдийг оруулах
хэрэгтэй.
Савны дахин оношилгоог хийхдээ хяналтын програмд өмнө нь
шалгагдаж байгаагүй (өмнөх шинжилгээнд) гагнуурын холболтуудыг оруулах
хэрэгтэй. Өмнөх хяналтын үед гагнуурын холболтын хэсгүүд дээр илэрсэн
чанарын нормын шаардлагыг хангасан ойлгогчуудыг (бүрэн бүтэн байдал)
оруулна.
5.6.9.5. Соронзон бөөмийн ба шингэн нэвчүүлэх аргаар хийх хяналт
а) Савны элементийн дотоод болон гадна гадаргууд хийх өнгөт
шингэний болон соронзон бөөмийн аргаар хийх хяналтыг энэхүү стандартын
4.2.4, 4.2.5-ын шаардлагуудтай болон бусад үйлчилж буй норматив баримт
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бичгүүдийн шаардлагуудтай нийцүүлэн гадаргуун болон гадаргуу доорх
цууралт,давхаргын гэмтэл болон бусад цууралттай төстэй гэмтлүүдийг
илрүүлэх, хэмжээ болон чиглэлийг тодорхойлох зорилгоор хийдэг.
б) ШНСэсвэл СБС аргаар хийх хяналтыг техникийн оношлогооны
программд заасан элементийн гадаргуу, түүнээс гадна үзлэг, эсвэл ашиглалт
техникийн бичгийн анализын үр дүнгээр цууралт, мөн цууралт гардаг газрууд,
зэврэлтийн нүх болон бусад дефект, мөн гасварын гагнуур хийсэн газрууд
орно.СБС аргаар савны дахин хийгдэх оношлогоонд өмнө нь хянагдаж
байгаагүй хяналтын хэсгийг сонгож авна.
в) ШНСба СБС аргуудаар хийгдэх савны элементийн гадаргуун
хяналтын үр дүнг дүгнэлт, эсвэл тайлан хэлбэрээр хийвэл зохино. (Хавсралт
А)
5.6.9.6 Ханын зузааны үл эвдэх сорил
а) Савны элементийн ханын зузааны хяналтыг хэт авианы аргаар ГОСТ
28702-90 шаардлагуудыг хангасан хэт авианы багажууд ашиглах багажын
ашиглалтын зааврын дагуу хийдэг.
б) Ханын зузааны хяналтыг уг стандартын 4.2.2.11 –ын шаардлагуудын
дагуу хийдэг.
в)Ханын зузааны хяналтыг техникийн оношилгооны програмд жишмэл савны
элементүүдийн газруудад хийх бөгөөд түүнчлэн металлын зэврэлт эрчимтэй явагдах
хэсэг, дефект гардаг газруудад, болон хотойлт товойлтын гадаргуу дээр хийгддэг.
Савны бүслүүрийн ханын зузааныг хэмжихдээ хоорондоо 1 м зайд орших хяналтын
огтлолуудыг, огтлол бүр дээр 3-с доошгүй цэг байхаар хийвэл зохино.
Савны ёроолыг заавал хянах хэрэгтэй бөгөөд хэвтээ сав байгаа бол
савны бүслүүрийн доод үүсгэгчийг хянана.
г) Хэрэв давхаргын гэмтэлилэрсэн бол уг хэсэгт байх цэгийн тоог
давхаргын гэмтэлтэй бүсийн захын цэгийг тогтоох хүртэл ихэсгэнэ.
д) 100 мм ба их диаметртэй гагнагдсан цорго, штуцерын хяналтыг уг
элементийн тойргоос ижил зайтай байрласан 4 цэгт хийнэ.
е) Дулаан дамжуулгын аппаратын хоолойн системийн нугалагдсан
хэсгийнбулангийн хяналтыг булангийн сунгагдсан ба нейтрал бүсэд хийдэг.
ж) Савны элементийн ханын зузааны хэмжилтийн үр дүнг тайлан, эсвэл
хүснэгт хэлбэрт гүйцэтгэнэ.
5.6.9.7 Металлын химийн найрлага, механик чанарын, бүтцийг үл эвдэх
сорилын аргуудаар, эсвэл лабораторийн судалгаа шинжилгээгээр
тодорхойлдог.
а) Металлын химийн найрлага, механик чанар, бүтцийн судалгаа
шинжилгээг уг металл нь энэхүү стандартын 7.5 зүйлийн норм чанарын
шаардлагатай нийцэх эсэх, энгийн бус нөхцөлд ажилласнаас болон урт
хугацаанд ажилласнаас үүссэн өөрчлөлтийг тогтоохын тулд гүйцэтгэдэг.
б) Металлын химийн найрлага, механик чанар, бүтцийн судалгаа
шинжилгээг үл эвдэх сорилийн аргуудаар хийдэг ба шаардлагатай тохиолдолд
савны үндсэн эементүүдээс металлаас хэрчиж авсан дээж дээр хийдэг.
в) Үндсэн металлын, эсвэл гагнуурын холболтын химийн найрлага,
механик чанар, бүтцийн дараах тохиолдлуудад үндсэн металлаас огтолж
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авсан дээж дээр хийдэг:
Зөөврийн багажаар металлын хатуулгийг хэмжихэд хангалтгүй үр дүн
гарсан бол;
Скол ба реплик дээр хийсэн металллографийн анализаар металлын
бүтцэд нормативын шаардлагатай нийцэхгүй өөрчлөлт орсон байвал;
Савны ажиллах чадварт нөлөөлөх дефект металл дээр илэрсэн
шалтгааныг тогтоох шаардлагатай бол;
Үр дүнд нь металлын бүтэц, чанарт өөрчлөлт, савны элементийн хэв
гажилт ба эвдрэл эсвэл бусад үл хүлцэх гэмтлүүд илрэх боломжтой энгийн
ашиглалтын горим алдагдах тохиолдлуудад;
Техникийн бичиг баримтанд савны элементүүдийн маркийн тухай
мэдээлэл байхгүй, эсвэл савны засварын үед сертификатын мэдээлэл байхгүй
материалууд, эсвэл хагас бэлэн бүтээгдэхүүнүүд ашигласан.
Хамгийн хүйтэн агаарын температур нь хасах 30 хүрдэг цаг агаарын
бүсэд байдаг задгай талбайд (эсвэл халаалтгүй барилга дотор) суулгагдсан
ресиверүүд, мөн -20°С-с доош температурт байх Ст3 гангаар хийгдсэн
савнуудад -40° температурт хурц ирмэгтэй (төрөл Шарпи) дээж дээр цохилтын
уян харимхай чанарын сорил хийх шаардлагатай.Зөөврийн багажаар хийсэн
хэмжилтийн үр дүнгээр хамгийн их хатуулагтай металлтай савны элементээс
“таг” хэрчилт хийн дээж бэлтгэнэ.Цохилтын зуурцын сорил хийгдэх
дээжнүүдийн тоо 3-с доошгүй байна. Гаргаж авсан цохилтын зуурцын хэмжээ
нь 0,2 МДж/м2-с багагүй байх ёстой.
Дээр нэрлэгдсэн тохиолдлуудаас бусад тохиолдлуудад мэрэгшсэн
байгууллагын савны металлын төлөв байдал, элементүүдийн бодит хэмжээг
тооцосон бат бөхийн (мөн хэврэгийн) хяналтын тооцоон дээр үндэслэсэн
дүгнэлтээр сорилын металлыг огтлохгүй байж болно.
г) Химийн найрлагыг энэ стандартын шаадлагуудтай ба нормын бичиг
баримтын энэ хэсэгт үйлчлэх шаардлагуудтай нийцүүлэн аналитик, эсвэл
спектрийншинжилгээний аргаар тогтоодог.
Савны урьд нь цэвэрлэж бэлтгэсэн хэсгийн гадна гадаргуугаас 8-с ихгүй
диаметртэй 30%-аас ихгүй, гэхдээ 5мм-с ихгүй гүнтэй нүх өрөмдөж зоргодос
цуглуулж химийн найрлагыг нь тогтоодог. Гэхдээ өрөмдөгдсөн хамгийн ойр
нүхнүүдийн ирмэгүүдийн хоорондох зай, мөн хамгийн ойрхон штуцерын
хананаас, эсвэл гагнуурын шаваасны тэнхлэгээс нүх хүртэлх зай

D  S , –с

багагүй байх ёстой, D- савны дундаж диаметр, S – ханын ердийн зузаан.
Хэрэв савны элементийн хатуулаг (зөөврийн багажаар хэмжихэд гарсан үр
дүн) хэмжихэд 170НВ-с ихгүй байвал уг элементээс өрөмдөх замаар нимгэн
давхарга гаргаж авахыг зөвшөөрдөг.
Чанаржуулсан гангийн боловсруулалт хийхдээ зөөврийн багажаар
солонгорлын шинжилгээ хийхийг зөвшөөрдөг.
д)Үл эвдэх сорилын аргуудаар зөөврийн багаж ашиглан
(твердомер)хатуулгийг уг стандартын п.4.2.9 шаардлага, бусад нормын бичиг
баримт болон багажийн ашиглалтын заавартай нийцүүлэн хэмжинэ.Түр
зуурын эсэргүүцэл, эвсэл урсалтын жишмэл хязгаар шууд бус (ойролцоо)
үнэлэхдээ металлынхатуулгийн утгуудыг бат бөхийн үзүүлэлт рүү
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шилжүүлэхдээ норматив бичиг баримтуудын санал болгосон тэгшитгэлүүдийг
ашиглаж болно.
е) Үндсэн металлын болон гагнуурын холболтын механик чанарыг
дээжин дээр сунгалт, цохилтонд тэсвэртэй эсэхийн сорилыг уг стандартын
шаардлагуудтай болон улсын механикшалгалтын тухай стандартуудтай
нийцүүлэн хийнэ.
ж) Үндсэн металл болон гагнуурын холболтын бүтцийг үл эвдэх
аргуудаар хийхдээ реплик ба сколы ашигладаг. Микро бүтцийг 100 ба 500
дахин өсгөж судалвал зохино.
з) Химийн найрлагын ба механик чанарын тодорхойлолтын үр дүнг
дүгнэлт хэлбэрт гүйцэтгэнэ. Металлын микро бүтэц зураг дээр өгөгдөх ба
түүний онцлог шинж чанаруудын тайлбар бичигдсэн байна.
5.6.9.8 Савны усан сорил
а) Усан сорил нь даралтат савны бүх элементийн нягт болон бат бөх
байдлыг шалгах зорилгоор хийгдэх техникийн оношилгооны эцсийн үйл
ажиллагаа юм.
б) Усан сорил нь техникийн оношилгоо эерэг үр дүнтэй болон дараах
шаардлагууд биелсэн тохиолдолд хийгддэг:
Усны температур 15°-с доошгүй байна;
Зөвшөөрөгдсөн ажлын параметрүүдээс (даралт ба температур)
хамааран туршилтын даралтыг тогтоодог;
Туршилтын даралтанд барих хугацаа нь савны ханын зузаанаас
хамаарах бөгөөд дараах утгуудаас багагүй байх ёстой:
50 мм хүртэлх ханын зузаантай савнуудад – 10 минут;
50-100 мм ханын зузаантай савнуудад – 20минут;
100 мм-с дээш ханын зузаантай савнуудад – 30 минут.
в) Усан сорилын үед акустик цацаргааны (АЦ) арга, багажуудыг ашиглаж
болно. АЦС хэрэглэх шаардлага, түүнчлэн хяналт хийгдэх аргачлал нь
мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудтай зөвшөлцсөнөөр тогтоогдоно.
5.6.9.9 Хамгийн түгээмэл загварын савнуудын хяналтын хамрах хүрээ
5.30-5.34 хүснэгтэд тусгагдсан болно.
а) Өндөр даралтын деаэраторууд
Хүснэгт 5.30
Элемент,
хяналтын бүс

Савны бүслүүр

Хяналты
н
арга

ГҮ,ХШ

Хяналтын хамрах хүрээ

Сануулга

Дотоод үзлэг – гадаргуун 100%;
гадаадүзлэг – боломжтой
газруудад;
Уур, эсвэл ус алдагдсан шинж тэмдэг
Зуйванжилт – хэрэв 1 баганатай
илэрвэл – харгалзах хэсгийн
бол 4 огтлолд, 2 баганатай бол
дулаалгыг аваад нэмэлт гадаад
баганын доорх огтлолыг оруулаад
хяналт явуулна.
нийт 7 огтлолд.
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ХАС

Савны бүслүүр

СБС
эсвэл
ШНС
(өнгөт)

ХЗХ

ХХ

Дагуу гагнуурын холболтууд:
уртын 25%-аас багагүй, гэхдээ
оёдлууд огтлолцох цэгийг
оруулаад, цагираган оёдолтой
огтлолцох цэгээс 300 мм-с
доошгүй. Цагираган оёдол:
дагууоёдолтой огтлолцох цэгээс
300 мм-с доошгүй зайд орших
хэсэг.
Бүслүүрийн царга бүр дээр
200х200 хэмжээтэй 2-с доошгүй
хэсгүүд болон бусад бүх сэжигтэй
хэсгүүд (хотойлт, товойлт, г.м.
гэмтэл илэрсэн гэж сэжиглэж
байгаа бол)
Савны бүслүүр –д 5-с доошгүй
огтлол. Огтлол бүр дээр 4-с
доошгүй хэмжилт. Бүслүүрийн
царга бүр дээр нэгээс доошгүй
огтлол байна.

Үл хүлцэх оёдол илэрсэн тохиолдолд
хяналтын хамрах хүрээ 2 дахин
ихэснэ. Дараагийн оношилгоонд өмнө
нь хяналтанд орж байгаагүй оёдлын
хэсгүүдийг хянадаг.

Дараагийн оношилгоонд өмнө нь
хяналтанд орж байгаагүй оёдлын
хэсгүүдийг хянадаг.

Савны бүслүүр–д 5-с доошгүй
огтлол. Огтлолбүрдээр 3-с
доошгүй хэмжилт. Бүслүүрийн
царга бүр дээр нэгээс доошгүй
огтлол байна.
Дотоодүзлэг – гадаргуун 100%,
гадаад үзлэг – боломжтой
газруудад.

Бакны ёроол

Уур, эсвэл ус алдагдсан шинж тэмдэг
илэрвэл – харгал зах хэсгийн
ГҮ,ХШ
дулаалгыг аваад нэмэлт гадаад
хяналт явуулна.
Үл хүлцэх оёдол илэрсэн тохиолдолд
Гагнуурын холболтууд: цагираган
хяналтын хамрах хүрээ 2 дахин
оёдолтой огтлолцох цэгээс 300 мм
ихэснэ. Дараагийн оношилгоонд өмнө
ХАС
хэсгийг оруулаад нийт уртын 25%нь хяналтанд орж байгаагүй оёдлын
аас доошгүй.
хэсгүүдийг хянадаг.
СБС
эсвэл
ШНС
(өнгөт)
ХЗХ

Савны ёроол бүр дээр 200х200
хэмжээтэй нэг нэг хэсэг.

Дараагийн оношилгоонд өмнө нь
хяналтанд орж байгаагүй оёдлын
хэсгүүдийг хянадаг.

Ёроол бүр дээр хэмжилт 5-с
доошгүй цэгүүдэд хийгдэнэ.
Хавтан болгон дээр 2-с доошгүй
цэгүүд байна.

Хяналтын цэгүүдийг ёроолын
гадаргуун дагуу тэнцүү хэмжээтэй
хуваарилна.

Ёроол бүр дээр хэмжилт 5-с
доошгүй цэгүүдэд хийгдэнэ. Лист
болгон дээр 2-с доошгүй цэгүүд
байна.
Гадаад ба дотоод үзлэг –
холбогдох хэсгийн дагууоёдлоос
100 мм-с доошгүй зайтай бүсэд.

Бакныбүслүүрийн гадаад гадаргуун
дулааны дулаалгыг бакны толгойг
тойруулан 500 мм зай давах.

Бакны ёроол
ХХ

Бак толгойтой
холбогдох хэсэг

Бак толгойтой
холбогдох хэсэг

ГҮ,ХШ

ХАС

Толгойг баканд холбох гагнуурын
1978 оны 7 сарын 1-нээс хойш
оёдлыг 4 хэсэгт хянана: 2 цэг нь
үйлдвэрлэгдсэн деаэраторуудад
савны үүсгэгч дээр, нөгөө 2 цэг нь
хийгддэг. Үл хүлцэх согог илэрсэн
толгойн тэнхлэгийн шулууныг
тохиолдолд хяналтын хамрах хүрээ
дайрах бакны хөндлөн огтлолд.
100% болно.
Хяналтыг цэг бүрээс тал бүр лүү
250 мм зайд хийнэ.
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СБС
эсвэл
ШНС
(өнгөт)

ГҮ,ХШ

ХАС

Толготой холбогдох бакны хэсэг
дотор болон гадна талаасаа 4
хэсэгт хянагддаг: 2 цэг нь бакны
дээд талын үүсгэгч дээр, нөгөө
хоёр нь толгойн тэнхлэгийн
шугамыг дайрсан бакны
хөндлөногтлол дээрбайна
(гагнуурын оёдол ба 40 мм-ээс
доошгүй оёдлын орчин дахь бүс).
Цэг бүрийг хяналтын цэгээс тал
бүрлүү 250 мм-с доошгүй зайд
хянана.
Хатуулгийн реброг гангасан
гагнуурын оёдлууд – 100% уртад

Гагнуурын оёдол бүрийн уртын
20%-ийг хянана.

Хатуулгийн ребро
(байгаа
тохиолдолд)

: 2021

Үл хүлцэх дефект илэрсэн
тохиолдолд хяналтын хамрах хүрээ
100% болно.

Хянагдаж буй оёдлын талаас багагүй
хэсэг нь усан дотор байх ёстой.
Дараагийн оношлогоонд өмнөнь
хяналтанд орж байгаагүй оёдлын
хэсгүүдийг хянадаг.Үл хүлцэх согог
илэрсэн тохиолдолд хяналтын
хамрах хүрээ 100% болно.

Бүслүүрийн хатуулгийг реброд
холбогдох эргэлзээтэй
хэсгүүдийг (товойлт,
СБС эсвэл
хотойлтг.м. дефект байх
ГҮ –ийн үр дүнгээр шийднэ.
ШНС
сэжигтэй үед)реброг гагнасан
гагнуурын оёдлоос 30 мм- с
доошгүй өргөнд хянана.
Гадаад үзлэг – гадаргуун 100%
;
Толгой дээрх дулаалгыг бүрэн авж
ГҮ,ХШ
Дотоодүзлэг –
хаяна.
боломжтойхэсгүүдэд
Гагнуурын холболт: дагуу
оёдлуудын уртын 10%-с
Үл хүлцэх согог илэрсэн тохиолдолд
доошгүй хэсгийг, гэхдээ
хяналтын хамрах хүрээ 2 дахин
цагираган оёдолтой огтлолцсон
Деаэраторын
ихэснэ. Дахин оношилгоо хийхдээ
ХАС
хэсгээс 150 мм зайнаас
толгойн бүслүүр
өмнө нь хянагдаж байгаагүй
багагүй. Цагираган оёдлуудыг
хэсгүүдийг хянана.
уртааш оёдолтой огтлолцсон
цэгийг оруулаад 150 мм-с
доошгүй уртад.
СБС эсвэл
ШНС

Деаэраторын
толгойн бүслүүр

ХЗХ

ГҮ,ХШ
Деаэраторын
толгойн ёроол

Эргэлзээтэй хэсгүүд (товойлт,
хотойлт г.м. гэмтлүүд байх
сэжигтэй үед).

ГҮ –ийн үр дүнгээр шийднэ.

Хэмжилтийн диаметрийн эсрэг
талд орших үүсгэгчүүд дээр 10с багагүй цэгүүдэд, үүсгэгч бүр
дээр 5-с багагүй цэгүүдэд.
Бүслүүрийн царга бүр дээр 2-с
доошгүй хэмжилтийн цэг ирнэ.

Гадаад үзлэг – гадаргуун 100%.

Толгой дээрх дулаалгыг бүрэн авж
хаяна.

ХАС (хэрэв Гагнуурын оёдлууд: оёдлын
ёроол нь
нийт уртын 10%, гэхдээ
Үл хүлцэх согог илэрсэн тохиолдолд
хэвлэмэл цагираган оёдолтой огтлолцсон
хяналтын хамрах хүрээ 2 дахин
гагнасанбо цэгээс 150 мм –с багагүй зайд.
ихэснэ.
л)
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СБС эсвэл
ШНС

Эргэлзээтэй хэсгүүд (товойлт,
хотойлт г.м. дефект байх
сэжигтэй үед).

ХЗХ

Гадаргуу дээр ижил зайтай
орших 5-с доошгүй цэгүүд.

ГҮ

Өнцгөн оёдлын уртын дагуу,
түүнчлэн түүнийг тойрох хэсэг
50 мм-с доошгүй өргөнд.

ХЗХ

Усан дотор байх 200 мм-с их
диаметртэй цорго дээр –
диаметрын эсрэг тал дээр
орших 90°-ын зайтай 4 цэг
дээр.

100мм-с дээш
диаметртэй
штуцер

ГҮ –ийн үр дүнгээр шийднэ.

б) Ресиверийн агаар цуглуулагч.
Хүснэгт 5.31
Элемент, хяналтын Хяналтын
бүс
арга

Корпусын бүслүүр

Корпусын бүслүүр

Хяналтын хамрах хүрээ

Сануулга

Гадаад үзлэг – 100%, дотоо дүзлэг
– доод хэсэг болон лаз нүхний
ГҮ,ХШ
хэсгийг оролцуулаад боломжтой
бүс хэсгүүд
1. Дэлбэрэх болон шатаха юултай
бодисуудын ресиверүүд, эсвэл 30°С-с бага температуртай газарт
тавьсан, эсвэл ачааллах циклийн
тоо 1000-с их байх ресивер:
Дагуу оёдол – уртын 100%,
цагираган оёдол – уртын дагуу
100%.
2.-20°С –г бага температуртай
газарт тавьсан нүүрстөрөгчит
гангаар хийсэн ресиверүүд (гэхдээ 30-с багагүй): Дагуу оёдол – уртын
дагуу 100%, цагираган оёдол –
Дараагийн оношлогоо хийхдээ өмнө
уртааш оёдлуудтай огтлолцох
нь хянагдаж байгаагүй хэсгүүдийг
хэсгийг оруулаад уртын дагуу
ХАС
хянана.
100%.
Бусад ресиверүүд: Дагуу ба
цагираган оёдлууд: цагираган ба
уртааш оёдлууд огтлолцох 200 ммс багагүй урттай хэсгийг оруулаад
нийт уртын 20%-аас доошгүй хэсэг.
СБС
Дараагийн оношилгоо хийхдээ өмнө
Бүслүүрийн царга бүр дээр 100х100
эсвэл
нь хянагдаж байгаагүй хэсгүүдийг
мм хэмжээтэй 2 хэсгүүд.
ШНС
хянана.
Хэмжилтийг элементийн тойрог
Хэмжилт гадаад, эсвэл дотоод
дээр орших 90°-ын зайтай цэгүүд
гадаргуу дээр хийгдэнэ.
ХЗХ
дээр хийнэ. бүслүүр–ийн царга бүр Богиносгосон царга (урт нь 600 ммдээр 3-с доошгүй огтлолуудыг
ээс бага) –уудад хяналтын нэг
хянана(доод, дунд, дээд хэсгүүдэд)
огтлолд хийж болно.
Хэмжилтийг савны өндрийн дагуу 3ХХ
с доошгүй хөндлөн огтлолд хийнэ.
Бүслүүрийн царга бүр дээр ядаж
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нэг огтлол байна. Огтлол бүр дээр
хэмжилт 3-с доошгүй цэгүүд дээр
хийгдэнэ.

Корпусын ёроол

100 мм-с дээш
диаметртэй
штуцер

Уг стандартын 5.6.9.7.в) –ын дагуу
нээлттэй талбай дээр тавьсан
Шаардлагатай тохиолдолд савны
ресиверүүд дээр цохилтын зуурцын
МШ
бүслүүр-с нэг удаа хэрчилт хийнэ.
шинж чанар тодорхойлох сорил
(сануулгыгхар)
(дээж дээр), эсвэл хэврэг бат бөхийн
шалгах тооцоо хийнэ.
Гадаад үзлэг – 100%, доод талын
ёроолын дотоод үзлэг – 100%, дээд
ГҮ,ХШ
ёроолыг боломжтой газруудад
хянах.
СБС
Дараагийн оношлогоо хийхдээ өмнө
Доод ёроол дээр 100х100
эсвэл
нь хянагдаж байгаагүй хэсгүүдийг
хэмжээтэй хэсэг.
ШНС
хянана.
90° -ын зайтай 4 радиус дээр 3-с
ХЗХ
доошгүй хэмжилт.
90° -ын зайтай 4 радиус дээр 2-с
ХХ
доошгүй хэмжилт
Үндсэн металлын хэсэгтэй нийлэх
ГҮ
булан гагнуур – 100%
СБС
Оёдлыг тойруулаад 50 мм-с
эсвэл
доошгүй өргөнтэй зайд.
ШНС
Нээлхийн хоолойн тойргийн дагуу
ХЗХ
90° зайтай орших 4 цэгт

в) Өндөр даралтын халаагуур
Хүснэгт 5.32
Элемент,
хяналтын
бүс

Корпус

Хяна
лтын
арга

Хяналтын хамрах хүрээ

ГҮ,Х
Ш

Гадаад болон дотоод үзлэг – 100%.
Зуйванжилт: 3-с доошгүй огтлолд,
бүслүүрийн царга бүр дээр нэгээс доошгүй
зуйванжилтын хэмжилт байна.

ХАС

Бүслүүрийн царгын ба ёроолын тулгасан
гагнуурын холболтыг дагуу ба хөндлөн
оёдлуудын огтлолол цэгээс уртын дагуу дээр
тал бүр лүү 200 мм урттай хэсгийг оруулаад
дагуу оёдлын 25%, хөндлөн (цагираган)
оёдлын 10%.

СБС
ШНС

1)Уурын штуцер корпус дагасан оёдол, уурын
штуцерыг бэхлэгчид холбосон оёдлын 500
мм дор орчны хэсгийг оёдлын бүх уртын
дагуу.
2)фланец бүслүүр болон корпусын ёроолтой
холбох гагнуурын холболтыг 800 мм-с
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Сануулга
Зуйванжилтыг нэг
нэгнээсээ 1 м-ээс ихгүй
зайд ба фланецын салах
хэсгээс 0,5 м, дээд
ёроолын гагнагдах хэсгээс
0,5 м зайд хийнэ.
Үл хүлцэх согог илэрсэн
бол хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин ихэснэ.
Дараагийн оношилгооны
үед өмнө нь хянагдаж
байгаагүй хэсгүүдийг
хянах.
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доошгүй уртад, гэхдээ уртааш оёдолтой
огтолцсон хэсгийг оруулаад гагнуурын оёдол
бүрийн 10%-аас багагүй уртад. Хянагдаж буй
хэсгийн өргөн 50 мм-с багагүй байна.

Дараагийн оношлогооны
үед өмнө нь хянагдаж
байгаагүй хэсгүүдийг
хянах.

3)Бэхлэгчгүй нүхний дотоод гадаргуун
хэсгүүдийг периметрийн дагуу 100 мм-с
багагүй өргөнтэйх эсэхийг.

ХЗХ

Хэмжилтийг бүслүүрийн 4 үүсгэгч ба ёроол
дээр тойргийн дагуу 90° -ын зайтай орших 4
радиус дээр хийнэ. Бүслүүрийн царга бүр
дээр үүсгэгчийн дагуу 3-с доошгүй цэг дээр
хэмжинэ. (доод, дунд, дээд хэсгүүдэд)
Ёроолын радиус бүр дээр 4-с доошгүй тооны
цэгүүд дээр хэмжинэ.

ХХ

Бүслүүрийн 2-с багагүй үүсгэгч, ёроолын 4-с
багагүй радиус дээр хэмжилт хийнэ.
Бүслүүрийн царга бүр дээр 3-с доошгүй
хэмжилтийн нэг үүсгэгчийн дагуух ийнэ. (доод
дунд, дээд хэсгүүдэд), ёроолын радиус бүр
дээр 3-с доошгүй цэгүүдэд хэмжинэ.

МШ

Хэрэв халаагч уурын температур 400°С –с их
бол металлын микро бүтцийн судалгаа уурын
штуцерын бүсэд хийгддэг.

ГҮ,Х
Ш

Гадаад үзлэг – боломжтой хэсгүүдэд 100%.

Судалгааг репликийн
аргаар, эсвэл металлын
микро дээж дээр хийнэ.

Салаалах: орох стаканаас шахах коллектор
луу, дээд цуглуулагчаас төв авах хоолойнд:
гагнуурын оёдлын цаана ба түүнээс 50 ба 100
мм зайд бүх гадаргуун дагуу, ө.х. нийт 3
хяналтын огтлолд, огтлол бүрдээр 4 цэгт.
Орох стаканаас коллекторт болон цуглуулах
коллектороос дээд цуглуулагч руусалаалах
булангууд:

Хоолойн
систем
ХЗХ

Булангийн дундаж радиаль огтлолд, түүнээс
2 тал руу 50 мм зайд (огтлол бүрийн 3-4
цэгүүдэд)
Зарцуулалтын шайбын дараа байх
коллекторны болон дамжуулах хоолойнууд –
Зарцуулалтын шайбын гагнуурын холболтын
ард болон түүнээс усны явалтын дагуу 50
ммба 100 мм зайд боломжтой газруудад.
Могой хоолойн орох хэсгийн шулуун хэсэг ба
булангууд.

ГҮ,Х
Ш

Юүлэх
систем

ХЗХ

Гадаад үзлэг – 100%
ПВД-ын түвшин тохируулагч хаалтын ард
байх конденсат дамжуулах хэсгүүд: гагнуурын
холболтын ард конденсатын явалтын дагуу
50 мм ба 100 мм зайд. Ө.х. нийт 3 огтлолд ба
огтлол бүр дээр 4 цэгт.
Цорго (түүнчлэн конденсат юүлэх
зориулалттай): Хэмжилтийг периметрийн
дагуу ижил зайтай 4-с доошгүй цэгүүд дээр
хийнэ.

Бэхэлгээни
й деталиуд

ГҮ,Х
Ш

Болт, шпильк, гайкийн эрээсийг оруулаад
гадаргуун 100%.

ХАС

Болт ба шпильк – 100% (торц талаас эрээсэн
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хэсэг)

г) Нам даралтын халаагчууд, сүлжээний ус, мазутын халаагч, бойлер,
ууршуулагч болон бусад дулаан солилцооны аппаратууд.
Хүснэгт 5.33
Элемент,
хяналтын
бүс

Хяналты
н арга

Хяналтын хамрах хүрээ

Корпус

ГҮ,ХШ

Гадаад үзлэг – 100%, дотоод үзлэг – боломжтой
газрууд дээр.

ХАС

Бүслүүрийн царгын ба ёроолын тулгасан гагнуурын
холболтыг дагуу ба хөндлөн оёдлуудын огтлолол
цэгээ суртын дагуу дээр тал бүрлүү 200 мм урттай
хэсгийг оруулаад уртаашоёдлын 10%, хөндлөн
(цагираган) оёдлын 10%.

Корпус

Хоолойн
систем

Фланец гагнасан оёдлын уртын дагуу 400мм,
гэхдээоёдлын дагуу 10%-с Багагүй, гэхдээ үүнд
СБС
бүслүүрийн уртааш оёдолтой огтлолцох цэгийг
эсвэл
оруулаад оёдлын ирмэгээс 50 мм өргөнд хийнэ.
ШНС
Ёроол дээр нэгээс багагүй 100х100 мм хэмжээтэй
хяналтын бүс авна.
Цилиндр корпус (бүслүүр) камер бүрт, бүслүүрийн
царга бүрт 8-с багагүй цэгүүдэд, эсвэл хагас царга
бүрийн гадаргуу дээр ижил зайтай байрласан 4
цэгүүдэд хянагддаг. Бүслүүрийн богиносгосон царга
дээр (урт нь 400 мм-с бага) царгын тойргийн дагуу
ХЗХ
ижил зайтай байрласан 4 цэгт хянадаг. Ёроолууд
дээр хяналтын 9-с доошгүй цэгүүд дээрхийдэг: нэг цэг
нь төвд, 90° -ыг зайтай байрласан радиус бүр дээр 2,
2 цэгүүд. 100 мм –с их диамертэй цоргыг хянахдаа
цоргоны тойргийн дагуу 90° зайтай байрлах 4
цэгүүдэд хийнэ.
Савны бүслүүрийн царга бүр дээр металлын
хатуулгийн хяналт 4-с багагүй цэгүүд дээр хийгддэг.
Бүслүүрийн царга богиносгосон царга(уртнь 400 мм-с
ХХ
бага) бол хяналтыг 2 цэгт хийдэг. Ёроол бүр дээр
хэмжилтийг 5 цэгүүдэд хийнэ: нэг нь төвд, нөгөө 4 нь
90° зайтай радиус дээрх цэгүүд.

Сануулга

Үл хүлцэх согог илэрсэн
бол хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин ихэснэ.
Дараагийн хяналтын үед
өмнө нь хянагдаж
байгаагүй хэсгүүдийг
хянана.
Дараагийн хяналтын үед
өмнө нь хянагдаж
байгаагүй хэсгүүдийг
хянана.
Корпусын (камер) бүтэн
үзлэг хийх боломжгүй
тохиолдолд ханын зузаан
хэмжих хэсгүүд дээр илүү
элэгдэх бүсүүдийг нэмнэ.
Илүү элэгдэх бүсэд уур
өгөх ба конденсат авах
цоргоны орчин тойрон
орно.

Трубаны самбар дах
Гадаад болон дотоод үзлэг – боломжтой газруудад вальцовкадсан хоолойн
ГҮ,ХШ
100%.
холболтыг хяналтанд
хамруулна.
Халаах секцээс конденсат авах хоолойнууд дээр
ХЗХ
шулуун хэсэг ба булангуудыг оруулаад 10-с доошгүй
хэмжилтийн цэгүүд байна.
СБС 100 мм-с их диаметртэй патрубка гагнасан гагнуурын
эсвэл оёдлын орчны гадаргуун хэсгийг бүх оёдлын уртын
ШНС
дагуу 20-30 мм өргөнд хянана.

д) Тэлэгч бак, тусгаарлагч
Хүснэгт 5.34
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Элемент, Хяналтын
хяналтын бүс
арга
ГҮ,ХШ

ХАС

Корпус

СБС
эсвэл
ШНС

ХЗХ

ХХ
ГҮ
ХЗХ
100мм-с дээш
диаметртэй
цорго

СБС
эсвэл
ШНС

Хяналтын хамрах хүрээ
Гадаад болон дотоод үзлэг – 100%

Сануулга
Тусгаарлах төхөөрөмжийн тулгуур
гагнагдсан хэсгийг заавал хянана.
Цууралт байх магадлалтай байвал
сэжигтэй бүсүүдийг СБС, эсвэл ШНС
аргаар хянана.

Дагуу ба цагираган оёдлууд:
Үл хүлцэх согог илэрсэн тохиолдолд
цагираган ба дагуу оёдлуудын
хяналтын хамрах хүрээ 2 дахин ихэснэ.
огтолцлоос 150 мм-с доошгүй
оруулаад 10%-с доошгүй.
1) Доод ёроолд 100х100 хэмжээтэй
хяналтын хэсэг.
2) фланец холбож гагнасан оёдлыг
Дараагийн хяналтанд өмнө нь хянагдаж
уртын дагуу бүслүүрийн оёдолтой
байгаагүй хэсгүүдийг хянавал зохино.
огтлолцох хэсгийг оруулаад 300 мм-с
доошгүй уртыг.
Корпусын дотоод үзлэг бүрэн явуулах
боломжгүй болсон тохиолдолд ханын
Бүслүүрийн царга, ёроол бүр дээр
зузаан хэмжих хэсгүүд дээр нэмэлтээр
уг элементийн гадаргуу дээр ижил
илүү элэгдэх хэсгүүдийг оруулна. Илүү
зайтай байрласан 8-с багагүй
элэгдэх хэсэгт үлээлгийн усны орох
цэгүүд дээр хянана.
цорго, сепарацлагдсан уур авах,
конденсат (сепарацлагдсан ус) гарах
хоолойнууд орно.
Савны бүслүүрийн царга бүр дээр
болон ёроол бүр дээр хэмжилт 4-с
доошгүй цэг дээр хийгдэнэ.
Гадаад үзлэг – 100%, дотоод үзлэг –
цорго холбосон гагнуурын оёдлын
дагуу
Хяналт цоргоны тойргийн дагуу 90°
зайтай орших 4 цэгт хийгдэнэ.
100мм-с дээш диаметртэй цорго
гагнасан гагнуурын оёдлын гадаргуун
хэсгүүдийг уртын дагуу 30-с доошгүй
өргөнтэй хянана.

5.6.10. 4.0 МПа хүртэлх ажлын даралттай уурын зуух ба 115С-ээс дээш
температуртайусан халаалтын зуух;
5.6.10.1. Зуух бүрийн ажиллах хугацааг үйлдвэрлэгч байгууллага
тодорхойлдог бөгөөд уг хугацааг зуухны паспортонд заадаг.
Хэрэв тийм заасан хугацаа байхгүй бол зуухнуудад дараах ажиллах
хугацааг тогтоодог:
Стационар зуухны хувьд:
- уурын усан хоолойтой
24 жил
- галын усан хоолойтой
20 жил
- Усаар халаах бүх төрлийн
6 жил
- Ууран болон усаар халаах зөөврийн зуух
12 жил
Ширмэн экономайзерүүд 16 жил
5.6.10.2. Жишмэл хугацаагаа ажилж дуусгасан зуухны техникийн
оношилгоо нь дараах хяналтын төрлүүдийг агуулна:
- гадаад болон дотоод үзлэг;
- хэмжилтийн хяналт: зуйванжилтын ба барабаны нугаралтын хэмжилт,
халаагдахгүй шугам хоолойн булангийн зуйванжилт, коллекторын нугаралт,
халаагдах гадаргуун хоолойн гадаад диаметр, вальцовка холболтын конусууд,
272

MNS

: 2021

тавны толгойн өндөр ба диаметрүүд, илэрсэн гэмтлүүдийн хэмжээнүүдийн
хэмжилт;
- элементүүдийн, гагнуурын болон таван холболтуудын үндсэн
металлын цул байдлын хяналтыг үл эвдэх сорилын аргуудаар: ШНС, СБС,
ХАС;
- элементүүдийн ханын зузааны хэт авианыхэмжилт;
- барабан ба коллекторын металлынхатуулгийг зөөврийн багажийн
тусламжтайгаар тодорхойлох.;
- эвдэх сорил – элементийн материалыг химийн найрлага, механик
чанар болон бүтцийн лабораторийн шинжилгээ. (шаардлагатай тохиолдолд);
- зууханд туршилтын даралтаар усан сорил.
5.6.10.3. Гадаад үзлэг ба хэмжих шалгалт
а) Үзлэг ба хэмжилтийн хяналтыг уг стандартын 4.2.1.–н
шаардлагуудтай болон энэ салбарт үйлчлэх бусад НББ-н шаардлагуудтай
нийцүүлэн хийнэ.
б) Үзлэг болон хэмжилтийн хяналтыг:
- ашиглалтын, угсралтын эсвэл засварын явцад үүссэн, цаашид зуухны
элементүүдийг гэмтээх боломжтой гэмтлүүдийг илрүүлэх ба хэмжих;
- анхны (төслийн) геометрийн хэмжээ, хэлбэртэй харьцуулан зуухны
үндсэн элементүүдийн геометр хэмжээ, хэлбэрийн өөрчлөлтийн талаар
мэдээлэл авах.
в) Үзлэг болон хэмжилтийн хяналтанд үндсэн металл, элементүүдийн
гадаад болон дотоод талын гагнуурын, вальцовкадсан, тав холболтууд
хамрагдана.
г) Үзлэг хийхдээ дараах дефектүүдийн илрүүлэхэд онцгой анхаарал
хандуулна:
1) Цууралт
- гагнагдсан шугамын дагуу тулгасан гагнуурын холболтонд, дулааны
үйлчлэлд байх бүс ба хайлсан металлд;
- таван холболтонд;
- хоолойн болон нээлхий хоолойн ирмэг дээр болон тэдний гадаргуу
дээр, корпус доторх элементүүд болон тулгуур гагнасан хэсгүүдэд, өөр өөр
зузаантай элементүүд нийлсэн хэсэгт, ёроолын гүдгэр хэсгээс авлага руу
шилжих хэсэг г.м.
2) Зэврэлтээс үүссэн гэмтэл:
- барабаны, уур хатаагчийн, коллекторуудын, гадаад цХШлоны доод
хэсгийн дотоод гадаргуу дээр;
- хүхэртэй түлшээр (хүчлийн зэврэлт) ажиллах халах гадаргуу дээрх
хоолойнууд дээр, ялангуяа зуух энгийн параметрүүдээсээ нэлээн бага
параметрүүд дээр ажиллаж байх үед;
- барабаны, уур хатаагчийн, коллекторууд, хоолойн гадаад гадаргуу
дээрус орсон, дулаалга эвдэгдсэн газруудад..
3) Хатуу түлшээр ажиллах үед, шатаагч тоноглолд зөрчил гарсан байхад
шингэн ба хийн түлшээр ажиллах үед халах гадаргуунмеханик элэгдэлт.
д) Зуухны элементүүдэд цууралт, зэврэлт идэгдэлтийн гэмтэл, эсвэл хэв
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гажилтад орсон хэсгүүд илэрвэл эдгээр гэмтэлтэй хэсгүүдийн гадаргуун нөгөө
талаас нь хардаг.
е) Зуухны элементүүдийн ханан дээр хотойлт эсвэл товойлт илэрсэн
тохиолдолд уг хотойлт товойлтын хэмжээг энэхүү стандартын 4.2.1.9. ы- дагуу
хэмждэг.Тэгэхдээ стандартын энэ хэсгийн 5.6.9.3.з) –д жишмэл заавар
дарааллын дагуу хэмжинэ.
ж) ГҮ –н үр дүнд гарсан гэмтлүүдийг схем дээр тэмдэглэнэ. ГҮ –ын үр дүн
тайлан хэлбэрт гүйцэтгэгдэнэ. (протокол эсвэл дүгнэлт)
з) Хавтангуудаар хийгдсэн хөндлөн бүтэцтэй цилиндр элементүүдийн
хувьд:
- цилиндр элементийн уртын дагуу байрлах хяналтын огтлолуудын
хамгийн их (Dmax) ба бага (Dmin) дотоод диаметрүүдийг хэмжих, зуйванжилтыг
тодорхойлох. (энэхүү стандартын. 4.2.1.8.).
- мм –ийн хуваарьтай шугам ашиглан үүсгэгч шулууны тэгш байдлыг
хэмжих, доод үүсгэгчээс ёроолыг гагнасан цагираган оёдлоос барабан, уур
хатаагчийн бүслүүр хүртэл татсан утас хүртэлх зай.;
- тухайн хэсэгт тэгш байдлаас хазайх хазайлтыг хэмжихэд шаблон
ашиглах.
и) гадаад гадаргуун дагуу доод үүсгэгчийн гажилтыг хэмжих замаар
коллекторуудын тэгш байдлыг хянана.
к) халах гадаргуун хоолойнууд дээр дараах хэмжилтүүд хийгдэнэ:
- хоолойн гадаад диаметрын;
- хэрэв ГҮ –ын үед мушгиралт, унжилт болон анхны байрлалаас гажсан
бусад гажилтууд;
- вальцовкан холболтын мушгиралтын өндөр ба ханын зузаан.
л) Тав холболтын холбогчийн зузаан, оёдлын ирмэгийн өргөн, тавны
толгойн өндөр ба диаметрыг хэмжинэ.
м) Зуухнуудын халахгүй хоолойнуудын булангуудын хамгийн их ба бага
диаметрүүдын тогтоон, зуйванжилтыг хэмждэг.
н) Хэмжилтийн хяналт хийх газруудыг схем дээр харуулдаг. Хэмжилтийн
үр дүнг тайлан хэлбэрт хөтөлнө (дүгнэлт).
5.6.10.4. Элементийн гадаад ба дотоод гадаргуун хяналтыг соронзон
бөөмийн ба өнгөт шингэн нэвчүллэх аргаар хийх
а) Хяналтыг нь энэхүү стандартын 4.2.4, 4.2.5. –ын шаардлагуудтай
болон бусад энэ салбарт үйлчлэх НББ-н шаардлагуудтай нийцүүлэн гадаргуун
болон гадаргуу доорх цууралтын хэлбэр хэмжээ, давхаргын гэмтэл болон
зэврэлтээс үүссэн гэмтлүүдийг илрүүлэхийн тулд хийдэг.
б) Хяналтыг цууралт үүсэх магадлалтай, , эсвэл засварын гагнуур
хийсэн газар, тав холболтын тавыг тойрсон металлын орчинд, мөн энэхүү
стандартын техникийн оношилгооны программд (5.35-5.40 хүснэгтүүд)жишмэл
элементүүдийн хяналтын хэсгүүдэд хийнэ.
в) Хяналтын үр дүнг дүгнэлт хэлбэрээр хөтөлнө. (протокол).
5.6.10.5. Гагнуурын ба тав холболтын ба булангийн металлын хэт
авианы шалгалт.
а) Хэт авианы хяналтыг энэхүү стандартын 4.2.2-н болон бусад энэ
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аргад үйлчлэх НББ-н шаардлагуудтай нийцүүлэн гагнуурын болон таван
холболтуудын (цууралт, дутуу гагналт, нүх сүв, бохир орох г.м.) ба
элементүүдийн үндсэн металл(юун түрүүнд булангийн) доторх дотоод
гэмтлүүдийг илрүүлэх зорилгоор хийдэг.
б) Сонгомол хяналтын хамрах хүрээг тогтоохдоо хяналтын программд
уртааш ба цагираган оёдлуудын огтлолцолтой хэсгүүдийг оруулсан байх
ёстой.
в) Гагнуурын холболтын ба үндсэн металлын сонгомол (бүрэн биш)
хяналтын үед үл хүлцэх согогилэрсэн бол хяналтын хамрах хүрээ 2-с доошгүй
дахин их хэмжээгээр ихэснэ. Дахин оношилгоонд өмнө нь хянагдаж байгаагүй
хэсгүүдийн хамруулна.
г) Хэт авианы сорилын үр дүнг тайлан эсвэл дүгнэлт хэлбэрт хөтөлнө
(хавсралт А).
5.6.10.6. Ханын зузааны хэт авианы хэмжилт
а) Ханын зузааны хэт авианы хяналтыг энэхүү стандартын п.4.2.2. ын
шаардлагуудтай болон бусад уг арга дээр хэрэглэгдэх ННБ-тай нийцүүлэн
зуухны хана ашиглалтын явцад хэр нимгэрсэн тоон утгыг тодорхойлох
зорилгоор хийдэг.
б) Барабан, уур хатаагч, цэвэрлэгчүүдийн ханын ХЗХ–г нэг нэгнээсээ 1
м-с ихгүй зайд орших хяналтын огтлолуудыг тойруулан хянана. Хяналтын
огтлол бүр дээр 3-с доошгүй хяналтын цэгүүд байх ба ялангуя элементийн
доод үүсгэгч дээр байна. Үүнээс гадна, зэврэлт элэгдэлт үүссэн газар ба
сонголь хийгдсэн газруудад зузаан хэмжих шаардлагатай.
в) Булангийн ханын зузааныг сунгагдсан ба нейтрал бүсүүд дээр хэмждэг.
г) Коллекторуудын ханын зузааныг доод үүсгэгчийн дагуу байрлах цэгүүд
дээр болон радиал нүхнүүдийн орчинд хэмждэг.
д) Элементүүдийн ханын зузааны хэмжилтийн үр дүнг тайлан эсвэл дүгнэлт
буюу хүснэгт хэлбэрт хөтөлнө.
5.6.10.7. Металлын химийн найрлага, механик чанар ба бүтцийг
тодорхойлох (үл эвдэх сорил болон дээж авах аргуудаар)
а) Металлын химийн найрлага, механик чанар болон микро бүтцийн
судалгааг энэхүү стандартын 7.7. зүйлд заасан шаардлага болон бусад
нормын бичиг баримтуудтай (төрийн хянах байгууллагын дүрэм журам,
техникийн нөхцлийн дүрэм г.м.) нийцэж байгаа эсэхийг тогтоох зорилгоор
хийдэг. Түүнчлэн, ажлын ердийн нөхцөл алдагдсанаас, урт хугацааны
ашиглалтаас үүссэн өөрчлөлтүүдийг илрүүлэх зорилготой.
б) Металлын химийн найрлага, механик чанар ба бүтцийн судалгаа нь
үл эвдэх сорилын аргуудаар хийгдэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд барабан,
зуухны хоолойн системээс хэрчиж авсан дээж дээр хийгддэг.
в) Металлын болон гагнуурын холболтын химийн орц, механик чанар ба
бүтцийн судалгааг дараах тохиолдолд хэрчиж авсан дээж дээр хийдэг:
- зөөврийн багажаар металлын хатуулаг хэмжихэд хангалтгүй үр дүн
гарсан бол;
- скол ба реплик дээр хийсэн металллографын анализаар металлын
микро бүтцэд гаж буруу өөрчлөлт илэрсэн тохиолдолд;
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- Металлын ажиллах чадварт нөлөөлөх дефектүүдийн үүссэн
шалтгааныг тогтоох шаардлагатай үед;
- Үр дагаварт нь металлын бүтэц, чанарт өөрчлөлт орох, элемент
деформацад орох, эвдрэх боломжтой эсвэл ямар нэг үл хүлцэх дефект илрэх
боломжтой ашиглалтын горим зөрчигдсөн тохиолдлуудад;
- Засварын үед сертифХШатын мэдээлэл нь байхгүй материал эсвэл
бэлдэцүүд ашигласан тохиолдолд;
- техникийн бичигт элементүүдийн гангийн маркны талаар мэдээлэл байхгүй
үед.
г) Химийн орцыг аналитик эсвэл спектршинжилгээний аргуудаар
тогтоодог. (Энэ стандартын4.2.11, 4.3.13.) Үүний тулд үндсэн металлаас, эсвэл
гагнуурын оёдлоос зоргодос аваад аналитик анализын аргаар, эсвэл спектр
шинжилгээнд дээж хэрчиж авна.
Чанаржуулсан гангуудад зөөврийн багажаар үл эвдэх СШокопирование
аргыг ашиглан эвдрэлтэй эсэхийг тогтоодог.
д) Үл эвдэх аргуудаар хийх хатуулгийн хэмжилтийг зөөврийн багажаар
энэхүү стандартын 4.2.9. –ийн шаардлагууд болон ГОСТ 18661 ба ГОСТ 22761
–тэй нийцүүлэн хийдэг. Хугацаат эсэргүүцэл, эсвэл урсалтын жишмэл
хязгаарыг ойролцоогоор тогтоохын тулд хатуулгийн утгыг металлын бат
бөхийн чанарт шилжүүлэх тэгшитгэл ашигладаг.
е) Үндсэн металл ба гагнуурын оёдлын механик чанарыг дээж дээр
татаж таслах туршилт ба цохилтын зуурц тогтоох туршилт хийн тогтоодог (Уг
стандартын 4.3.5, 4.3.6, ба 4.3.12).
ж) 400°С –с их ажлын температуртай уур халаагчийн коллекторын г.м.
элементүүдийн үндсэн металлын болон гагнуурын холболтын микро бүтцийн
судалгааг реплик ба скол дээр шинжилдэг – уг стандартын 4.2.10 –г хар.
Микро бүтцийг шинжлэхдээ 100 ба 500 дахин өсгөж харвал зохино.
з) Химийн найрлага, механик чанарыг тодорхойлсон үр дүнгүүд нь
таблиц, протокол хэлбэрт хөтлөгдөнө. Микро бүтцийг зураг дээр харуулаад
тайлбарлана.
5.6.10.8. Зуухны усан сорил
а) Усан сорил нь даралтанд ажилладаг зуухны бүх элементүүдийн
бүтэн, бат бөх байдлыг шалгах зорилгоор хийгддэг хамгийн сүүлийн гүйцэтгэх
сорил юм.
б) Усан сорилыг хяналт эерэг дүнтэй гарсан, эсвэл үйлчилж буй нормын
бичиг баримтуудын (техникийн журам ба төрөөс хянах байгууллагын дүрэм
журам) шаардлагуудтай нийцүүлэн илэрсэн дефектүүдийг устгасны дараа
хийдэг:
- усны температур 15°С –с багагүй байх ёстой;
- туршилтын даралд дор барих хугацаа 20 минутаас багагүй байна;
- туршилтын даралтны хамгийн их утгыг зөвшөөрөгдсөн ажлын
параметрүүдээс (даралт ба температур) хамааран тогтоодог.
Шаардлагатай тохиолдолд туршилтын даралтыг бат бөхийн тооцооноос
үндэслэн авдаг.
в) Зуухны усан сорилыг хийхдээ уг стандартын 4.2.7 –той нийцүүлэн
хийсэн тусгай програмаар дууны эмиссийн арга ашиглан хянаж болно. Энэ
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тохиолдолд хяналтын программаас үндсэн металл ба гагнуурын холболтын
нягт цулын хяналтын хамрах хүрээг багасгаж болно.
5.6.10.9 Хамгийн түгээмэл зуухны төрлүүдийн элементүүдийг хянах бүс,
арга, хамрах хүрээг техникийн оношлогооны программд бичсэн. (5.35-5.40
хүснэгтүүд).
а) Усан хоолойтой босоо ба хөндлөн уурын КЕ, ДЕ, ДКВ, ДКВР, КРШ,
Шухов-Берлины төрлийн зуухнуудын техникийн оношлогооны хөтөлбөр.
Хүснэгт 5.35
Зуухн
Хяналт
ы
ын арга
эданги
1. Барабан

ГҮ

1.1.
Бүслүү
р

Хяналт хамрах
хүрээ

Хяналтын онцлог

1. бүрхүүл ба
дулаан тусгаарлагч

100%

Бүрхүүл, дулаалга бүтэн
эсэх, ус дусаж байгаа эсэх,
цохилттой байгаа эсэхийг
шалгана. Хэрэв ус, уур
гарсан ул мөр бүрхүүл дээр
хуурай толбо илэрвэл тэр
газарт бүрхүүлийг аваад
гадаад үзлэг хийнэ.

2. гадна
гадаргууд: ус
дулаалга руу орох
магадлалтай,
хамгаалах хаалт
суулгасан болон
тулгуурын
ойролцоо газрууд
ба утааны хийгээр
халаагдах талын
барабаны гадаргуу.

Дулаалга авагдсан
үед 100%. ГҮ-ын
хамрах хүрээг
өмнөх
оношлогоонд
адилхан хяналт
хийгдээд бөгөөд
баримтжуулагдсан
байвал багасгаж
болно.

Хяналтын бүс

Цууралт болон зэврэлтээс
үүсэх гэмтэл илрүүлэхийн
тулд ус – уурны зааг дээр
(дундаж түвшнөөс 2 талруу
100 мм) болон дээд доод
барабаны доод үүсгэгчийн
дагуу гадаргууд илүү
анхаарал хандуулна

3. дотоод гадаргуу

ХШ

СБС

Барабаны дотоод
гадаргуун уртын
дагуу
1. гадна дотно
гадаргуунууд дээр
цууралттай болон
цууралт үүсэх
магадлалтай
газруудад
2. барабаны
дотоод гадаргуу
дээр
3. экран ба
буцалгах
хоолойнуудын нүх
хоорондох
гүүрнүүд

Нэг нэгнээсээ 500
мм-с доошгүй
зайд орших
огтлолд
ГҮ-ийн үр дүнгээр
цууралт байх
сэжигтэй ба
гагнууртай үед
200х200
хэмжээтэй хянах
хэсэг
Экран
хоолойнуудын
хооронд 2-с
доошгүй гүүр,
буцалгах
хоолойнуудын
хооронд 5-с
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Зуйванжилт хэмжих
байршлуудыг схем дээр
заана.
Цавтай газрууд ба ханын
энгийн зузааны 15% хүртэл
зэврэлтийн элэгдэлттэй
газрууд, идэгдсэн сүвийг
зүлгүүрээр аваад ШНС
эсвэл СБС аргаар цавтай
эсэхийг хянадаг
Цав илэрсэн үед хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин
ихэснэ..
Тусдаа хэсгүүд дээр
үлдэгдэл хэв гажилт байж
магадгүй, эсвэл
бүслүүрийн зуйванжилт нь
1.5%-аас их байвал

MNS

: 2021
доошгүй гүүр

ХЗХ ГҮ

4. барабаны хана
дах барабаны
доторх
тоноглолуудын эд
ангиудыг гагнасан
гагнуурын оёдлууд
1. гадаад эсвэл
дотоод
гадаргуунуудад
хяналтын цэгүүд
доод үүсгэгч дээр
ба ус-уур орчны
зааг (барабаны
баруун ба зүүн
талуудаас) дээр
байна.

2. нүхний
хоорондох гүүр

хяналтанд орох гүүрний
тоо 2 дахин нэмэгдэнэ.

ГҮ -ын үр дүнгээр
цууралт байх
сэжигтэй үед
Нугаралт болон
зуйванжилтын
хяналт хийх
газруудад 3-с
доошгүй цэгүүд,
ө.х. нэг нэгнээсээ
500мм –с ихгүй
зайд орших
огтлолууд дээр

Хатуулаг хэмжих хэсгүүд
гагнуурын оёдлоос 50 мм-с
доошгүй зайд байна. Үл
хүлцэх ханын зузаан, эсвэл
металлын хатуулаг
илэрсэн тохиолдолд ХЗХ
ба ХХ-н хамрах хүрээ 2
дахин ихэснэ.

ГҮ-ийн үр дүнгээс
хамаараад илүү
(нормтой
харьцуулахад)
зуйванжилт
илэрсэн
тохиолдолд,
хэмжих тоо 5-с
багагүй
- репликээр болон дээжээр:

МШ

ГҮ,ХШ

1.2.
Ёроол

СБС

Бүслүүрүүдийн
нэгд нь

1. гадаад эсвэл
(ба) дотоод
гадаргуумөн
ёроолын доод
хэсгийн зуйван
хэсгээс цилиндр
лүү шилжих хэсэг
ба ус – уурын зааг;
2. ёроолын
нээлхийн хаалтныэд
ангийн бэхэлгээний
гагнуурын
холболтууд.
- Гадаад эсвэл (ба)
дотоод гадаргуу: эргэлзээтэй хэсгүүд,
гэмтэлтэй газрууд;
- ёроолын зуйван
хэсгээс цилиндр
хэсэгт шилжих
хэсгүүд;
- нээлхий нүх орчны
усан хэсгийн

ГҮ, ШНС эсвэл СБС,
ХЗХ, ХХ-н үр
дүнгээс хамаараад

100%

ГҮ –ийн үр дүнгээр
цав байх сэжиг
эсвэл тэдний
гагнаас нь байгаа
бол
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40 жилийн ашиглалтын
дараа;
- товойлт илэрсэн бол,
- цав эсвэл бусад үл хүлцэх
согогилэрсэн бол
- үл хүлцэх нугаралт ба
зуйванжилт илэрсэн бол;
- үл эвдэх сорилын
аргуудаар хэмжихэд үл
хүлцэх хатуулаг гарсан бол

Цав болон зэврэлтээс үүсэх
гэмтэл илрүүлэхийн тулд

ердийн ханын зузааны 15% аас их гүнтэй цав, зэврэлтээс
үүссэн гэмтэлтэй газрууд ,
мөн нүх сүвийг зүлгүүрээр
аваадШНС болон СБС
аргуудаар цавтай байгаа
эсэхийг шалгана

MNS

ХЗХ ХХ

ГҮ
1.3.
нээлхи
й нүх

1.4. Тэжээлийн ус, химийн
нэмэлт бодис өгөх нүх, ус
явуулах, ус дамжуулах, уур
авах болон бусад хоолойнууд

СБС

ГҮ,ХШ,
ШНС(ө
нгөт)
эсвэл
СБС

1.5.Гагнуурын холболт

ГҮ,ХШ

СБС,
ШНС

ХАС

авлагын муруйлтын
хамгийн бага
радиустай бүсэд 70
мм өргөнтэй хэсэг
Цилиндр хэсгийн
ирмэгээс нээлхий
нүх хүртэл ба
ёроолын төв цэг
хүртэл гадаад,
дотоод гадаргуун
доод үүсгэгчийн
дагуу орших
хяналтын цэгүүд
Нээлхийн нүх,
түүний орчин
тойрон, хаалтан дор
байх нүхний болон
нягтруулах гадаргуу
Нээлхий нүхнээс
100 мм орчинд байх
хэсэг, хаалтан дор
байх нүхний болон
нягтруулах
гадаргуунууд

Хоолой ба
штуцерын дотоод
гадаргуу, барабаны
дотоод гадаргуун
ирмэг ба ирмэгээс
500 мм өргөнд
орших бүсүүд.

1. оёдын металл ба
барабаны гадаад,
дотоод гадаргуун
оёдлын орчмын бүс
1. засварын
гагнуурын гадаргуу,
түүнийг тойрох
30мм-с доошгүй
өргөнтэй бүс
2. барабан доторх
тоноглолуудыг
барабаны хананд
гагнах гагнуурын
оёдлууд
Дулаалга авсан
хэсгийн гадаад
гадаргуун эсвэл
барабаны дотор
талаас бүслүүрийн
ба ёроолын
гагнуурын
холболтуудыг

: 2021

Ёроол бүр дээр 3-с
доошгүй
хэмжилтийн цэгүүд

100%

ГҮ –ын үр дүнгээр
цууралт байх
сэжигтэй үед
ГҮ-100 %, ШНСГҮ –ын үр дүнгээр
цав байх сэжигтэй
үед,
Хэрэв ГҮ –ийн үр
дүнд нүхний дотоод
гадаргуу дээр
сэжигтэй хэсгүүд
илэрвэл групп
болгонд 2-с
доошгүй нүхэн дээр
ШНС эсвэл СБС
хяналт хийнэ.
Гагнуурын
холболтын бүх
уртын дагуу изоляц
авхагдсан,
боломжтой
газруудад, дотор
талаас – 100%

Дулаан хамгаалах цамц
байхгүй бол тэжээлийн ус
өгөх нүхэн дээр заавал ШНС,
СБС хяналт хийнэ.

Дурын зориулалтын
гагнуурын холболтууд

Байгаа тохиолдолд
100%
ГҮ –ын үр дүнгээр
цууралт байх
сэжигтэй үед
оёдлын уртын 15% с доошгүй
Дагуу оёдол –
оёдлуудын
огтлолцсон хааш
хаашаагаа 200 мм
урттай хэсгийг
оруулаад нийт
оёдлыг уртын 30% аас доошгүй хувь.
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Үл хүлцэх гэмтлүүд илэрсэн
бол хяналтын хамрах хүрээ 2
дахин ихэснэ.
Үл хүлцэх согогилэрсэн
тохиолдолд хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин ихэснэ. Дахин
оношлогоо хийхдээ өмнө нь
хянагдаж байгаагүй
хэсгүүдийг хянана.

MNS

: 2021
Цагираган оёдлыг
оёдлын огтлолцсон
цэгээс хааш
хаашаагаа 200 мм.

1.6.
Вальц
ов-ка
холбол
т

2.
халах
гадарг
уунхоо
лойнууд

Хоолойн ирмэг ба
цилиндр

100%

ХШ:
өндөр,
диаметр,
Ханын
зузаан

Хоолойн төгсгөлүүд
(цилиндр)

ГҮ –ын хяналтаар
сонгож авсан
хамгийн их
элэгдэлтэй 10 –с
доошгүй хоолой

ГҮ

Халаах талаас,
эсвэл (бас)
барабаны гадна
талаас бүх хоолой,
тэдний бэхэлгээг

ГҮ хийх боломжтой
газруудад

ГҮ

ХШ:
Гадаад
диаметр

Эхний эгнээний
экраны хоолойнууд

ХШ

ГҮ-г элэгдэлт, хаг хусамын
зэрэг, хоолой хөөсөн,
цуваанаасаа гарсаныг
үнэлэхийн тулд хийнэ.

ГҮ –ын үр дүнгээр
хамгийн муу
хоолойнуудыг
сонгон зориулалт
бүрээс 10-с
доошгүйг авна.
Хэмжилтийн 2
талаарнь хийнэ:
урд, ард талаас ба
90° -ын огтлолд
Хоолойн хөндлөн
огтлолын гадаад
диаметрын дундаж
утгын хэмжилтээр
тогтооно.

Эхний эгнээний
экраны хоолойнууд

ГҮ –ын үр дүнгээр
сонгож авсан 10-с
доошгүй эхний
эгнээний болон
экраны хоолойнууд

Ранжираас экраны
хоолойнууд 0,5 гадаад
диаметрийн уртаар
ранжираас гарсан,
конвективный пучок –ийн
хоолойн гадаад диаметрийн
уртаар ранжираас гарсан
хоолойнуудыг хянана.

ХЗХ

Экраны болон эхний
эгнээний эрчимтэй
элэгдэх бүсэд.

Экранаас болон
багц хоолойноос 10с доошгүй
хоолойнуудыг (ГҮ –
аар сонгож авсан
хамгийн муу
хоолойг) хоолойн
уртын дагуу 2-с
доошгүй хэсэгт
хэмжинэ.

Хоолойн ханын зузааны үл
хүлцэх утга илэрсэн
тохиолдолд ХЗХ хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин ихэснэ.

МШ

Хамгийн их
элэгдэлттэй
хоолойн хяналтын
дээж: исэлдэл
эрчимтэй үүсэх
бүсэд, ханын зузаан
үл хүлцэх хэмжээнд
хүртэл зэврэлтийн
элэгдэлд орсон,
мөнердийн
диаметрийн 5%-с их
хэмжээнд байгаа

ГҮ–н үр дүнгээр
сонгож авсан
хамгийн муу 2-с
доошгүй
хоолойноос хэрчиж
авсан нэг нэг
дээжээр.

Хоолойн металлын төлөв
байдал, ханын нимгэрэлтийн
байдал, зэврэлтээс элэгдсэн
зэрэг, дотор тогтсон хаг
хусмын байдлыг
тодорхойлохын тулд.

Ранжира
ас
хоолойн
ы
гаралт

2.
халах
гадарг
уунхоо
лойнууд

ГҮ –г цав ба зэврэлтээс
үүссэн гэмтэл илрүүлэх
зорилгоор хийнэ.
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үед.
3.
хоолой
н секц:
урд ба
хойд
толгой,
Дн=21
9
коллек
-тор
(шухов
а
берлин
ызуухн
ы
хувьд)

ГҮ

СБС
ШНС
ХЗХ,
ХХ

ГҮ
4.
Экран,
уур
халааг
-чийн,
экономайзерын
ба
гадаад
циклон
ы
коллек
-тор

ШНС(өн
гөт)
эсвэл
СБС
ХШ

ХЗХ, ХХ

ГҮ, ХАС

ГҮ

Хооло
йн
булан

ХШ
Зуйванж
илт

ХЗХ

Дотоод гадаргуу ба
дулаалга авсан
үеийн гадаад
гадаргуу
Хоолойн самбарын
нүхний хоорондох
зай.
Толгойн их биеийг
боломжтой
газруудад

Боломжтой
газруудад

ГҮ ы-н үед хоолойн
торныгүүр, төвлөрөх
байршил, нээлхийн хаалтыг
гагнасан өнцгөн оёдлууд ба
вальцовкан холболт дээр
илүү анхаарал хандуулна.

ГҮ ы-н үр дүнгээр
хамгийн муу 10-с
багагүй хоолой
хоорондын зай.
Их биеийн уртын
дагуу 3-с багагүй
цэгүүд дээр

Толгойн орой

Орой болгон дээр 3с багагүй цэгүүд
дээр

1. дулаалга авсан
хэсгийн гадаад
гадаргуу

Зориулалт бүрээс
нэг коллектор

Үл хүлцэх согог илэрсэн бол
бүх коллекторыг хянана.

Зориулалт бүрээс
нэг коллекторын
боломжтой
газруудад гадаргуйг
харах

Үзлэгийг
перископэсвэлэндоскопын
лампаар хийнэ. Үл хүлцэх
согог илэрсэн бол хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин ихэснэ.

2. харах нүхээр
дотоод гадаргууг
харах
3. коллекторын
нээлхий
Нүхний орчны хэсэг,
гадаад гадаргуун
талаас өнцгөн
оёдлууд

100%
ГҮ –н үр дүнгээр
цууралт байх
сэжигтэй үед

ГҮ –н үр дүнгээр
олон нугаралт
байгаа үед
Зориулалт бүрийн
Үл хүлцэх ханын зузаан,
коллектор бүрээс
хатуулаг илэрсэн тохиолдолд
Гадаад гадаргуу
нэгийнх нь уртын
ХЗХ, ХХ хяналтуудын хамрах
дагуу 3 огтлолд
хүрээ 2 дахин ихэснэ.
Экраны
коллектороос 2-с
Коллекторын
доошгүйг ба уур
Үл хүлцэх дефект илэрсэн
хоолойн ёроолыг
халаагчийн гарах
тохиолдолд хяналтын хамрах
холбосон гагнуурын
коллекторын
хүрээ 2 дахин ихэснэ.
оёдлууд
гагнуурын оёдлыг
заавал хянана.
5. Зуухны орчны халаагдахгүй шугам хоолой
Дулаалга авсан
Зориулалт бүрийн
Үл хүлцэх согог илэрсэн
хэсгийн гадаад
булан бүрээс 2-с
тохиолдолд хяналтын хамрах
гадаргуу
доошгүй
хүрээ 2 дахин ихэснэ.
Булангийн дундаж
огтлолд 2
ГҮ –н үр дүнгээр
Үл хүлцэх зуйванжилт
диаметрийн
зориулалт бүрийн
илэрсэн тохиолдолд
огтлолд: булангийн
булангаас 2-с
хяналтын хамрах хүрээ 2
хавтгайд ба түүнд
доошгүй
дахин ихэснэ.
перпендткуляр
хавтгай
ГҮ ба ХШ хяналтыг
Өгөгдсөн тухайн бүсэд 1,5
ГҮ ы-н үр дүнгээр
100х50 мм хэсэгт 5мм-с их нимгэрэлт илэрвэл
зориулалт бүрээс
с доошгүй цэгт
(зузаан хэмжих цэг дээрх
нэг хоолой дээр
хийсэн булангийн
заалтуудын ялгавраар)
Гадаад гадаргуу
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ХАС

сунгагдсан ба
нейтрал бүсийн
төвд
ГҮ ба ХШ хяналтад
орсон булангийн
сунгагдсан ба
нейтрал хэсгүүдийн
төвд

зориулалт бүрээс 2 булангууд
дээр ХАС хийгддэг.
ГҮ ы-н үр дүнгээр
зориулалт бүрээс
нэг хоолой дээр

Үл хүлцэх дефект илэрсэн
тохиолдолд хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин ихэснэ.

б) ЦКТИ, БГ, ТП, БКЗ, СУ төрлийн усан хоолойтой уурын зуухнуудын
техникийн оношлогооны хөтөлбөр.
Хүснэгт 5.36
Зуухны
Хяналт
эд анги ын арга
1
2
1. Барабан

Хяналтын бүс

Хяналт хамрах хүрээ

Хяналтын онцлог

3

4

5

100%

Дулаалгын өрлөг ба
дулаалгын бүрэн бүтэн
байдал болон боломжит ус
дуссан ул мөрийг шалгана.

Дулаалга авсанүед
100%
Хэрэв өмнөх техникийн
төлөв байдлын
оношлогоонд адилхан
хяналт хийгдсэн бөгөөд
баримтжуулагдсан
байвал ГҮ хяналтын
хамрах хүрээг багасгаж
болно.

Дулааны өрлөг дээрх
хуурай
толбоор ус гарсан ул мөр
илрүүлсэн бол дулааны
өрлөгийн энэ хэсэгт авч
хаян гадаад гадаргууд
хянадаг.

100 %

Дараах зүйлд илүү анхаарал
хандуулна: ус уурын зааг
хэсэг (дундаж түвшнээс 2
тал руу 100 мм), барабаны
доод үүсгэгчийн дагуу
гадаргуу, хоолойн самбарын
нүх хоорондох зай, хоолойн
нүхний гадаргуу, цорго
суулгахад гарсан зай завсар
усан хэсэгт барабанд гаднаас
нь гагнасан хоолойнууд.

200х200 хэмжээтэй
хянах хэсэг

ГҮ –н үр дүнгээр цууралт
байх сэжигтэй үед. Үл хүлцэх
согог илэрсэн бол хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин ихэснэ.

ГҮ –н үр дүнгээр
цууралт байхсэжигтэй
үед, гэхдээ 10-с багагүй
хоолой хоорондын зай

Үл хүлцэх согог илэрсэн бол
хяналтын хамрах хүрээ 2
дахин ихэснэ.

ГҮ –н үр дүнгээр
цууралт байх сэжигтэй
үед, эсвэл сэжигтэй ба

Ердийн ханын зузааны 15%
аас их гүнтэй зэврэлтээс
үүссэн идэгдэлттэй газрууд

1. дулаалгы
нөрлөг ба
дулаалга

ГҮ

2. боломжтой
газруудад
гадаад гадаргуу:
дулаалга руу ус
орж боломж,
хамгаалалтын
хаалт, тулгуур
суулгасан газар,
барабаны
орчинд гарсан
хагаралаас
болсон уурын
идэлтээс үүсэх
боломжтой
гэмтлүүд

1.1
бүслүү
р
3. дотоод
гадаргуу

1. усан дотор
байх бүслүүрийн
нэгийнх нь
дотоод гадаргуу
СБС,
ШНС

2. дотоод
гадаргуу дээрх
хоолой
хоорондын зай
3. гадаад болон
дотоод гадаргуу
дээрх цууралт
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эсвэл сэжигтэй
хэсгүүд
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түүний гагнууртай үед

түүнчлэн нүх сүвтэй
газруудыг зүлгүүрээр аваад
ШНС эсвэл СБС аргуудаар
цууралт байхгүй эсэхийг
шалгадаг.

4. Барабаны
доторх
тоноглолыг
барабаны
хананд гагнах
гагнуурын
оёдлууд

ГҮ – н үр дүнгээр
цууралт байх сэжигтэй
үед, оёдлын 15%-ас
доошгүй уртад

ГҮ-н үр дүнгээр цууралт байх
сэжигтэй үед. хүлцэх согог
илэрсэн бол хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин ихэснэ.

ХЗХ,
ХХ

Гадаад болон
дотоод гадаргуу
дээр

Барабаны уртын дагуу
3-с доошгүй огтлолд,
огтлол бүр дээр 3
хэмжилт: нэг нь доод
үүсгэгчийн дагуу, нөгөө
2 нь барабаны баруун
болон зүүн талуудаар

МШ

Гадаад болон
дотоод гадаргуу
дээр

ГҮ, ШНС эсвэл СБС,
ХАС, ХЗХ, ХХ-н үр
дүнгээр нэг бүслүүрт

ГҮ

1.2.Ёро
ол

СБС
ШНС

Гадаад болон
дотоод гадаргуу,
түүнчлэн
цилиндр хэсгээс
ёроолын зуйван
хэсэгт шилжих
шилжилт, ус
уурын зааг,
нээлхийн
хаалтны эд
ангийг бэхэлсэн
гагнуурын
холболтууд
Гадаад болон
дотоод гадаргуу
дээрх газрууд:
- сэжигтэй
хэсгүүд;
- согог устгасан
газар;
- ёроолын
зуйван хэсгээс
цилиндрт
шилжих хэсэг;
- нээлхий
нүхний орчин
дахь усанд
байх хэсгээс
хамгийн бага
муруйлтын
радиустай
бүсэд 70 мм

100 %

ГҮ- н үр дүнгээр
цууралт байх сэжигтэй
үед, эсвэл түүний
гагнууртай үед
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Хатуулаг хэмжих бүс нь
гагнуурын оёдлоос 50 мм-с
доошгүй зайд байна. Үл
хүлцэх ханын зузаан,
металлын хатуулаг илэрсэн
тохиолдолд ХЗХ, ХХ
хяналтуудын хамрах хүрээ 2
дахин ихэснэ.
Скореплик ба дээж
авалтаар:
40 жил ашигласны
дарааҮл хүлцэх согог
илэрсэнбол үл эвдэх
аргуудаар үл хүлцэх хатуулаг
илэрсэн болдээжээр
шинжлэх шаардлагатай
эсэхийг энэ стандартын
5.6.10.7.в)-ээр тодорхойлно.

Цууралт болон зэврэлтээс
үүссэн гэмтэл илрүүлэхийн
тулд

Ханын ердийн зузааны 15%
-аас илүү гүнтэй зэврэлтээс
үүссэн идэгдэлттэй,
цууралттай газрууд, мөн нүх
сүвнүүдийг зүлгүүрээр
аваад ШНС, СБС аргуудаар
цууралт байхгүй эсэхийг
шалгана.

MNS

: 2021

ХЗХ,
ХХ

1.3.
Нээлхи
й
нүх

1.4
Тэжээлийн
ус,
химийн
нэмэлт
бодис
орох
нүх, ус
явуула
х, ус
дамжуу
-лах,
уур
авах
нүх
болон
бусад
хоолой

ГҮ,
ШНС

ГҮ,ХШ

СБС
эсдэл
ШНС(өнг
өт)

өргөнтэй хэсэг.
Хяналтын цэг нь
цилиндрийн
доод үүсгэгчийн
дагуу нээлхий
нүх хүртэл,
битүү ёроолтой
бол төв цэг
хүртэл гадаад
эсвэл дотоод
гадаргуу
дээрбайна.
Нээлхий нүхний
ирмэг, нүхний
гадаргуу,
нээлхийн орчны
100 мм-т байх
хэсэг, хаалт
доорх
нягтруулгын
гадаргуу
Хоолой эсвэл
штуцерын
дотоод гадаргуу,
барабаны
дотоод гадаргуу
дээрх ирмэгээс
50 мм-д орших
бүс.
Барабаны
гадаргуун
нүхний ирмэгээс
50 мм-д орших
хэсгийн дотор
гадаргуу

1. гадаад
гадаргуу

ГҮ,ХШ

1.5.гагн
уу-ран
холбол
т
СБС
эсвэл
ШНС

2. оёдлын
металлын
дотоод гадаргуу
ба
оёдлынорчинд
1. засварын
гагнуурын
гадаргуу ба
түүнийг тойроод
30 мм өргөнтэй
бүс
2. барабан
доторх
тоноглолуудыг
барабаны
хананд гагнасан

Ёроол бүр дээр 3-с
доошгүй цэгүүд

ГҮ – 100%, ГҮ –н үр
дүнгээс хамааран
цууралт байх
сэжигтэйбол ШНС
хийнэ.

100%

ГҮ-н үр дүнгээр
цууралт байх сэжигтэй
үед хийнэ. ГҮ н үр
дүнгээр сэжигтэй
хэсгүүд нүхний дотор
гадаргуу дээр илэрсэн
бол групп бүрээс 2
нүхэн дээр ШНС, СБС
хяналт хийх хэрэгтэй.

Дулаалга авсан газар
гагнуурын холболтын
уртын дагуу боломжтой
бүх газруудад
Боломжтой хэсгүүдэд,
гэхдээ уртын 50%-с
багагүй

Дулаан хамгаалах цамц
байхгүй бол тэжээлийн усны
орох нүхийг заавал ШНС,
СБС хяналтанд оруулна.

Аливаа зориулалтын
гагнуурын холбоосууд
Хоолой, штуцер, тусгаарлах
тоноглолын эд ангиуд
гагнасан оёдлуудыг оруулаад
бүх зориулалтын оёдлууд.
Дахин оношлогоо хийхдээ
өмнө нь хянагдаж байгаагүй
хэсгийг хянах.

Нэмэлт гагнуур байгаа
тохиолдолд

ГҮ- н үр дүнгээр цууралт
байх сэжигтэй үед
оёдлын уртын 15%-с
доошгүй
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Үл зөвшөөрөгдөх дефект
илэрсэн бол хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин ихэснэ.
Дахин оношилгооны үед
өмнө нь хянагдаж байгаагүй

MNS
гагнуурын
оёдлууд

ХАС

1.6.вал
ьцовкан
холбол
т

ГҮ

ХШ:
ханын
өндөр,
диаметр,
зузаан
2.Коллектор

2.1.
коллект
о-рууд:
- уур
халаагчийн
тохируу
-лагч;
-экран;
буцалг
ах багц
хоолой
н;
эконом
ай
-гадаад
циклон

ГҮ

Бүслүүр ба
ёроолын
гагнуурын
холбоосын
изоляц авсан
үед гадаад
гадаргууг нь
хянах, эсвэл
барабаны дотор
талаас хянах
Хоолойн
цилиндр ба
ирмэг

Хоолойн
төгсгөлүүд
(цилиндр)
1. гадаад
гадаргуу:
- дулаалга руу
ус орох
магадлалтай
газрууд
(дулаалга авсны
дараа);
- ёроол,
фланецтай
тулгаж холбосон
газруудад
- цилиндр
хэсгийн олон
хэсгээс хийсэн
бол тэдгээрийн
холболтууд
- нээлхийн
хаалтуудын
нягтруулах
гадаргуу
- доод
үүсгэгчийн
орчны хэсэг;
- хоолойн
нүхний
хоорондох зай
2. дотоод
гадаргуу:
Доод үүсгэгчийн
дагуу;
Хоолойнуудын
хоорондох зай;

СБС
эсвэл
ШНС

Гадаад
гадаргуу:
Хоолойн

: 2021

хэсгүүдийг хянана.

Дагуу оёдлыг нийтуртын
30% -с доошгүй хэсгийн
хянах ба үүнд оёдлыг
огтлолцлын цэгээс тал
бүр руу 200 мм хэсгийг
оруулна. Цагираган
оёдлыг оёдлуудын
огтлолцлоос талбүр лүү
200 мм-т хянана.

Үл зөвшөөрөгдөх гэмтэл
илэрсэн тохиолдолд
хяналтын хамрах хүрээ 2
дахин ихэснэ.

100%

ГҮ- н үр дүнгээр хамгийн
их элэгдсэн 10-с
доошгүй хоолойнууд

Хажуугийн экрануудын
коллекторуудын нэгийг
боломжтой газруудад
Урд хойд талын
экрануудаас бас нэг
буцалгах багц
хоолойноос нэг
экономайзераас нэг

Үл зөвшөөрөгдөх гэмтэл
илэрсэн бол хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин ихэснэ.

Уур халаагчийн
коллекторын хувьд, 10
хоолой хоорондох зай

Үл зөвшөөрөгдөх гэмтэл
илэрсэн бол хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин ихэснэ.

Хажуу талын
экрануудын
коллекторуудаас нэг:
Урд эсвэл хойд
экранаас нэг буцалгах
багц хоолойноос нэг
экономайзераас нэг.
ГҮ –н үр дүнгээр
цууралт байх сэжигтэй
үед

Үзлэгийг нээлхий нүхээр
цууралт, зэврэлтээс үүссэн
гэмтэл хог цугларах бүс
илрүүлэх зорилгоор хийнэ. Үл
хүлцэх дефект илэрсэн
тохиолдолд хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин ихэснэ.
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ХШ
нугаралт

хоорондох зай;
Өнцгөн
гагнуурын
оёдол
Нээлхийн хаалт;
корпус, уур
халаагчийн
тохируулга
вальцовкан
холболт
Гадаадгадаргуу
д

ХЗХ ба
ХХ

Гадаад гадаргуу
хяналтын цэгүүд
доод үүсгэгч
дээр

ХАС

Ёроол
коллектортой
нийлсэн
гагнуурын
оёдлууд

2.2
400°С–
с их
ажлын
темпер
Тулгасан
агагнуурын
МШ
туртай
холболтын
уур
оёдлын орчинд
халаагчийн
коллектор
3. Халах гадаргуун хоолойнууд
Халаах талаас
бүх хоолойн
гадаргуу
Халах бүс ба
хоолойн
барабанд
холбогдох хэсэг
ГҮ
Захын могой
экрануу
хоолойн эхний
д;
үеийн хийн хана
дагуу байрласан
хоолой
буцалг
ах багц
Уур халаагчийн
хоолой
гарах могой
хоолой
-экономайзер
Экраны хоолойн
халах хэсэг дээр
ХШ:
- уур
Гадаад
халаагч
диаметр
Уур халаагчийн
гарах могой
хоолойнууд
нугаралт

ГҮ-ээр нүдэнд харагдах
нугаралт байгаа үед
Зориулалт бүрийн
коллекторуудын нэгэнд
нь 3 огтлолд
Зориулалт бүрийн
коллектороос нэгийг нь
аван нэг гагнуурын
холболт боломжтой
газаруудад хянах

Нэг гагнуурын холболт

Үл хүлцэх ханын зузаан
эсвэл хатуулаг илэрсэн
тохиолдолд ХЗХ, ХХ
хяналтуудын хамрах хүрээ 2
дахин ихэснэ.
Үл хүлцэх согог илэрсэн
тохиолдолд хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин ихэснэ.

Оёдлын орчны металлын
шинжилгээг графитизацийн
үнэлгээтэй хамт реплик скол
дээр хийдэг.

Боломжтой газруудад
100%
Боломжтой газруудад

Боломжтой газруудад

Горелка-н орчинд байх
хоолойнд болон хоолойг
бэхлэх эд ангиудын бүрэн
бүтэн байдалд илүү анхаарал
хандуулна. (дүүжин ба
чиглүүлэгч тулгуур)

Боломжтой газруудад
Хоорондоо
перпендикуляр
диаметрийн эсрэг тал
дээр орших экранаас 5аас багагүй
Уур халаагчийн 15-с
багагүй хоолойг
ГҮ–ээр экраны хоолойн
мушгиралт ба тэдний
унжилт ба ранжира
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Хоолойн диаметр нь 3,5% аар ихэссэн байвал бүх
боломжтой хоолойнуудыг
хянана.

MNS

Хоолой, экран,
буцалгах багц
хоолойн хамгийн
их нимгэрсэн
хэсэгт
ХЗХ

3.
халах
гадаргу
унхоол
ой

МШ

Хийн гүйлтийн
ар ханын дээд
эгнээний ВЭК
хоолой
Уур халаагчийн
гарах могой
хоолой

Хамгийн их
элэгдсэн
хоолойнуудаас
хяналтын дээж
авна

асгарсан нь илэрсэн
тохиолдолд.
ГҮ-н үр дүн багадаа
диаметрийн хэмжилтээр
(диаметрнь 3,5% аар
ихэссэн) сонгож авсан
хамгийн их элэгдэлттэй
10-с доошгүй хоолой
Халаагчийн өндрийн
дагуу 3 түвшинд
хоолойн зузаан
хэмжинэ. 10с доошгүй
ВЭК хоолой, 10-с
доошгүй уур халаагч
хоолой

ГҮ –н үр дүнгээр сонгож
авсан зориулалт бүрээс
нэг хоолой

: 2021

Үл хүлцэх ханын зузаан
илэрсэн тохиолдолд ХЗХ
хяналтын хамрах хүрээ 2
дахин ихэснэ.

Металлын төлөв байдал,
ханын нимгэрэл, зэврэлтийн
элэгдэлтийн зэрэг, дотоод хаг
хусмын байдал зэргийг
тодорхойлохын тулд
хяналтын дээжийг авдаг.
Хоолойн металлыг хяналтын
дээж аван шинжлэх
шаардлагыг техникийн
оношилгоог гүйцэтгэж буй
байгууллага тодорхойлно.

4. Зуухны орчны халаагддаггүй хоолойнууд

Хоолой
н
булан

4.
Зуухны
орчин
дахь
халааг
ддаггүй
хоолой,
хоолой
н булан

ГҮ-н үр дүнгээс хамаарч
ШНС эсвэл СБС –г хийдэг.
Цууралт илэрсэн
тохиолдолд хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин
ихэснэ.
Үл хүлцэх зуйванжилт
илэрсэн тохиолдолд
зуйванжилтын хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин ихэснэ.

ГҮ,СБС
ШНС
(өнгөт)

Изоляц авсан
үед гадаад
гадаргуу

Зориулалт бүрийн
хоолой бүрээс 2 булан

ХШ:
зуйванж
ил

ГҮ –д орсон
булангийн төв
хэсэгт

Зориулалт бүрийн
хоолой тус бүрээс 2
булан

ХЗХ

ГҮ-д орсон
булангийн
сунгагдсан ба
нейтрал бүсийн
төв хэсэгт ХШ
100х50 мм
хэсэгт 5-с
багагүй цэгт

Зориулалт бүрийн
хоолой тус бүрээс 2
булан

Үл хүлцэх ханын зузаан
илэрсэн бол ХЗХ хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин ихэснэ.

ХАС

ГҮ-д орсон
булангуудын
сунгагдсан ба
нейтрал бүсийн
төв хэсэгт.

Зориулалт бүрийн
хоолой тус бүрээс 2
булан

Үл хүлцэх согог илэрсэн бол
хяналтын хамрах хүрээ 2
дахин ихэснэ.

в) ЛМЗ, НЗЛ, ТКЗ, ТКП, КОмаркийн зуухнуудыг уур усны хоолойн
техникийн оношлогоо хийх хөтөлбөр.
Хүснэгт 5.37

287

MNS
Зуухны
эд анги

: 2021
Хяналты
н арга

Хяналтын бүс

Хяналт хамрах хүрээ

Хяналтын онцлог

1.Барабан (уур хатаагч)

1. дулаалгын өрлөг
ба дулаалга

2. гадна гадаргуу

100%

Дулаалга авсан үед
100%
Хэрэв өмнөх
оношилгоонд адил
хяналт хийгдээд
баримтжуулагдсан
байвал ГҮ–н хамрах
хүрээг багасгаж
болно.

ГҮ, ХШ

1.1
бүслүүр

СБС
эсвэл
ШНС
(өнгөт)
ба ХАС

3. дотоод гадаргуу

100%

1. нэг бүслүүрийн
дотоод гадаргуун
усан орчинд.

200х200 хэмжээтэй
хяналтын бүс

2. дотоод гадаргуу
дээр хоолойн нүх
хоорондын зай

Буух хоолой
хоорондох хоолой
хоорондын зайд;
Өгсөх хоолойн
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Дулааны өрлөг ба
дулаалга дээр ус гарсан
ул мөр шалгана. Ус, уур
гарсан ул мөр нь хуурай
толбоор мэдэгдэх
бөгөөд, уг ул мөр
илэрсэн тохиолдолд
дулаалгын өрлөгийг
аваад гадаад үзлэг
хийнэ.
Зэврэлт элэгдэлийн
гэмтэл илрүүлэх
зорилгоор дараах
хэсгүүдэд онцгой
анхаарал хандуулдаг:
- изоляц дээр ус орох
магадлалтай;
- барабаны ойролцоо
хоолой хагарахад үүсэж
болох ууранд
идэгдэлтийн гэмтэл;
- хамгаалалтын хаалт
суурилуулсан газар;
- тулгуурын ойролцоо;
- утааны хийгээр хажуу
талаас халаагдах
барабаны хэсгүүд
Дараах хэсгүүдэд илүү
анхаарал хандуулна:
Ус уурын заагийн
орчинд (барабаны
дундаж түвшнээс 100
мм талбүрлүү) ба доод
үүсгэгчийн гадаргуу;
- хоолойн самбрын нүх
хоорондын зай;
- валтьцовкан ба таван
холболт;
- тэжээлийн ус, фосфат
өгөх хоолой.
- хоолой, штуцер,
барабан доторх
тоноглолуудыг
барабанд гагнасан
оёдол
- бүслүүр ба ёроолын
үндсэн уртааш ба
цагираган оёдлууд,
тэдний огтлолцол
ГҮ – н үр дүнгээр
цууралт байх сэжигтэй
бол. Үл хүлцэх согог
илэрсэн бол хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин
нэмэгдэнэ.
Үл хүлцэх согог илэрсэн
бол хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин
нэмэгдэнэ.

MNS

: 2021

хоорондох 2 хоолой
хоорондын зайд
хөндлөн
чиглэлүүдэд;
ГҮ-н үр дүнгээр үл
хүлцэх согог байх
магадлалтай хоолой
хоорондын зайд
3. цууралт, эсвэл
гадаад ба дотоод
гадаргуу дээрх
сэжигтэй хэсгүүд

4. барабаны дотоод
тоноглолуудыг
барабан дотор
бэхэлсэн гагнуурын
оёдлууд

ХЗХ ба
ХХ

1.1
Бүслүү
р

МШ

1.2.ёро
ол

ГҮ,ХШ

1.2.ёро
ол

СБС
эсвэл
ШНС(өн
гөт)

Доод байгуулагч
дээх хяналтын
цэгүүд болон дотоод
бабуюу гадаад
гадаргуу дээрх усуурзааг(барабаны
баруун ба зүүн
талаас) орчинд

Гадаад болон дотоод
гадаргуу

Гадаад болон дотоод
гадаргуу, цилиндр
хэсгээр зуйван хэсэгт
шилжих шилжилт
нээлхий нүхний эд
ангийг ёроолд бэхлэх
гагнуурын
холболтёроолын
доод хэсэг ба ус-уур
Гадаад болон дотоод
гадаргуу дээрх
хэсгүүд:
- сэжигтэй хэсгүүд;
- ёроолын зуйван
хэсгээс цилиндр лүү

ГҮ–ээр цууралт байх
сэжигтэй үед болон
түүний гагнууртай
үед

Ханын ердийн зузааны
15% -аас илүү гүн
зэврэлээс үүссэн
идэгдэл, цууралттай
газрууд, мөн нүх сүвийг
зүлгүүрээр аваад ШНС
ба СБС хяналтаар
цууралт байгаа эсэхийг
шалгана

ГҮ-н үр дүнгээр
цууралт байх
сэжигтэй үед

Нэг нэгнээсээ 1000
мм-с ихгүй зайд
байх хяналтын
огтлолуудад,
огтлол бүр дээр 3-с
доошгүй цэгүүдэд.

ГҮ, ШНС эсвэл СБС,
ХАС, ХЗХ, ХХ ын үр
дүнгээр нэг бүслүүр
сонгож авна

Хатуулаг хэмжих бүсүүд
гагнуурын оёдлоос 50
мм-с доошгүй зайд
байна.
Үл хүлцэх ханын зузаан,
эсвэл металлын
хатуулаг илэрсэн үед
ХЗХ, ХХ хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин
ихэснэ.
Скол, реплик ба дээжийн
шинжилгээгээр:
40 жилийн ашиглалтын
дараа цууралт болон
бусад үл хүлцэх согог
байвал үл эвдэх
шалгалтын хэмжилтээр
үл хүлцэх хатуулаг
илэрвэл.
Бүслүүрээс хэрчиж авсан
дээж дээр шинжилгээ
хийх шаардлагыг нь уг
стандартын 5.6.10.7.в) –
тэй нийцүүлэн
тодорхойлно.

100%

ГҮ-н үр дүнгээр
цууралт байх
сэжигтэй, гагнуур
байгаа үед.
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Ханын ердийн зузааны
15% -аас илүү гүнтэй
зэврэлтээс үүссэн
идэгдэлттэй,
цууралттай газрууд,
мөн нүх сүвийг

MNS

: 2021

ХЗХ и ХХ

1.3.
Нээлхи
й нүх
1.4.
тэжээлийн
ус,
химийн
бодис
шахах,
ус
явуулах
,
дамжуу
-лах,
уур
татах
хоолой
н
нүхнүүд

ГҮ,
СБС
эсвэл
ШНС
(өнгөт)

ГҮ,
СБС
эсвэл
ШНС(өн
гөт)

шилжих шилжилт
- бортовка –наас
хамгийн бага
муруйлтын
радиустай хэсэгт 70
мм өргөнд
- нээлхий нүхний
орчинд усан доор
Цилиндрийн заагаас
доод үүсгэгчийн дагуу
нээлхий нүх хүртэл ба
битүү ёроолын төв цэг
хүртэл шугам дээр
гадаад болон дотоод
гадаргуу дээр
хяналтын цэгүүд
Нээлхий нүхний ирмэг,
нүхний гадаргуу,
нүхнээс 100 мм–д
байрлах хэсэг болон
жийрэг доорх
нягтруулах гадаргуу

Хоолой, штуцерын
дотоод гадаргуу,
ирмэг ба барабаны
дотоод гадаргуу дээр
ирмэгээс 50 мм зайд
орших хоолойн дотоод
гадаргуу

1. гадаад гадаргуу
ГҮ

1.5.гагнуурын
холболтууд
ШНС
(өнгөт)

ХАС

зүлгүүрээр аваад ШНС
ба СБС хяналтуудаар
цууралт байхгүй
эсэхийг шалгана.

Ёроол бүр дээр 3-с
доошгүй хэмжилт

ГҮ-100%
ГҮ-н үр дүнгээр
цууралт байх
сэжигтэй үед ШНС
эсвэл СБС хийнэ.

ГҮ-100 %
ГҮ-н үр дүнгээр
цууралт байх
сэжигтэйүед ШНС
эсвэл СБС хийнэ.

Дулаан хамгаалах
цамцгүй тэжээлийн ус
шахах нүхийг заавал
ШНС эсвэл СБС –аар
хянана.

Боломжтой
гадруудад
холболтын нийт
уртын дагуу

Аливаа гагнуурын
холболт

100%

Хоолой, штуцер,
тусгаарлах
төхөөрөмжийг гагнасан
оёдлуудыг оруулаад
аливаа зориулалтын
гагнуурын оёдлууд

2. дотоод гадаргуу;
оёдол ба оёдлын
орчмын металлын
бүс;
1. засварын гагнуурын
гадаргуу ба түүний
эргэн тойрон дахь 30
мм –с багагүй
өргөнтэй хэсэг
2. барабаны доторх
төхөөрөмжийн
барабан
доторбэхлэхгагнуурын
оёдлууд
Бүслүүр, ёроолыг
гадаад гадаргуутай
холбосон гагнуурын

Хатуулаг хэмжих хэсэг нь
гагнуурын оёдлоос 50
мм-с доошгүй зайд
байна.

Нэмэлт гагнуур
байгаа үед
ГҮ-н үр дүнгээр
цууралт байх
сэжигтэй үед оёдлын
уртын 15% -г хянана.

Үл хүлцэх согог илэрсэн
тохиолдолд ШНС эсвэл
СБС хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин ихэснэ.

Оёдлын огтлолцсон
цэгээс тал бүр лүү
200 мм-с доошгүй

Үл хүлцэх согог илэрсэн
тохиолдолд хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин
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MNS
оёдлуудыг дулаалга
авагдсан хэсгүүдэд ба
(эсвэл) барабаны
дотор талаас

ГҮ

1.6 Тав
холболтууд

ХШ:
Тавны
өндөр ба
диаметр
ХАС
баСБС
эсвэл
ШНС(өн
гөт)

ГҮ
1.7валь
цовкан
холболт

ХШ:
ханын
өндөр,
диаметр,
зузаан

1. Тав болон тавны
толгойны орчин
тойрон дахь металлын
бүс
2. давсны хаг хусам
үүссэн газруудад

100%

Гадаад эсвэл\ба
дотоод гадаргуу

ГҮ –ын үр дүнгээр
нийт тавны 10 аас
доошгүй хувийг

1. тав тойрсон металл

ГҮ-ын үр дүнгээр,
гэхдээ нийт тавны
тооны 10%-с багагүй

2. хөндлөн ба дагуу
таван холболт
огтлолцох хэсэг

100%

Цилиндрийн ирмэг ба
их бие

100%

ихэснэ.

Давсны хаг хусам үүссэн
хэсэгт 2-3 тавыг салгаад
уг хэсэгт ШНС эсвэл СБС
хяналт хийнэ.
Тавны геометр
хэмжээнүүд энэхүү
стандартын 7-р бүлгийн
нормоос зөрсөн байвал
ХШ хэмжилтийн хамрах
хүрээ 2 дахин ихэснэ.
Үл хүлцэх согогилэрсэн
бол хяналтын хамрах
хүрээ 100% хүртэл
ихэснэ.
Үл хүлцэх согогилэрсэн
бол оёдлын нийт уртын
дагуу хянана.

ГҮ-ын үр дүнгээр
хамгийн их
Хоолойн төгсгөлүүд
элэгдэлттэй 10-с
(цилиндр)
багагүй хоолойнууд
(цилиндр)
2. Цэвэршүүлэгч

ГҮ

Гадаад ба дотоод
гадаргуу

ХШ
нугаралт

Гадаад гадаргуу

СБС
эсвэл

Гадаад гадаргуу дээр
хоорондох хоолойн

2.1.
коллект
о-рын
хоолой

зайг оруулаад нийт
уртын 30% с багагүй
хувийг.
Цагираганоёдлыгоёд
луудыногтлолцсонцэ
гээсталбүрлүү 200
мм
Гадаад эсвэл ба
дотоод гадаргууг
100% (боломжтой
газруудад)

: 2021

100 % (дотоод
гадаргууг боломжтой
газруудад)

ГҮ-н үр дүнгээр
нугаралт ажиглаглах
үед
Цууралт байх
сэжигтэй үед
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Дотоод гадаргуун ГҮ-г
цууралт, зэврэлт
элэгдэлтээс үүсэх
цууралт илрүүлэх
зорилгоор нээлхийгээр
гүйцэтгэддэг. Дараах
зүйлсэд онцгой анхаарал
хандуулна: нүх
хоорондох зай, шлам
цугларах бүс, нээлхийн
хаалтны нягтруулах
гадаргуу.
Ус дулаалга руу орох
боломжтой
коллекторын гадаад
гадаргуун хэсгүүдийн
харна.Хуурай толбо
үүссэн газар дулаалгыг
аваад гадаад гадаргууг
хянана.

Квадрат хэлбэрийн
коллектортой бол

MNS

: 2021
ШНС
(өнгөт)

ХЗХ, ХХ

2.2.
коллект
о-рын
ёроол

ГҮ
СБС
эсвэл
ШНС
(өнгөт)
ХЗХ, ХХ

2.3.
ёроолы
г
коллект
о-рын
хоолой
д
гагнаса
н
холболтууд

3.халах
гадаргу
унхоол
ой:
экран,
буцалга
х багц
хоолой,
экономайзер,
уур
халаагч

Халах
гадаргу

хоорондын гүүр

Коллекторын гадаад
гадаргуу доод үүсгэгч
дээрх хяналтын
цэгүүд
Гадаад гадаргуу

ГҮ

радиусан шилжилттэй
бүсүүдэд сонгомол
байдлаар ШНС эсвэл
СБС хяналт

Цэвэршүүлэгчийн
уртын дагуу 3
хяналтын огтлолд
100%

Гадаад гадаргуу

Гадаад гадаргуу

ГҮ
ХАС
эсвэл
СБС
(ШНС)

боломжтой газруудад

Гадаад гадаргуу
Гадаад гадаргуу

Халаах талаас эсвэл
барабаны гадна
талаас хоолойн бүх
гадаргуу ба бэхэлгээ.

ХШ:
Гадаад
диаметр

Экраны хоолой ба уур
халаагчийн халуун
хэсгийн гаралтын
хоолойг оруулаад
элэгдэл эрчимтэй
явагдах хэсгүүд

Ранжира
асгарах

Хэв гажилтад орсон
хоолой

Ёроол дээр 3-с
доошгүй цэгт
хэмжинэ
Боломжтой
газруудад 100 %
Боломжтой
газруудад нэг
оёдлын
периметрийн 50%-с
багагүй хувийг

Боломжтой газруудад

ГҮ-н үр дүнгээр
сонгож авсан
зориулалт бүрээс 10с доошгүй хоолой.
Гадаад диаметрийн
хэмжилтийг
хоорондоо
перпендикуляр
диаметрүүдийн дагуу
хийдэг.
ГҮ-н үр дүнгээс
хамаарна
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Үзлэг хийх үед дараах
хэсгүүдэд онцгой
анхаарал хандуулна:
- горелка–ын орчны
экраны хоолой;
- буцалгах хоолойн
хөндлөн ба бага
налуутай хэсгүүд;
- исэлдэлт эрчимтэй
үүсэх хоолой;
- экономайзерын хоолой
- хийн гүйлтийн ханын
дагуу байрласан захын
могой хоолой,
- бага температурын
зэврэлтээс гарсан
гэмтлийг илрүүлэх
зорилгоор
экономайзерын эхний
үеийн хоолой;
- уур халаагчийн гарах
могой хоолой

Хоолой дээр мушгиралт
унжилт мэт үзэгдлүүд

MNS
унхоол
ой:
экран,
буцалга
х багц
хоолой,
экономайзер,
уур
халаагчийн
хоолой

4
-экран,
- уур
халаагчийн,
Экономайзер
ын
коллек
-тор
.

хоолой

ХЗХ

Диаметрыг нь 3,5%аар ихэсгэсэн хоолойг
оруулаад хамгийн их
элэгдэлттэй хоолой.

ГҮ-н үр дүнгээр
зориулалт бүрээс
хамгийн муу 10-с
доошгүй хоолой

МШ

Хамгийн их
элэгдэлттэй
хоолойноос хяналтын
дээж авна

ГҮ-н үр дүнгээр
сонгож авсан хамгийн
муу 2 хоолойноос нэг
нэг хэрчиж авсан
дээж.

1. гадаад гадаргуу

Дулаалга авхагдсан
үед боломжтой
газруудад

2. дотоод гадаргуу

Үзлэг хийх
боломжтой
гадаргуу
(нээлхийгээр
харагдах)

3. коллекторын
нээлхий

100%

ГҮ

СБС
эсвэл
ШНС(өнг
өт)
ХШ
нугаралт

-экран,
- уур
халаагчийн,
Экономайзер
ынколл
ек-тор

Гадаад гадаргуу; нүх
тойрсон бүс;
өнцгөн гагнуурын
холболт

Гадаад гадаргуу

ГҮ-ын үр дүнгээр
цууралт байх
боломжтой үед

илэрсэн бол хоолойн
нугаралтыг хэмждэг.
Үл хүлцэх хоолойн ханын
зузаан илэрсэн
тохиолдолд ХЗХ-ийн
хамрах хүрээ 2 дахин
ихэснэ.
Хоолойн металлын
төлөв байдал, ханын
нимгэрэлт, зэврэлтээс
болж идэгдсэн зэрэг,
дотоод хаг хусмын
байдлыг тодорхойлно.
Дараах зүйлсд онцгой
анхаарал хандуулна:
- ус эсвэл уур гарсан
ул мөр дулаалга дээр
илэрсэн хэсгүүд;
- нүх хоорондын зай;
- доод үүсгэгч;
- гагнуурын холболт
Цууралт эсвэл
бөөгнөрөл илрүүлэх
зорилгоор перископ,
эндоскопын гэрлүүдээр
үзлэг хийнэ.
Цутгамал коллекторын
үзлэг хийхдээ уурын
хаалтыг авна.
Халсан уурын квадрат
коллекторын ШНС
эсвэл СБС хяналтыг
радиусан шилжилттэй
газар хийнэ.

ГҮ-ын үр дүнгээр
ажиглагдсан
нугаралт

ХХ ба
ХЗХ

Гадаад гадаргуу

Зориулалт бүрээс
нэг коллекторын
уртын дагуу 3
огтлолд

ГҮ ба
ХАС

Ёроолыг коллекторт
гагнасан холболтын
боломжтой хэсэгт

Зориулалт бүрээс
нэг коллекторын
ёроол

МШ
графитиза
ц
илрүүлэх
зорилгоор
микробүтцийн
шинжилгэ
э

: 2021

400°С-с их ажлын
температуртай уур
халаагчийн коллектор

Нэг гагнуурын
холболт дээр

5. Зуухны орчны халаагдахгүй хоолойнууд
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Үл хүлцэх ханын
зузаан, металлын
хатуулаг илэрсэн
тохиолдолд ХЗХ ба ХХ
хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин ихэснэ.
Үл хүлцэх согогилэрсэн
тохиолдолд хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин
ихэснэ.

Шинжилгээ реплик ба
скол дээр хийгддэг. Үл
хүлцэх графитизация
илэрсэн тохиолдолд (2-с
их) хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин ихэснэ.

MNS
Хоолой
н
буланг
ууд:
- ус
явуулах
,
- уур
авах,
экраны,
- уур
дамжуу
-лах,
- уур
халаагчийн,
холболтын
(бараба
н
хоорондын)

: 2021
ГҮ,ШНС(
өнгөт)
эсвэл
СБС

Дулаалга авсан үеийн
гадаад гадаргууг

ХШ:
Зуйванжи
лт

ГҮ–д хамрагдсан
булангийн төв хэсэгт

ХЗХ,ХАС

ГҮ, ХШ –д хамрагдсан
хоолойн 100х50 мм
хэсэгт 5-с доошгүй
цэгт булангийн төв
хэсэгт (сунгагдсан
болон нейтрал хэсэгт)

Зориулалт бүрээс 2-с
багагүй булангууд.
ГҮ-н үр дүнгээр
цууралт байх
сэжигтэй үед ШНС
эсвэл СБС хийгдэнэ.

Үл хүлцэх согогилэрсэн
тохиолдолд хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин
ихэснэ.

ГҮ-н үр дүнгээр
зориулалт бүрээс 2-с
багагүй булангууд

Үл хүлцэх зуйваншилт
илэрсэн бол зуйванжилт
хэмжих хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин ихэснэ.

ГҮ-н үр дүнгээр
зориулалт бүрээс 2с доошгүй хоолойн
булан

Үл хүлцэх ханын зузаан
илэрсэн тохиолдолд ХЗХ
хяналтын хамрах хүрээ 2
дахин ихэснэ.

г) КУ-80-3, КУ-100-1, КУ-125, КУ-150 төрлийн уур болон усны могой
хоолойн техникийн оношлогоо хийх хөтөлбөр.
Хүснэгт 5.38
Зуухны
эд анги
1

Хяналын арга
2

Хяналтын бүс

Хяналт хамрах хүрээ

Хяналтын онцлог

4

5

3
1.Барабан

1. дулаалгын өрлөг ба
дулаалга

1.1бүслүүр

ГҮ

2. дулаалга авсан үеийн
гадна гадаргуу

3. дотоод гадаргуу

100%

Дулаалга авсан үед
100%
Хэрэв өмнөх
оношилгоонд адил
хяналт хийгдээд
баримтжуулагдсан
байвал ГҮ–н хамрах
хүрээг багасгаж болно.

100%
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Дулааны өрлөг ба
дулаалга дээр
усгарсан ул мөр
шалгана. Ус, уур
гарсан ул мөр нь
хуурай толбоор
мэдэгдэх бөгөөд,
уг ул мөр илэрсэн
тохиолдолд
дулаалгын
өрлөгийг аваад
гадаад үзлэг
хийнэ.
Дараах хэсгүүдэд
илүү анхаарал
хандуулна:
- дулаалга руу ус
орох боломжтой;
- хамгаалалтын
хаалт
суурилуулсан;
- тулгуурын
орчинд.
Дараах хэсгүүдэд
илүү анхаарал
хандуулна:
- ус уурзааг дээр
(дундаж түвшнөөс

MNS

: 2021

дээш доош 100
мм);
- доод үүсгэгчийн
дагуу гадаргуу

ХШ:
Зуйванжи
лт ба
нугаралт

4. хоолойн нүх хоорондын
зай

Хоолойн нүх хоорондох
зайг хөндлөн ба уртааш
чиглэлд боломжтой
хэсэгт

Барабаны дотоод
гадаргуун бүх уртын дагуу

Нэг нэгнээсээ 500 мм
зайд орших огтлолд

1. гадаад баэсвэл дотоод
гадаргуу:
- цууралттай хэсгүүд;
- товойлт

ГҮ-н үр дүнгээр цууралт
байх сэжигтэй үед(зэвэн
яр)гагнуур эсвэл товойлт
байх үед

СБС
эсвэл
ШНС

2.хоолойн нүх хоорондох
зай
3. усан дотор байх нэг
бүслүүр

1.1бүсл
үүр

ХЗХ,
ХХ

МШ

ГҮ-н үр дүнгээр цууралт
байх сэжигтэй үед
200х200 хэмжээтэй
хяналтын бүс

Зуйванжил, нугарал
хэмжих цэгүүд доод
үүсгэгч дээрбаусуурзааг дээр.

Нэг нэгнээсээ 500 мм-с
ихгүй зайд орших огтлол
дээр, огтлол бүр дээр 3-с
доошгүй цэгт

Гадаад болон дотоод

ГҮ, ШНС эсвэл
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Зэврэлт дараах
газруудад
боломжтой:
- бүслүүрийн нойтон
өрлөгтэй шүргэх
хэсэг;
- тулгуурын
орчинд;
- хамгаалалтын
хаалт суулгасан
газар, нягт биш
байдлаас эсвэл
байн байн
ажилласнаас
болоод;
- уур усны заагийн
дагуу.
Ханын ердийн
зузааны 15% -аас
илүү гүнтэй
зэврэлтээс үүссэн
идэгдэлттэй,
цууралттай
газрууд, мөн нүх
сүвийг зүлгүүрээр
аваад ШНС ба
СБС хяналтаар
цууралт байгаа
эсэхийг шалгана.
Дахин оношлогоо
хийхдээ хяналтын
бүсийн байршлыг
солих
Үл хүлцэх ханын
зузаан, металлын
хатуулаг илэрсэн
тохиолдолд ХЗХ,
ХХ хяналтын
хамрах хүрээ 2
дахин ихэснэ.
Хатуулаг хэмжих
бүс гагнуурын
оёдлоос 50 мм-с
доошгүй зайд
байна.
Скол, реплик

MNS

: 2021
гадаргуу

СБС, ХХ,ХЗХ–ын үр
дүнгээс хамаарна

Дулаалга авхагдсан үед
100%
Хэрэв өмнөх техникийн
оношилгоонд адил хяналт
хийгдсэн,
баримтжуулагдсан
байвал ГҮ хяналтын
хамрах хүрээг багасгаж
болно.

1. гадна гадаргуу
ГҮ,ХШ
2. дотоод гадаргуу;
Цилиндр хэсгээс зуйван
хэсэгт шилжих шилжилт;
ёроолын доод хэсэг;
Хоолой гагнасан
байршлууд

1.2.
ёроол
СБС
ШНС

ХЗХ,
ГҮ

ГҮ,ХШ
1.3.
нээлхий
нүх

1.4.
тэжээли
йнус,
химийн
бодис

дээжээр дараах
тохиолдолд:
- 40 жилийн
ашиглалтын
дараа;
- товойлт илэрсэн
тохиолдолд;
- цууралт эсвэл
бусад үл хүлцэх
согог илэрсэн
тохиолдолд;
- үл эвдэх сорилын
аргуудаар
хэмжихэд үл
хүлцэх хатуулгийн
утга гарсан бол;
- үл хүлцэх
зуйванжилт ба
нугаралтын үед.

1. гадаад ба эсвэл дотоод
гадаргуу дээр
2. цилиндр хэсгээс зуйван
хэсэгт шилжих шилжилт
Хяналтын цэгүүд
цилиндрийн заагаас
доод үүсгэгчийн дагуу
нээлхийн нүх хүртэл ба
битүү ёроолын төв цэг
хүртэл шугам дээр
гадаад баэсвэл дотоод
гадаргуу дээр
байрласан байна.
Нээлхий нүхний ирмэг,
гадаргуу, жийрэг доорхи
нягтруулах гадаргуу

100%

ГҮ-н үр дүнгээр цууралт
байх сэжигтэй үед
гэмтлийн дараа
ГҮ –н үр дүнгээр цууралт
байх сэжигтэй үед

Ёроолбүрдээр 3с
доошгүйхэмжилт

100%

СБС
ШНС

Нээлхий нүхний ирмэг,
нүхнээс 100 мм зайд байх
хэсэг ба хаалтны
нягтруулах гадаргуу

ГҮ-н үр дүнгээр гэмтэл
байх сэжигтэй үед

ГҮ

Хоолой эсвэл штуцерын
дотоод гадаргуу, ирмэг
болон барабаны дотоод
гадаргуун ирмэгээс 50
мм-т орших хэсэг

100%
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Цууралт болон
зэврэлтээс үүсэх
гэмтлүүд
илрүүлэхийн тулд

Хэрэв ГҮ-н үр
дүнгээр гэмтэл
илрээгүй бол ШНС,
СБС хийхгүй байж
болно.

MNS
шахах
нүх,
ууравах
хоолойн
ы
нүхнүүд

СБС
эсвэл
ШНС

Дотоод гадаргуу,
барабаны дотоод
гадаргуун нүхний орчинд
байх хэсэг

1 гадаад гадаргуу
ГҮ

1.5.гагну
у-рын
холболт
ууд

СБС
эсвэл
ШНС

ХАС

2.Хооло
йн
булан

3. халах
гадаргуу
н
хоолой:
- уур
халаагчи
йн,
-уур шуулагч
ийн,
эконома

2. оёдлын металл ба
оёдлын орчны бүсийг
барабаны дотор талаас
Засварын гагнуурын
гадаргуу ба түүний 30 ммс багагүй өргөнтэй орчин
тойрон (байгаа
тохиолдолд)
Барабаны бүслүүр,
ёроолын дагуу болон
цагираган оёдлуудыг
дулаалга авхагдсан үед
гадна талаас эсвэл
барабаны дотор талаас

ГҮ-н үр дүнгээр цууралт
байх сэжигтэй үед

Дулаан хамгаалах
цамцгүй тэжээлийн
ус шахах нүхийг
заавал хянана.

Дулаалга буулгасан
боломжтой газруудад,
гэхдээ зориулалт бүрийн
оёдлын тооны 50%-с
багагүйг

Тусгаарлагчийн эд
анги, тулгуурын
элементүүд, барих
цагираг, бүслүүр,
ёроол г.м. зүйлсийг
гагнасан аливаа
зориулалтын
гагнуурын холбоос

100%

Оёдлуудын огтлолцлоос
тал бүр лүү 200 мм
хэсгийг оруулаад нийт
дагуу оёдлын уртын 30% аас доошгүй хэсгийг.

ГҮ

Дулаалга авхагдсан үед
гадаад гадаргуйг
боломжтой газруудад

Зориулалт бүрээс 2
булан

ХШ:
зуйванжи
л

Булангийн дунд хэсэгт

ГҮ-н үр дүнгээр зориулалт
бүрээс 2 буланд

СБС
эсвэл
ШНС(өнг
өт)

Сунгагдсан ба нейтрал
бүсүүдэд

ХЗХ

Булангийнтөвхэсэгтсунгаг
дсанбанейтралбүсүүдэд,
ГҮ,
зуйванжилхэмжсэнбайрш
луудад

Зориулалтбүрээс 2
буландээр

ГҮ

Гадаад гадаргууг
боломжтой газруудад

100%

ХШ:
Ранжираа
с хоолой
гарах

Хэв гажилтад орсон
хоолой

ХЗХ

Хамгийн их элэгдсэн
хоолойнууд

: 2021

Үл хүлцэх
согогилэрсэн
тохиолдолд
хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин
ихэснэ
Үл хүлцэх согог
илэрсэн
тохиолдолд
хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин
ихэснэ
Үл хүлцэх
зуйванжил илэрсэн
тохиолдолд
хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин
ихэснэ

ГҮ-н үр дүнгээр цууралт
байх сэжигтэй үед
Үл хүлцэх ханын
зузаан илэрсэн
тохиолдолд
хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин
ихэснэ.

ГҮ-н үр дүнгээр сонгож
авсан хамгийн муу 10багагүй хоолойнууд
ГҮ-н үр дүнгээр мушгирал
Раранжираас хоолой
гарсан тохиолдолд
ГҮ-н үр дүнгээр хамгийн
муу 10-с багагүй хоолой
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Үл хүлцэх ханын
зузаан илэрсэн
тохиолдолд
хяналтын хамрах

MNS

: 2021

й-зерын

МШ

Хамгийн их элэгдэлттэй
хоолойн хяналтын дээж

ГҮ-н үр дүнгээр сонгож
авсан хамгийн муу 2 –с
доошгүй хоолойнуудаас
хэрчиж авсан нэг нэг дээж

1. гадаад гадаргуу

Дулаалга авагдсан
үед100%
Хэрэв өмнөх техникийн
оношилгоонд адил хяналт
хийгдсэн бөгөөд
баримтжуулагдсан
байвал ГҮ хяналтын
хамрах хүрээг багасгаж
болно.

2. дотоод гадаргуу

Нээлхийгээр үзлэг хийх
боломжтой газруудад
100%

Нүхний орчны хэсэг ба
өнцгөн оёдлууд

ГҮ-н үр дүнгээр цууралт
байх сэжигтэй үед

ГҮ,ХШ

4.
- уур
халаагч,
- ууршуулагч
,
- экономайзер
ын
коллекторууд

СБС
эсвэл
ШНС
(өнгөт)

хүрээ 2 дахин
ихэснэ.
Хоолойн металлын
төлөв, ханын
нимгэрэлтийн ба
зэврэлтийн
идэгдэлтийн зэрэг,
дотоод хаг хусмын
байдлыг
тодорхойлохын
тулд

Үзлэгийг перископ,
энпоскопын
тусламжтайгаар
хийнэ.

ХЗХ,ХХ

Гадаад гадаргуу

Зориулалт бүрээс нэг
коллекторт уртын дагуу 3
огтлолд

ХАС

Ёроол коллектортой
холбосон гагнуурын
холболт

Зориулалт бүрийн
коллекторуудаас нэг нэг
ёроол

Үл хүлцэх ханын
зузаан ба хатуулаг
илэрсэн
тохиолдолд ХЗХ,
ХХ хяналтуудын
хамрах хүрээ 2
дахин ихэснэ.
Үл хүлцэх дефект
илэрсэн
тохиолдолд
хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин
ихэснэ

д) Г-420, Г-420 БПЭ, Г-250(П), Г-950, Г-1030Б, Г-330БИ загварын хөндлөн
уурын зуухнуудын техникийн оношлогооны хөтөлбөр.
Хүснэгт 5.39
Зуух
-ны
эд
анги

Хяналт
ын арга

Хяналт хамрах
хүрээ

Хяналтын бүс

Хяналтын онцлог

1.Ууршуулагч барабан

1.1бү
слүүр

ГҮ

1. дулаалгын өрлөг ба
дулаалга

100%
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Дулааны өрлөг ба
дулаалга дээр ус
гарсан ул мөр
шалгана. Ус, уур
гарсан ул мөр нь
хуурай толбоор
илэрсэн тохиолдолд
дулаалгын өрлөгийг
аваад гадаад үзлэг
хийнэ.

MNS

ХШ:
Зуйванжилт ба
нугарал
т

2.дулаалга авсан үеийн гадна
гадаргуу:
- тулгуурын бүс
- бүслүүр ба ёроолын оёдол
орчмын ба холболтын бүс
-штуцер доорх нүх

Дулаалга авсан
үед 100%
Хэрэв өмнөх
оношилгоонд адил
хяналт хийгдээд
баримтжуулагдсан
байвал ГҮ–н
хамрах хүрээг
багасгаж болно.

3. дотоод гадаргуу:
- уур-ус бүсэд барабаны дагуу
тал бүрлүү;
- доод үүсгэгчийн дагуу;
штуцерын, халууны ба утааны
хоолой самбартай холбогдох
холболт;

Нээлхий нүхээр
боломжтой
газруудад

Барабаны дотоод гадаргуун бүх
уртын дагуу

Нэг нэгнээсээ 500
мм зайд орших
огтлолд

1. – цууралттай гадаад
баэсвэл дотоод гадаргуун
хэсгүүд;

ГҮ-н үр дүнгээр
цууралт байх
сэжигтэй үед

СБС
эсвэл
ШНС

ХЗХ, ХХ

2. усан доорх бүслүүрүүдийн
нэг

200х200 хэмжээтэй
хяналтын хэсэг

3. хоолойн самбар дахь нүх
хоорондох зай

ГҮ –н үр дүнгээр
хамгийн муу 10-с
багагүй хоолой

Хяналтын цэгүүд доод үүсгэгч
дээрус-уурзааг дээр
(барабаны баруун ба зүүн
талаас) гадаад болон дотоод
гадаргуу дээр

Нэг нэгнээсээ 500
мм-с ихгүй зайд
орших огтлолд
зуйванжил, нугарал
хэмжих 3-с доошгүй
хяналтын цэгүүд

Нэг бүслүүр дээр

ГҮ,ШНС эсвэл
СБС,ХЗХ, ХХ–н үр
дүнгүүдээс
хамаараад

1.1бү
слүүр

МШ
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Цууралт, от дулина,
зэврэлтийн идэгдэлт
илрүүлэх зорилготой
үзлэг хийнэ.

Ханын ердийн зузааны
15% -аас илүү гүнтэй
зэврэлтээс үүссэн
идэгдэлттэй,
цууралттай газрууд,
мөн нүх сүвийг
зүлгүүрээр аваад ШНС
ба СБС
хяналтаарцууралт
хайна.
Дахин оношлогооны
үед хяналтын бүсийн
байршлыг солих.
Үл хүлцэх согог илэрсэн
тохиолдолд ШНС, СБС
хяналтын хамрах хүрээ
2 дахин ихэснэ
Хатуулаг хэмжих хэсэг
нь гагнуурын оёдлоос
50 мм-с доошгүй зайд
байрлана.
Үл хүлцэх ханын
зузаан, металлын
хатуулаг илэрсэн
тохиолдолд ХЗХ, ХХ
хяналтын хамрахх
үрээ 2 дахин ихэснэ.
Скол, реплик ба
дээжээр:
- 40 жилиийн
ашиглалтын дараа;
- Товойлт илрүүлсний
дараа;
- Цууралт, товойлт;
- Үл хүлцэх зуйванжил
ба нугарал байгаа
бол;
Үл эвдэх шалгалтын
аргуудаар хэмжихэд
хатуулаг үл хүлцэх
хэмжээнд байвал
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ГҮ,ХШ

1.2.
ёроо
л

СБС
эсвэл
ШНС

ХЗХ

1.3.
нээл
-хий
нүх,
штуцер
доор
хнүх

2.
Тусгаарлагч
бара
-бан

3.
хийн
каме
р:
орох;
эргэл
тийн;
гарах
3.
хийн
каме
р
4.
гагну
урын
холболт

ГҮ,ХШ
СБС
эсвэл
ШНС

ГҮ

Гадаад болон дотоод гадаргуу

Боломжтой
газруудад

Ар талын ёроолын гадаад
гадаргуу

ГҮ-н үр дүнгээр
цууралт байх
сэжигтэй үед эсвэл
согогийг өөгүй
авсны дараа

Хяналтын цэгүүд доод
уусгэгчийн дагуу цилиндрийн
заагаас нээлхий нүх хүртэл ба
битүү ёроолын төв цэг хүртэл
шугам дээр байна.
Гадаад болон дотоод
гадаргуунууд
Дээд нээлхий нүхний болон
штуцерны дотоод гадаргуу
1. ууршуулах тольны
барабаны дагуу 2 талруу бүс
ба доод үүсгэгчийн дагуу бүс
2. нийлдэг хоолой гагнасан
хэсэг
3. нээлхий нүх

СБС
эсвэл
ШНС

1. нийлдэг хоолой гагнасан
хэсэг
2. цууралт ,эсвэл гэмтэл байх
магадлалтай бүс
1. штуцер гагнасан хэсэг

ГҮ

СБС
эсвэл
ШНС
ХЗХ

ГҮ,ХШ,
ХАС

2. ууршуулагч барабаныг
халаах могой хоолойг
бэхлэхбүс
3. хийн камеры норох ба гарах
камеруудыг ууршуулах
барабаны торцд гагнах хэсэг.
4. нээлхий нүх
Дотоод гадаргуу: гагнуурын
оёдол ба фланецыг хий орох
штуцертэй гагнасан гагнуурын
орчин, нээлхийн штуцер
Гадаад болон дотоод гадаргуу

1. барабаны гадаад эсвэл
дотоод гадаргуу дээрх
бүслүүрийн ёроолтой гагнасан
гагнуурын холболтууд
2. аливаа гагнуурын холболт
(гадна болон дотоод гадаргуу)
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Ёроол бүр дээр 3-с
доошгүй хэмжилт
Боломжтой
газруудад
ГҮ-н үр дүнгээр
цууралт байх
сэжигтэй үед
Боломжтой
газруудад
Боломжтой
газруудад
Боломжтой
газруудад
ГҮ-н үр дүнгээр
цууралт байх
сэжигтэй үед
ГҮ-н үр дүнгээр
цууралт байх
сэжигтэй үед
Боломжтой
газруудад
Боломжтой
газруудад
Боломжтой
газруудад
100%
ГҮ-н үр дүнгээр
цууралт байх
сэжигтэйүед
ГҮ-н үр дүнгээр
боломжтой
газруудад цэг бүрт
3 хэмжилт
ГҮ – боломжтой
газруудад
ХАС – цагираган ба
уртааш оёдлуудын
огтлолцлоос тал
бүрлүү 200 мм зайд
Боломжтой
газруудад оёдлын
бүх уртын дагуу

Цилиндр хэсгээс доод
ёроолын зуйван хэсэгт
шилжих шилжилтэнд
онцгой анхаарал
хандуулна.
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(ХАС– оёдлууд
огтлолцсон хэсэгт)

СБС
эсвэл
ШНС

4.
гагнуурын
холболт

Хоолойн
була
н

СБС
эсвэл
ШНС

1. барабаны дотор талд
нөхөөс гагнасан газар.
2. барабаны гадна талаас
тулгуурыг гадаргуу дээр
нөхөөс гагнасан газар

ГҮ–ын үр дүнгээр
цууралт байх
сэжигтэй
тохиолдолд

3. барабаны гадаад ба дотоод
гадаргуу дээр – уур авах
хоолой

Гагнуурын оёдол
ба оёдлын орчны
50 мм–с доошгүй
өргөнтэй бүс

Дулаан хамгаалах
цамц бүрэн бүтэн
тохиолдолд СБС ШНС
явуулахгүй байж
болно.

Засварын гагнуур
байгаа бол ГҮ-ын үр
дүнгээр;
4. гэмтлийн дараах засварын
Засварын гагнуур
гагнуур
ба түүнээс 30 мм-д
орших хэсгийн
гадаргуун 100%
Боломжтой
5.гарах эргэлтийн ба орох
газруудад 200 мм-с
газны камеруудыг ууршуулах
доошгүй уртад
барабаны ёроолд гагнасан
гагнуурын оёдол ба
гагнууртай хэсэг
оёдлын эргэн
тойрон
5. халаагдахгүй хоолойнууд

ГҮ

Дулаалга авхагдсан үеийн
гадаад гадаргуу

Зориулалт бүрээс
2-с багагүй булан

Үл хүлцэх согогилэрсэн
тохиолдолд хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин
ихэснэ.

ХШ:
Зуйванжилт

Гадаад гадаргууг булангийн
дундаж огтлолд 2 диаметрээр
перпендикуляр хавтгайд:
булангийн хавтгай ба түүнд
перпендикуляр хавтгайд

ГҮ –н үр дүнгээр
зориулалт бүрээс 2с багагүй буланг

Үл хүлцэх зуйванжил
илэрсэн тохиолдолд
хяналтын хамрах хүрээ
2 дахин ихэснэ.

ХЗХ

Булангийн сунгагдсан ба
нейтрал бүсэд

ГҮ –н үр дүнгээр
зориулалт бүрээс 2с багагүй буланг

ХАС

Булангийн сунгагдсан ба
нейтрал бүсэд

ГҮ –н үр дүнгээр
зориулалт бүрээс 2с багагүй буланг

Үл хүлцэх ханын зузаан
илэрсэн тохиолдолд
ХЗХ хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин ихэснэ.
Үл хүлцэх согогилэрсэн
тохиолдолд хяналтын
хамрах хүрээ 2 дахин
ихэснэ

6. уур халаагч

6.1.
Хоолой

ГҮ

Хоолойн гадаад гадаргуу

Боломжтой
газруудад

ХШ:
Диаметр
, хоолой
ранжираас
гарах

Хэв гажилтад орсон хоолой

ГҮ –н үр дүнгээр
боломжтой
газруудад

ХЗХ

Эрчимтэй элэгдэх хэсэгт

ГҮ –н үр дүнгээр
боломжтой
газруудад, гэхдээ
нийт хоолойн тооны
10% аас багагүй

Үл хүлцэх нимгэрэл
илэрсэн тохиолдолд
ХЗХ хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин ихэснэ

МШ

Товойлт,
отдулин, эрчимтэй зэврэх
бүсээс хяналтын дээж авах

ГҮ–н үр дүнгээр 3-с
доошгүй дээж

Хэмжээг нь хэмжээд,
татаж таслах туршилт
хийн, металлын
микробүтцийг
шинжилдэг.
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1. гадаад эсвэл дотоод
гадаргуу (нээлхий нүхээр)
ГҮ,ХШ

6.2.
Коллект
ор

6.3.
гагнуур
ан
холболт

2. нүх хоорондох зайг хөндлөн
ба дагуу чиглэлд

ГҮ,СБС
эсвэл
ШНС

Штуцерыг халах коллектортой
гагнах өнцгөн оёдол

ХЗХ, ХХ

Гадаад гадаргуу

ГҮ,ХШ,
ХАС

Ёроолыг коллекторын
хоолойтой гагнасан хэсэг

ГҮ

Идэвхитэй элэгдэлт явагдах
хэсгийн гадаад гадаргуу

ХЗХ
7.Хи
йн
хоол
ой
МШ

Боломжтой
газруудад
Боломжтой
газруудад, гэхдээ
нийт нүх хоорондын
зайны 10% -с
багагүй
ГҮ–н үр дүнгээр
цууралт байх
магадлалтайүед
Халах коллекторын
уртын дагуу ижил
зайтай байрласан
3-с доошгүй
огтлолуудад.
Огтлол бүр дээр 3
хэмжилт
ГҮ- боломжтой
газруудад
ХАС-нэг талаас 2с доошгүй
ёроолын оёдлын
периметрийн
50-с багагүй
хэсэг.
Боломжтой
газруудад

Эрчимтэй зэврэлт явагдах
хэсгийн гадаад гадаргуу

ГҮ-н үр дүнгээр,
гэхдээ нийт
хоолойн тооны
10%-аас хэтрэхгүй

Товойлт, отдулин, зэврэлтийн
эдэгдэлттэй газруудад

ГҮ-н үр дүнгээр: нэг
– хоёр хоолой

Үл зөвшөөрөгдөх
хоолойны ханын
нимгэрэлт илэрсэн бол
ХЗХ хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин ихэснэ.
Хоолойн металлын
төлөв, хоолойн ханын
нимгэрэлтийн зэрэг,
зэврэлтийн идэгдэлт,
дотоод хаг хусмын
төлөв зэргийг
тодорхойлох
зорилготой.

е) ПТВМ, КВ-Г.М, КВ-Р, ТВГ.М төрлийн ус халаах зуухнуудын техникийн
оношилгооны хөтөлбөр.
Хүснэгт 5.40
Зуухны
Хяналтын арга
Хяналтын бүс
Хяналт хамрах хүрээ
Хяналтын онцлог
эданги
1
2
3
4
5
1. Экран, коллектор, дулаан солилцох хэсэг, сүлжээний усны шахах ба авах коллектор, завсрын
коллектор
Дулаалга дээр уур
1. дулааны өрлөг ба
ус нэвчсэн ул
100%
дулаалга
мөртэй газруудыг
шалгана.
1.1.колл
ек-торын
Дулаалга авсан үед
ГҮ
2. гадаад гадаргуу
хоолойн
хүрэх газарт 100 %
ууд
Дотоод гадаргуун
Экраны доод
үзлэг:
3. дотоод гадаргуу
коллекторууд дээр
- Тусгай багажаар
(нийт тооны 50 %)
- гагнасан эсвэл
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фланецан
бөглөөтэй
штуцерээр,
- экраны хоолойг
хэрчихэд үүсэх
нүхээр явагдана.
Үл хүлцэх дефект
илэрсэн бол
хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин
ихэснэ
1. гадаад гадаргуу

СБС эсвэл ШНС

1.1.
коллекто
рын
хоолойн
ууд

1.2.
Коллекторын
ёроол
1.3.
ёроолыг
коллекто
рт
гагнасан
холболт
2.
дулаан
дамжуу
лах
хэсгийн
өргөгч
3. халах
гадаргуу
н
хоолой:
-экран;
- дулаан
дамжуу
лах

2. хоолойг
коллектортой
гагнасан хэсгийн
гадаад гадаргууг,
өнцгөн оёдолтой
хамт

ХШ:
нугаралт

ГҮ –ын үр дүнгээр
цууралт байх сэжигтэй
үед эсвэл цууралт
зэврэлтээс үүссэн
элэгдэлтийн дараа
ГҮ–н үр дүнгээр
цууралт байх сэжигтэй
үед.
Сүлжээний усны
шахах болон авах
коллекторын 50 –с
доошгүй хувийг заавал
хянана.
ГҮ-н үр дүнгээр
нугаралт байх
сэжигтэй үед

ХЗХ, ХХ

Гадаад гадаргуу

Зориулалт бүрийн
коллектор бүрээс
нэгийг, коллекторын
уртын дагуу 3 огтлолд
(доод үүсгэгчийн
дагуу)

ГҮ

Үл эвдэх сорил хийх
хэсгийн гадна
гадаргуу

100%

ХЗХ

Гадаргуу бүр дээр 3-с
багагүй цэгүүд

Сүлжээний усны
шахах ба авах
коллекторын ёроол

Гадаад гадаргуу

Зориулалт бүрийн
коллектор бүрээс нэг
нэг ёроолын гагнуурын
холболт

Гадаад гадаргуу

Дулаан дамжуулах
хэсгийн хоолойн
оёдлыг боломжтой
газруудад

ГҮ,
ХШ,
ХАС

ГҮ

ГҮ

ХШ
Гадаад диаметр

Гадаад гадаргуу:
- халаах талаас
болон эрчимтэй
элэгдэлт явагдах
хэсгүүд, ялангуяа
асаагуурын түвшинд
- дулаан дамжуулах
хэсгийн хоолойнууд
- халаах талаасх эв
гажилтад орсон
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Цууралт илэрсэн
тохиолдолд
хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин
ихэснэ.

Үл хүлцэх ханын
зузаан, металлын
хатуулаг илэрсэн
тохиолдолд ХЗХ,
ХХ хяналтын
хамрах хүрээ 2
дахин ихэснэ.

Үл хүлцэх согог
илэрсэн
тохиолдолд
хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин
ихэснэ.

Боломжтой
газруудад100%

ГҮ-н үр дүнгээс
хамаарна

Төвийлттэй
хоолой дээр
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ба хоолой
ранжираас гарах

ХЗХ

Металлын
хоолойноос
авсан дээж дээр
хийх шинжилгээ

экраны хоолой
-дулаан дамжуулах
хэсгийн деформацад
орсон хоолой
Гадаад гадаргуу:
- халаах талаас
болон эрчимтэй
элэгдэлт явагдах
хэсгүүд, ялангуяа
асаагуурын түвшинд
- дулаан дамжуулах
хэсгийн хоолой
эрчимтэй зэврэлт
явагдах хэсэгт

Хамгийн их
элэгдэлттэй хоолой

онцгой анхаарал
хандуулах

ГҮ-н үр дүнгээр экран
ба дулаан дамжуулах
хэсгээс авсан
хамгийн муу 10-с
доошгүй хоолой

ГҮ-н үр дүнгээр экран
ба дулаан дамжуулах
хэсгээс авсан
хамгийн муу 2-с
доошгүй хоолойноос
хэрчиж авсан дээж

Үл хүлцэх ханын
зузаан илэрсэн
тохиолдолд ХЗХ
хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин
ихэснэ.

Хоолойн
металлын төлөв,
хоолойн ханын
нимгэрэлтийн
зэрэг, зэврэлтийн
идэгдэлт, дотоод
хаг хусмын төлөв
зэргийг
тодорхойлох
зорилготой.

4. зуухны орчны халаагдахгүй хоолойнууд

4.1
хоолой
н
булангууд

4.2
хоолой
н
секторо
н булан

ГҮ

Дулаалга авсан үед
боломжтой
газруудад

Зориулалт бүрээс нэг
булан

ХШ
Зуйванжилт

ГҮ-д хамрагдсан
булангуудын төв
хэсэгт

ГҮ-н үр дүнгээр
зориулалт бүрээс нэг
буланд

ХЗХ

ГҮ, ХШ-д хамрагдсан
булангийн төв хэсэгт,
сунгагдсан ба
нейтрал бүсүүдэд

ХАС

ГҮ-д хамрагдсан
булангуудын
сунгагдсан ба
нейтрал бүсүүдэд

ГҮ

Дулаалгаавсанүедбол
омжтойгазруудад

ХЗХ

Дотоод муруй ба
нейтрал бүсүүдэд

ХАС

Гагнуурын холболт

Зориулалт бүрээс нэг
булангийн сунгагдсан
ба нейтрал бүсүүдэд
3 хэмжилт

Зориулалт бүрээс нэг
буланд

Үл хүлцэх согог
илэрсэн
тохиолдолд
хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин
ихэснэ.

Үл хүлцэх ханын
зузаан илэрсэн
тохиолдолд ХЗХ
хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин
ихэснэ.
Цууралт илэрсэн
тохиолдолд
хяналтын хамрах
хүрээ 2 дахин
ихэснэ.

Зориулалт бүрээс нэг
буланд
Зориулалт бүрээс нэг
булан, сектор бүрт 2-с
доошгүй хэмжилт
Зориулалт бүрээс нэг
булан:
Дагуу оёдлыг 100%;
Цагираган оёдлыг
30%-с багагүй

ж) Ширмэн экономайзерын техникийн оношилгооны хөтөлбөр.
Энэхүү программ нь Кусинский машины завод ба Белгородын энэргийн
машины үйлдвэрүүдэд үйлдвэрлэгдсэн 2,8 МПа хүртэл даралтанд
304

MNS

: 2021

ашиглагддаг уурын зуухтай блокын ширмэн экономайзерт хэрэглэгдэнэ.
1. Техникийн оношлогоо явуулах бэлтгэл.
Шингэн ба хатуу түлшээр ажиллах зуухны экономайзерүүд:
- Экономайзерын бүх нум, U хоолой ба коллекторуудыг салгана.
Блок бүрээс доод эгнээ бүрийн халах гадаргуйгаас нэг нэг хоолойг
салгана.
Экономайзерын блок бүрийн ирмэгжүүлэлттэй хоолойнуудын дотоод
гадаргуу, ширмэн эд ангиудын дотоод ба гадаад гадаргуу мөн салгасан
ирмэгжүүлэлттэй хоолойнуудыг угааж цэвэрлэнэ.
Хийн түлшээр ажиллах зуухны экономайзерүүд:
Экономайзерын бүх нум, U хоолой ба коллекторуудыг салгана.
Ирмэгжүүлэлттэй хоолойнуудын дотоод гадаргуйг, ширмэн эд ангиудын
дотоод ба гадаад гадаргуйг угааж цэвэрлэнэ.
2. Шингэн ба хатуу түлшээр ажиллах зуухны ширмэн экономайзерийн
техникийн оношилгооны дараалал:
Бүх ирмэгжүүлэлттэй хоолойнуудын (шаардлагатай тохиолдолд
перископын багажаар) дотоод гадаргуу, салгасан хоолойнууд ба ширмэн эд
ангиудын гадна болон дотоод үзлэгийг цууралт ба зэврэлтээс (элэгдэлтээс)
үүссэн гэмтэл илрүүлэх зорилготой хийдэг. Гадна байдлаар зэврэлтээс үүссэн
нүхний хамгийн их уртын хэмжилт (шаардлагатай тохиолдолд хэв авна).
Ирмэгжүүлэлттэй хоолойнуудын дотоод, гадаад гадаргуу эрчимтэй
зэвэрсэн тохиолдолд салгасан хоолойнуудын нэгээс нь хамгийн их
элэгдэлттэй хэсгээс хэрчиж авна.
Хэрчсэн хоолойн ханын зузаан хэмжилтийг тойргийн дагуу 4-с багагүй
цэгүүдэд хэмжинэ; хэрчилтийн огтлолд хамгийн бага бодит зузааны хэмжээ (Srmin)
ба хамгийн их зуйваншилтыг (amax) тодорхойлно.
Хийн түлшээр ажилладаг зуухнуудын экономайзерууд:
Бүх ирмэгжүүлэлттэй хоолойнуудын (шаардлагатай тохиолдолд
перископын багаж) дотоод гадаргуйг , ширмэн эд ангиудын дотоод гадаад
гадаргуунуудын цууралт болон зэврэлт элэгдэлтийн гэмтэл илрүүлэх
зорилгоор үзлэг хийнэ.Зэврэлтээс үүссэн нүхний хамгийн их уртын хэмжилт
(шаардлагатай тохиолдолд хэв авна).
3. Шингэн, хатуу, хийн түлшээр ажиллах зуухнуудын усан сорил:
Экономайзерын усан сорилыг зуухнаас тусдаа зуухны барабаны ажлын
(зөвшөөрөгдсөн) даралтаас 1,5 дахин их туршилтын даралтанд хийнэ.
Тусгай техникийн үндэслэлтэй тохиолдолд экономайзерын усан сорилыг
зуухтай хамт хийж болно. (төрийн онц бүрэн эрхт байгуллагын тухайн орон
нутгийн төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрлөөр). Энэ тохиолдолд туршилтын
даралтыг зуухны туршилтын даралтаар авна. (ө.х. зуухны барабаны ажиллах
эсвэл зөвшөөрөгдсөн даралтнаас 1,25 дахин их даралт).
з) Энэхүү стандартын 5.6.10.9.а)- ж) –д дурьдагдаагүй төрлийн зуухнд
тусгай хөтөлбөр гаргах шаардлагатай. Энэ шаардлага нь мөн импортоор
оруулж ирсэн зуухнуудад хамааралтай.
Тэгэхдээ 5.6.10.9.а– ж –д ба 5,35 – 5,40 хүснэгтүүдэд бичигдсэн
хөтөлбөрүүд дээр үндэслэнэ. Оношлогоонд орж буй зуухтай төстэй бүтэцтэй
зууханд зориулж бичигдсэн хөтөлбөрүүдийг ашиглах нь зохистой.
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6. Тоноглолын найдвартай ажиллагаа, аюулгүй байдлын шаардлагууд
6.1 Ерөнхий зарчим

6.1.1 Энэхүү шаардлага нь уурын болон усан халаалтын зуух, бие даасан
экономайзер, уур халаагуур, бага оврын зуух, уур ба халуун усны уурын шугам
хоолой, уурын болон хийн турбин, ДЦС-д ашиглагдаж байгаа даралтат сав болон
0,07 МПа-аас дээш даралт эсвэл 1150С-аас дээш ус халаах температуртай бусад
тоног төхөөрөмжид хамаарна.
6.1.2 Тоног төхөөрөмжийн эд анги, бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хийхэд
ашиглагдаж байгаа материалууд нь чанарын шаардлага хангасан (Улсын
хяналтын байгууллагын дүрэм [1012], техникийн нөхцөл болон бусад) гэдгийг
нотлох үйлдвэрлэгчийн техникийн баримт бичигтэй байх ёстой.
6.1.3 Гагнасан хэсгүүдийн үйлдвэрлэгчийн техникийн баримт бичигт
гагнасан хэсгийг хянасан арга, илрэцийн хэмжээ, үр дүнгийн талаархи мэдээллийг
өгөх ёстой.Дефектилэрсэн тохиолдолд түүний байрлал, хэмжээ, шинж чанар
болон устгасан технологийн тухай мэдээлэл байх ёстой.
6.1.4 Хэрэв тоног төхөөрөмжийн угсралтын болон засварын явцад
материалын шинж чанар өөрчлөгдөх эсвэл аюулгүй ажиллагаанд нөлөөлөх
мэдэгдэхүйц үлдэгдэл хүчдэл үүссэн бол дулаан боловсруулалт хийх
шаардлагатай. Дулаан боловсруулалтын төрөл, түүний горимыг төслийн
байгууллага эсвэл угсралт болон засварын норматив баримт бичигт зааснаар
тогтооно.
6.1.5 Хэрэв гагнуур ашиглан тоног төхөөрөмжийг засварлах шаардлагатай
бол засварынжурмын дагуу боловсруулж, баталсан байх ёстой.
6.1.6 Тоног төхөөрөмжийн паспортод дулаан боловсруулалт, засварын
технологийн тухай мэдээлэл хавсрагдсан байх ёстой.
6.1.7 Металлынүл эвдэх шалгалт болон гагнуурын холболтын аргыг
сонгохдоо материалын шинж чанарын онцлог, тухайн элемент ба гагнуурын
холболтын хянах аргачлалын онцлог, үл зөвшөөрөгдөхдефектийг илүү
нарийвчлалтай, бүрэн илрүүлэх шаардлагыг хангасан байхыг тооцож үзнэ.
6.1.8 Тоног төхөөрөмжийн элементийн хийцийн материал нь тэдгээрийг
тооцоот параметртай ашиглах боломжтой нөхцөлд,хүчин төгөлдөр мөрдөж буй
норматив баримт бичгийн (Техникийн шийдвэр, дүрэм [1012],техникийн нөхцөл)
болон энэхүү стандартын шаардлагад нийцсэн байх ёстой.
6.1.9 Тоног төхөөрөмжийн бүх элемент, эд ангиуд нь тогтоосон ашиглалтын
хугацаанд, энэ стандартын болон норматив баримт бичгийн энэ хэсэгт үйлчилж
буй бат бөхийннормыг хангах ёстой.
6.1.10 Стандартын энэ бүлгийн 6.1.8, 6.1.9-г биелүүлээгүй, эсвэл үл
зөвшөөрөгдөх дефект(гажилт)илэрсэн тохиолдолд тоног төхөөрөмжийн боломж,
нөхцөл, ашиглалтын зөвшөөрөгдөх хугацаа зэргийг туршилтын үр дүн, бат бөхийн
тооцоон дээр хийсэн мэргэшсэн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн тогтооно.
6.2 Эд анги, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд тавигдах
материалын техникийн шаардлага
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6.2.1 Элемент, хагас боловсруулсан хийцийн ашиглалтын зөвшөөрөгдөх
параметрүүд нь гангийн төрөл, хийцийн технологийн онцлог, үйлдвэрлэлийн
хяналт, туршилт, шинжилгээний арга эзэлхүүн зэргээр тодорхойлогдоно.
6.2.2 Зуух, турбин, шугам хоолой, савны угсралт, засварын үед ашигласан
материал, хагас боловсруулсан хийцүүд нь тухайн эрчим хүчний тоног
төхөөрөмжийн үйлдвэрийн хүчин төгөлдөр норматив баримт бичигт (Улсын
хяналтын байгууллагын журам [1012],техникийн нөхцөл г.м) нийцсэн байх ёстой.
Энэ шаардлага даралтанд ажилладаг бүх элементэд хамаарна.
6.2.3 Тоног төхөөрөмжийн материал, хагас боловсруулсан хийц эсвэл
элементийн чанар, шинж чанарын тухай өгөгдлүүд нь хагас боловсруулсан
хийцийн үйлдвэрлэгчийн чанарын гэрчилгээ болон харгалзах тэмдгээр
баталгаажих ёстой. Гэрчилгээ байхгүй эсвэл бүрэн бус байвал дутуу туршилтыг
явуулах шаардлагатай бөгөөд албан ёсоор тухайн бүтээгдхүүний чанарын
нийцлийг хангана.
6.2.4 Зуух, турбин, шугам хоолой, савны засварын үед элемент, хагас
боловсруулсан хийц бүр нь үйлдвэрлэгчийн тэмдэглэгээ, гангийн төрөл, стандарт,
техникийн нөхцөл эсвэл үйлдвэрлэлийн техникийн ямар нэгэн баримт бүхий
тэмдэгтэй байх ёстой.
6.2.5 Хэрэв элемент, хагас боловсруулсан хийцийг хийх үйлдвэрлэлийн
мөчлөг дулаан боловсруулалт шаарддаг бол үүнийг үйлдвэрлэгч завод дээр
хийгдэх ёстой. Дулаан боловсруулалтын горим нь элемент, хагас боловсруулсан
хийцийн үйлдвэрлэгчийн дагалдах баримт бичигт жишмэл байх ёстой.
6.2.6 Элемент, хагас боловсруулсан хийцийн үйлдвэрлэгчийн чанарын
гэрчилгээнд мөрдөгдөж буй норматив баримт бичгийн (техникийн нөхцөл, журам)
дагуу тухайн хийцийн металлынмеханик шинж чанарын бодит утгыг заасан байна.
Цохилтын зуурамтгайн туршилтанд 12 мм түүнээс дээш зузаантай цувимал
(цутгамал) хавтан төмөр, 12 мм буюу түүнээс дээш ханын зузаантай шугам
хоолой, 16 мм түүнээс дээш голчтой дугуй цувимал (цутгамал) хагас
боловсруулсан хийц хамрагдах ёстой.
6.2.7 Норматив баримт бичигт жишмэл шаардлагатай тохиолдолд хагас
боловсруулсан металл хасах температурт цохилтын зуурамтгайн туршилтад орох
ёстой. Мөн элэгдлийн дараа тасалгааны температурт цохилтын зуурамтгайн
туршилтад орох ёстой.
6.2.8 1500С-аас дээш тооцоот температурт ажилладаг эд анги, хэсгүүдийг
хийх зориулалттай элемент, хагас боловсруулсан хийцийн үйлдвэрлэгчийн баримт
бичигт өндөр температурт урсалтын хязгаарын нормт утгыг заасан байх ёстой.
Үүнд:
- нүүрстөрөгчит бабага чанаржуулсан марганц, марганц, цахиурмарганцынболон молибден ган - 4000С хүртэл;
- хроммолибдент ба хроммолибдент ванадигийн ган - 4500С хүртэл;
- халуунд тэсвэртэй хром бачанаржуулсанган -5250С хүртэл.
6.2.9 6.2.8-т заасан утгаас дээш тооцоот температурт ажиллахад
зориулагдсан хагас боловсруулсан хийцүүдийн хувьд104, 105, 2*105 цагийн
нөөцтэй температурын шилжилтийн түвшний хувьд удаан хугацааны бат бөхийн
дээд утгыг баталгаажуулсан байх ёстой.
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6.2.10 6.2.66.2.9-д заасан бие даасан шаардлагуудыг хангаагүй
тохиолдолд металлын чанарын нийцлийн норматив шаардлагыг хангасан,
мэргэшлийн байгууллагын дүгнэлтээр баталгаажсан шаардлагатай туршилтыг
явуулах ёстой.
6.2.11 Шинэ төрлийн гангаар (импортоор нийлүүлсэн ган) хийгдсэн элемент,
хэсгүүдийн хэрэглээ
6.2.11.1 Шинэ төрлийн, ялангуяа импортоор нийлүүлсэн шинэ төрлийн
гангаар хийгдсэн элемент, хагас боловсруулсан хийцийг мэргэшлийн
байгууллагын эерэг дүгнэлтийг үндэслэн гүйцэтгэх засаглалын бүрэн эрхтэй
тусгай байгууллагын зөвшөөрлөөр хэрэглэнэ. Ерөнхий дүгнэлт болон
металлынмеханик, физик, технологийн шинж чанарын хэвийн болон дулааны
(дулаан механикийн) элэгдлийн дараах судалгаа, шинжилгээний үр дүнг үндэслэн
дүгнэлтийг гаргана.
6.2.11.2 Механик шинж чанарын шинжилгээг, тогтоосон хамгийн их
температурыг 20- 500С-аар ихэсгэж хийх ёстой. Температурын интервал 500С-аас
хэтрэх ёсгүй.
6.2.11.3 Температурт ажиллах зориулалттай, гулсалтад ордог материалын
хувьд ажлын температурын 104, 105, 2×105 цагт харгалзах удаан хугацааны бат
бөхийн хязгаар болон гулсалтын нөхцөлт хязгаарыг тогтоох ёстой. Богино
хугацааны ба удаан хугацааны туршилтын тоо хэмжээ, хамгийн сүүлчийн
үргэлжлэх хугацаа нь гангийн механик шинж чанар болон химийн найрлагын
зөвшөөрөгдөх хазайлтыг тооцсон зөвшөөрөх тооцоот хүчдэлийг тодорхойлох бат
бөхийн үзүүлэлтийн батлагдсан утгаар хангагдсан байх ёстой.
6.2.11.4 Ашиглалтын явцад гангийн бүтцийн өөрчлөлт явагдаж эхэлсэн
тохиолдолд туршилт явуулах, өөрчлөлтийн шалтгаан болон материалын
ашиглалтын шинж чанарт нөлөөлөх нөлөөллүүдийг тогтоох ёстой. Металлын
уяралтын мэдрэмжийг уярсан ба уяраагүй металлын харьцуулсан туршилтын үр
дүнгээр тодорхойлох ёстой.
6.2.11.5 Гангийн бутрамхайн эсэргүүцэх чадварыг V (KCV) төрлийн
зүсэлттэй сорьцын туршилтын үр дүнгээр металлынхувирлын температурыг
тодорхойлж, үнэлэх ёстой.
6.2.11.6 Бүх төрлийн гагнуурын гангийн гагнагдах шинж нь зохих нэмэлт
материалыг ашиглан зохих технологийн дагуу гүйцэтгэсэн гагнуурын холболтын
туршилтын өгөгдлөөр батлагдсан байх ёстой.
Халуунд тэсвэртэй материалын хувьд гагнуурын холболтын удаан
хугацааны хатуулаг, удаан үргэлжлэх ажлын үеийн оёдлын ойролцоо бүс дэх
байршлын эвдрэлийн эсэргүүцлийн өгөгдлүүд өгөгдсөн байх ёстой.
6.2.11.7 Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын онцгой нөхцөлөөс шалтгаалан
шаардлагатай тохиолдолд үндсэн металлын болон гагнуурын холболтын шинж
чанарын нэмэлт өгөгдлүүдийг, ялангуяа мөчлөгийн хатуулаг, зэврэлт-механикийн
хатуулаг, эвдрэлийн статик зунгааралт (цууралтны тогтворжилт) г.м бусад
өгөгдлийг авсан байх ёстой.
6.2.12 Зуух, турбин, шугам хоолой, савны угсралтын үед тогтоосон журмаар
батлагдсан гагнуурын технологийг ашиглах ёстой. Гагнуурын материалууд нь
стандартын болон үйлдвэрлэгчийн баталж гаргасан норматив, үйлдвэрлэлийн
308

MNS

: 2021

техникийн бусад баримт бичгийн шаардлагыг хангасан байх ёстой. Гагнуурын
материалуудын нэр төрөл, ангилал, хадгалах нөхцөл болон ашиглалтад бэлтгэх
нь гагнуурын норматив болон үйлдвэрлэлийн техникийн баримт бичгийн
шаардлагад нийцсэн байна.
6.3 Бат бөхийн тооцоо
Стандартын энэхүү дэд хэсэгт заасан ДЦС-уудын дулааны ба механик тоног
төхөөрөмжийн бат бэхийг тооцох дүрэм, аргууд нь ОХУ-ын техникийн хяналтын
байгууллагын баталсан станцын зуух, шугам хоолойн бат бөхийг тооцох норм [13],
ЗХУ-ын атомын хяналтын байгууллага, атомын эрчим хүчний ашиглалтын ЗХУ-ын
Госкомитет-ын баталсан атомын эрчим хүчний тоноглолын тоног төхөөрөмж,
шугам хоолойн бат бөхийг тооцох Норм [14] шаардлагуудтай нийцнэ.
6.3.1 Аргачилсан зарчим
6.3.1.1 Бат бөхийн тооцоог дараах хязгаарт төлөв байдлын үнэлгээг
үндэслэн хийнэ. Үүнд:
- богино хугацааны эвдрэл: зуурамтгай эсвэл бутрамтгай;
- Статик ачаалалтай, гулсалтын нөхцөл дэх эвдрэл;
- Мөчлөгтэй ачаалалтай үед макро цууралт үүсэх.
Металлын мөлхөлт үүсэхгүй температурт, заасан төлөв байдлын тооцоог
хийхдээ хугацаанаас үл хамаарах бат бөх болон уян харимхайн богино хугацааны
үзүүлэлтийг ашиглана. Хэрэв материалын гулсалт үүсдэг температурт тоног
төхөөрөмжийг ашигладаг бол тооцоог богино ба удаан хугацааны бат бөх, богино
ба удаан хугацааны уян харимхайн үзүүлэлтийг ашиглан хийнэ.
6.3.1.2 Бат бөхийн тооцооны 2 төрлийн аргыг ашигладаг. Үүнд:
- үндсэн хэмжээсүүдийн сонголтоор тооцох;
- шалгалтын тооцоо.
Бат бөхийн хяналтын тооцоо нь шалгалтын тооцооны нэг төрөл юм.
Тогтоосон ашиглалтын хугацаа нь дууссаны дараа (эсвэл тогтоосон нөөц) тоног
төхөөрөмжийн ашиглалтын зөвшөөрөгдөх хугацааг сунгах эсвэл металл ба
гагнуурын холболтын гэмтэл согогтой тоног төхөөрөмжийн ажиллах чадварыг
үндэслэн бат бөхийн хяналтын тооцоог хийдэг. Бат бөхийн хяналтын тооцоог тоног
төхөөрөмжийн үзлэг шалгалтын үр дүнгээр тодорхойлсон бодит өгөгдлүүдээр
хийнэ. Үүнд:
- геометр хэмжээс;
- өмнөх бүх үеийн ашиглалтын параметр (температур, даралт);
- материалын шинж чанар;
- металлын хуримтлагдсан гэмтлийн түвшин.
6.3.1.3 Үндсэн хэмжээсүүдийн сонголтоор тооцоог хийхдээ тоног
төхөөрөмжид үйлчлэх даралтыг (дотоод, гадаад) авч үзнэ, харин бэхэлгээний эд
ангиудын (боолт, шпилька) хувьд чангалах хүчийг тооцно. Турбины роторын
элементийн тооцоог хийхдээ температурын ачаалал, төвөөс зугтах хүчийг тооцно.
6.3.1.4 Шалгалтын тооцоо нь шаардлагаасаа хамаарч дараах хэсгүүдээс
бүрдэнэ. Үүнд:
- статик бат бөхийн тооцоо;
- удаан хугацааны статик бат бөхийн тооцоо;
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- мөчлөгт болон удаан хугацааны мөчлөгт бат бөхийн тооцоо.
- бутрамтгайн эсэргүүцлийн тооцоо
Шалгалтын тооцооны үед бүх үйлчилж буй ачааллыг (температурын
үйлчлэлийг оруулна) тооцох ба ашиглалтын бүх үндсэн горимыг авч үзнэ.
6.3.1.5 Бүтэцийн эвдрэл гаргахгүй байх зорилгоор тоног төхөөрөмжийн
ажиллагааны бүх горимд, статик болон удаан хугацааны статик бат бөхийн
шалгалтын тооцоог үйлчилж буй хүчдэлүүдийг зөвшөөрөх хүчдэлтэй харьцуулан
тодорхойлох замаар хийнэ.
Удаан хугацааны статик бат бөхийн шалгалтын тооцооны үр дүнгээр
өгөгдсөн горим болон ашиглалтын нөөцийн хувьд зөвшөөрөгдөх үйлчлэх ачааллыг
баталгаажуулж, ашиглалтын өгөгдсөн горимын зөвшөөрөгдөх нөөцийг
тодорхойлно.
Үлдэгдэл нөөцийг тодорхойлох зорилгоор удаан хугацааны статик бат
бөхийн шалгалтын тооцоог ашиглалтын бүх горимд үндсэн ачаалал болох даралт,
температурын (дотоод, гадаад) үйлчлэлээс хамааруулж хийнэ.
6.3.1.6 Мөчлөгт болон удаан хугацааны мөчлөгт ачааллын үед бат бөхийн
шалгалтын тооцоог, макро цууралт үүсэх хүртэлх хийцийн дараагийн мөчлөгт
болон удаан хугацааны мөчлөгт насжилтыг тодорхойлсон ерөнхий ба байршлын
хүчдэлийн шинжилгээг үндэслэн хийж гүйцэтгэнэ. Энэ тооцооны үр дүнд, өгөгдсөн
ашиглалтын (дулааны ба механикийн) давтагдсан ачаалалд ашиглалтын горимын
давталтын зөвшөөрөгдөх тоо, ашиглалтын горимын тухайн давтагдах тооны хувьд
температур, нөөц буюу зөвшөөрөгдөх дулааны ба механик ачаалал болон
ашиглалтын нөөцийг тодорхойлно.
6.3.1.7 Бутрах эвдрэл гарах боломжийг устгах зорилгоор, хүчдэлийн
эрчмийн тооцооны коэффициентийг түүний критик утгатай харьцуулсан харьцааг
үндэслэн бутрамтгайн эсэргүүцлийн шалгалтын тооцоог хийнэ.
6.3.1.8 Зөвшөөрөгдөх хүчдэлтэй харьцуулсан шилжүүлсэн хүчдэлийг
шүргэлтийн хамгийн их хүчдэлийн онолоор тодорхойлно. Зөвхөн шилжүүлсэн
хүчдэлийг хамгийн их хэвийн хүчдэлийн онолоор тодорхойлж, бутрамтгайн
эсэргүүцлийн шалгалтын тооцоог хийсэн үед дээрхи онолоор тодорхойлохгүй.
Агууламжийг тооцоогүй хүчдэлийн тооцоог, онцгойлсон тохиолдлоос бусад
үед шугаман харимхай материалтай адилтган хийнэ. Уян харимхайн хязгаарт,
мөчлөгт бат бэхийг үнэлэхдээ нөхцөлт уян харимхай гэж нэрлэгддэг хүчдэлийг
ашиглана. Энэ хүчдэл нь тухайн цэгийн харимхайн модуль ба налархайн хэв
гажилтын үржвэртэй тэнцэнэ.
6.3.2 Үндсэн тодорхойлолт
6.3.2.1 Тооцоот даралт - тоног төхөөрөмжийн ажлын орчны хамгийн их
илүүдэл даралт, ийм даралттай байхад тухайн эд ангийн үндсэн хэмжээсүүдийн
сонголтоор тооцоогхийдэг.
Ашиглалтын хэвийн нөхцөлтэй эд ангийн хувьд тооцоот даралт нь ажлын
орчны хамгийн их даралттай тэнцүү буюу түүнээс их байх ёстой. Тооцоот
даралтыг ажлын даралтаас ихэсгэх шаардлага болон хэмжээг тооцоо хийсэн
байгууллага нь тоног төхөөрөмжийн бүтээцийн онцлог, иж бүрдэл, ашиглалтын
туршлагыг тооцон тодорхойлдог.
Хэрэв хийцийн элемент нэгэн зэрэг дотоод, гадаад даралтад орсон
тохиолдолд тооцоот даралтыг эдгээр даралтын хамгийн их зөрөөгөөр тооцно.
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Усаар дүүргэгдсэн элементийн хувьд, тухайн элементийн доод захаас дээш
байрлах усан баганын гидростатик даралтыг тооцоот даралтанд оруулж тооцох
ёстой.
Гидростатик даралт болон гидравлик эсэргүүцлийн алдагдлыг, хэрэв
эдгээрийн нийлбэр нь тооцоот даралтын 3%-тай тэнцүү буюу түүнээс хэтэрсэн
тохиолдолд тооцоонд авч үзнэ.
Шугам хоолой, халах гадаргуугийн шугам хоолойн тооцоот даралтыг шугам
хоолойн орох талын ажлын орчны даралттай тэнцүү гэж үзнэ.
Ажлын даралтын хамгийн их утгын 10%-аас хэтрээгүй бол түр хугацааны
даралтын ихсэлтийг тооцохгүй байхыг зөвшөөрнө. Хэрэв хамгаалах төхөөрөмжүүд
бүрэн нээлттэй үед энэ нөхцөл хангагдахгүй байвал хамгаалах төхөөрөмжүүд
бүрэн нээлттэй үед тооцоот даралтыг ажлын даралтын хамгийн их утгын 90%-тай
тэнцүү гэж үзнэ.
Насосны дараах усны шугам хоолойн тооцоот даралтыг, таслах хаалт
хаалттай үед насосны үүсгэх хамгийн их даралтын 90-тай тэнцүү гэж үзнэ.
6.3.2.2 Ханын тооцоот температур - тоног төхөөрөмжийн эд анги, шугам
хоолойн үндсэн хэмжээсийг сонгож тооцох үед энэхүү металлын температур нь
зөвшөөрөгдөх хүчдэлийн хэмжээг илэрхийлнэ.
Халуун хийгээр халдаггүй, гадна халалтаас найдвартай тусгаарлагдсан эд
ангийн ханын тооцоот температурыг, түүний ажлын орчны температуртай тэнцүү
гэж үзнэ.
Гаднаас дулаан хүлээж авахад ханын дундаж температурын өсөлт 50С-аас
хэтрэхгүй байх нөхцөл бүрдсэн үед эд анги найдвартай тусгаарлагдсан гэж үзнэ.
Халдаг эд ангийн ханын тооцоот температур гэж дулааны тооцоо,
хэмжилтээр тодорхойлогдсон, эд ангийн хамгийн их халдаг хэсгийн ханын дотоод
ба гадаад гадаргуугийн температурын арифметик дундаж утгыг хэлнэ.
6.3.2.3 Явуулах - ашиглалтын горим, энэ үед гадаад ачаалал ба температур
нь анхны утгаасаа стационар горимд харгалзах утга хүртэл өөрчлөгддөг.
6.3.2.4 Стационар горим - ашиглалтын горим, энэ үед гадаад ачаалал ба
температур нь тогтмол хэвийн утгаасаа ± 5%-ийн хязгаарт байна.
6.3.2.5 Зогсолт (зогсоох) - ашиглалтын горим, энэ үед ашиглалтын
горимуудын дурын параметрийн утгаас явуулах горимын параметрүүдийн анхны
утга хүртэл температур ба гадаад ачаалал өөрчлөгддөг.
6.3.2.6 Ачааллын өөрчлөлт - ашиглалтын горим, энэ үед тоноглолын
ажиллагааны нэг горимоос нөгөө рүү (явуулах ба зогсоох горимоос бусад)
шилждэг.
6.3.2.7 Хүчдэлийн өөрчлөлтийн мөчлөг - анхны утгаасаа эхлэн алгебрийн
хамгийн их, хамгийн бага утгыг дайран анхны утга хүртлээ өөрчлөгдөх хүчдэлийн
өөрчлөлт.
6.3.2.8 Хүчдэлийн далайц - хүчдэлийн өөрчлөлтийн нэг мөчлөгийн үйл явц
дахь хамгийн их ба хамгийн бага хүчдэлийн зөрөө.
6.3.2.9 Мөчлөгийн хамгийн их (хамгийн бага) хүчдэл - хүчдэлийн
өөрчлөлтийн нэг мөчлөгийн хамгийн их (хамгийн бага) хүчдэлийн алгебрийн утга
6.3.2.10 Ханын тооцоот зузаан - нүхнээс үүсэх сулралт багагнуурын
холболтын тооцоот температуртай үед тооцоот даралт, зөвшөөрөгдөх хэвийн
хүчдэлийн өгөгдсөн утгаар энэхүү болон бусад стандартад заасан томъёоны дагуу
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тооцсон элементийн ханын зузаан.
6.3.3 Зөвшөөрөх хүчдэл
6.3.3.1 Үндсэн тэмдэглэгээ
Үндсэн тэмдэглэгээг 6.1 хүснэгтэд оруулсан.
Хүснэгт 6.1
Тэмдэглэгээ

Нэр

Хэмжих
нэгж

Р

Тооцоот даралт

МПа

Рh

Туршилтын даралт

МПа

t

Ханын тооцоот температур

[σ]

Ханын тооцоот температур дахь зөвшөөрөгдөх хэвийн хүчдэл

МПа

[σ]h

Гидравлик туршилтын үеийн зөвшөөрөгдөх хүчдэл

МПа

σtB ; σB

Тооцоот болон 200С-ийн температур дахь металлын тасралтын
хугацааны эсэргүүцлийн хамгийн бага утга

МПа

Тооцоот болон 200С-ийн температурт харгалзах, үлдэгдэл уян
харимхай 0,2% байх үеийн металлын урсалтын хязгаарын хамгийн
бага утга

МПа

Тооцоот температурт, үлдэгдэл уян харимхай 1% байх үеийн
металлын урсалтын хязгаарын хамгийн бага утга

МПа

Тооцоот температурт, 104, 105, 2×105 ба 3×105 цагийн суналтад
харгалзах металлын удаан хугацааны бат бөхийн хязгаарын дундаж
утга

МПа

Тооцоот температурт, 105 цагийн уян харимхай 1% байх үед
суналтад харгалзах гулсалтын хязгаарын дундаж утга

МПа

s

Эд ангийн ханын хэвийн зузаан

мм

S𝑅

Эд ангийн ханын тооцоот зузаан

мм

S𝑓

Эд ангийн ханын бодит зузаан

мм

c

Эд ангийн ханын тооцоот зузааны нийлбэр залруулга

мм

c1 ; c2

Эд ангийн ханын тооцоот зузааны үйлдвэрлэлийн ба ашиглалтын
харгалзах залруулга

мм

σt0.2 ;

σ0.2

t
σ1.0

t
t
σ10
4 ; σ10 5 ;

σt2∗10 5 ; σt3∗10 5
σt1⁄

105

С

0

6.3.3.2 Тооцоот температур дахь материалын үзүүлэлтээр зөвшөөрөгдөх
хэвийн хүчдэлийг тодорхойлно.
6.3.3.3 Гулсалтын температураас (tc) бага тооцоот температуртай
элементийн хувьд зөвшөөрөгдөх хэвийн хүчдэлийг урсалтын хязгаар, гулсалтын
температураар (tc), харин зөвшөөрөгдөх хэвийн хүчдэлийг урсалтын хязгаар,
тасралтын түр хугацааны эсэргүүцэл болон урт хугацааны бат бөхийн хязгаараар
тооцно.
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6.3.3.4 tcтемператур нь:
- нүүрстөрөгчит гангийн хувьд - 380 °С;
- нам сайжруулсан (марганцын, цахиурт марганцын, молибден) баөндөр
хромжуулсангангийн хувьд - 380 °С;
- дулаанд тогтвортой хромт молибден ба хромт молибденванадийн гангийн
хувьд - 450 °С;
- халуунд тэсвэртэй хромт ган, зэврэлтэнд тэсвэртэй ган, сайжруулсан
гангийн хайлшийн хувьд - 500 °С;
- халуунд тэсвэртэй никель хайлшийн хувьд - 600 °С.
6.3.3.5 Нүүрстөрөгчит, чанаржуулсан, дулаанд тогтвортой, халуунд
тэсвэртэй ба перлит, ферритбамартенситангиллын бусад ган эдлэхүүний бат
бөхийн тооцоонд зөвшөөрөгдөх хэвийн хүчдэлийг доорхи тэгшитгэлээр тооцно.

Аустенитийн хромт никель ган, зэс ба түүний хайлшийн хувьд зөвшөөрөгдөх
хэвийн хүчдэлийн бат бөхийн тооцоо:

(11)
Аустенит гангийн хувьд зөвшөөрөгдөх хүчдэлийг, урсалтын нөхцөлт
𝑡
хязгаар𝜎0,2
,
нөөцийн
коэффициент
1,3-аар
тодорхойлж
болно.
Зэс, түүний хайлшийн хувьд урсалтын хязгаар, урт хугацааны бат бөхийн
өгөгдлүүд байхгүй тохиолдолд зөвшөөрөгдөх хүчдэл:

(12)
6.3.3.6 Ган цутгамлын хувьд 6.3.3.5-д заасан тэгшитгэлээр зөвшөөрөгдөх
хэвийн хүчдэлийг тодорхойлохдоо хэрэв цутгалт нь 100% хэт авиа буюу
радиографийн шалгалтад орсон бол 0,85-аар, бусад цутгамлын хувьд 0,75-аар
үржүүлж олно.
6.3.3.7 Дотоод даралтаасаа илүү их гадаад даралтад ажилладаг ган эд
ангийн зөвшөөрөгдөх хүчдэл, 6.3.3.5-д заасан тэгшитгэлээр тодорхойлогдсон
дотоод даралт нь их эд ангийн зөвшөөрөгдөх хүчдэлтэй харьцуулахад 1,2 дахин
бага
байх
ёстой.
6.3.3.8 Боолт, шпилька-ны зөвшөөрөгдөх хэвийн хүчдэл даралт, чангалах
хүчнээс хамаарах нь:

(13)
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t ≥ tcтемпературт ажилладаг боолт, шпилька-ны хувьд
даралтаас хамаарсан зөвшөөрөгдөх хэвийн хүчдэлийг тогтоодог.

(6.3.3.5)нэмж

(13)
6.3.3.9
Ширмэн
хийцийн
зөвшөөрөгдөх
хэвийн
хүчдэл:
- харьцангуй уртсалт d5 ≥ 12 %, хуучирсан дулаан боловсруулалттай (отжиг),
бөмбөрцгөн графиттай ширмийн хувьд,

(15)
- хавтгай графиттай ширэм, давтсан ширэм, харьцангуй уртсалт d 5 < 12 %,
хуучирсан ду, бөмбөрцгөн графиттай ширмийн хувьд,

(16)
хуучраагүй бол

(17)
6.3.3.10 Хийх болон усан туршилтын үед туршилтын зөвшөөрөгдөх
даралтыг тодорхойлохдоо зөвшөөрөгдөх хүчдэлийг дараах харьцаанаас
тодорхойлно.
Үүнд:
- давтсан, хэвлэсэн ган эд ангийн хувьд

(18)
- ган цутгамлын хувьд

(19)
- d5 ≥ 12 % бөмбөрцгөн графиттай ширмэн цутгамлын хувьд,

(20)
- d5< 12 % үед зөөлөн болон графиттай ширмээр хийсэн цутгамалын хувьд:

(21)
- зэс, зэс хайлшийн хувьд
314

MNS

: 2021

(22)
6.3.3.11 төрөл бүрийн тооцоот температур дахь тооцоот нөөц, (t ≥ tc)
гулсалттай нөхцөлд ажилладаг ган эд ангийн хувьд зөвшөөрөгдөх хүчдэл нь
эквивалент хүчдэлийн [s]е доорх тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ.

(23)
Үүнд: t1, t2, ..., tn -ханын t1, t2, ..., tnтемпературт харгалзах эд ангийн
ашиглалтын
үеүдийн
үргэлжлэх
хугацаа,
цаг;
[σ]1, [σ]2, ..., [σ]n -t1, t2, ..., tn температур дахь тооцоот нөөцийн зөвшөөрөгдөх
хэвийн хүчдэл, МПа;

- нийт нөөц, цаг;
m - гангийн урт хугацааны бат бөхийн зэргийн илтгэгч
Нүүрстөрөгчит, чанаржуулсан хромт молибден, хромт молибден ванадийн
болон аустенит гангийн хувьд m = 8 байна. Ханын температур янз бүр байх
ашиглалтын үеүд 50С, 100С-ын температурын интервалтай байхыг зөвшөөрнө.
Эквивалент
хүчдэлийг
хялбарчлан
шилжүүлсэн
аргачлалаар
0
тодорхойлохдоо температурын интервалыг 30 С-аас ихгүй байлгана. 300С-аас их
интервалд зөвшөөрөгдөх эквивалент хүчдэлийг тодорхойлох шаардлагатай
тохиолдолд, нөөцийн 0,1-ээс багагүй, гэхдээ 104 цаг-аас багагүй хугацаанд
хийгдсэн туршилтын өгөгдлөөр гаргасан зэрэг илтгэгчийн дундаж утгыг ашиглах
хэрэгтэй.
6.3.4
Үндсэн
хэмжээсийн
сонголтоор
тооцох
6.3.4.1 Үндсэн хэмжээсүүдийн сонголтоор тооцох тооцоог тоног
төхөөрөмжийн засварын эсвэл шинэчлэлийн үед, даралтанд ажилладаг ямар
нэгэн узел, эд анги, түүний хэсгүүдийг үйлдвэрлэгчээр хийлгэх, захиалах
шаардлагатай тохиолдолд хийж гүйцэтгэнэ. Юуны өмнө хамгийн сул хэсэг,өөрийн
нөөц нь бусад элементээс хурдан дуусдаг
элементүүдийг солих хэрэгтэй,
ингэхдээ сольж байгаа элементийн хэмжээ, гангийн марк зэрэгт төвлөрөх
шаардлагагүй.
6.3.4.2 Эд анги, элементийн хэлбэр хэмжээг сонгохдоо элементийн (эд
ангийн) ханын бодит зузаан нь шаардлагатай нэмэлт залруулгыг тооцсон
ашиглалтын тооцоот параметрүүдийн зөвшөөрөгдөх хэвийн хүчдэлээр (6.3.3)
тодорхойлогдсон ханын тооцоот зузаанаас багагүй байх бат бөхийн нөхцөлийг
хангасан
байх
ёстой.
6.3.4.3 Гулсалтын (t ≥ tc) нөхцөлд ажилладаг элементийн хувьд үндсэн
хэмжээсүүдийн сонголтоор тооцох тооцоог 2х105 цагаас багагүй нөөцөд харгалзах
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зөвшөөрөгдөх хэвийн хүчдэлээр хийнэ (онцгой тохиолдлоос бусад үед).
6.3.4.4 Тооцоог төслийн байгууллага эсвэл үйлдвэрлэгчийн зохион бүтээх
хэсэг хийж гүйцэтгэснээс бусад тохиолдолд үндсэн хэмжээсүүдийн сонголтоор
тооцох тооцоог мэргэшсэн байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн эсвэл зөвшилцсөн байх
ёстой.
6.3.4.5 Үндсэн хэмжээсүүдийн сонголтоор тооцох тооцооны үндсэн
шаардлага, дүрэм, нормыг энэ стандартын П хавсралтад (П.1 бүлэг) оруулсан.
6.3.5
Статик
бат
бөхийн
шалгалтын
тооцоо
6.3.5.1 Элементийн статик бат бөхийн шалгалтын тооцоог сонгосон үндсэн
хэмжээсүүдийн диаметр, ханын зузаан г.м
геометрийн үзүүлэлтээр хийнэ.
6.3.5.2 Шалгалтын тооцооны нэг төрөл болох бат бөхийн хяналтын тооцоог
(6.3.1.2), ашиглалтын эсвэл нөөцийн тогтоосон хугацаа дууссаны дараа тоног
төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааг сунгах, илэрсэн гэмтэл согог, хазайлттай
холбоотойгоор элементийн (эд ангийн) ажиллах чадварыг нотлох, шинэ тоног
төхөөрөмж
нийлүүлэх
болон
бусад
болзошгүй
тохиолдолд
хийнэ.
6.3.5.3 Бат бөхийн шалгалтын болон хяналтын тооцоог техникийн
оношлогоо, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлын магадлал
хийдэг
мэргэшсэн
байгууллага
хийж
гүйцэтгэнэ.
6.3.5.4 Бат бөхийн хяналтын тооцоог хийхдээ энэхүү стандартын 6.3.1.2-т
заасан тоног төхөөрөмжийн үзлэг шалгалтын үр дүнгийн бодит өгөгдлүүдийг
үндэслэнэ.
6.3.5.5 Бат бөхийн шалгалтын болон хяналтын тооцооны үр дүнд
элементийн өгөгдсөн хэмжээс, ашиглалтын үзүүлэлтүүдийн эквивалент болон
шилжүүлсэн хүчдэл нь зөвшөөрөгдөх хэвийн хүчдэлийн харгалзах утгаасаа хэтрэх
ёсгүй
гэсэн
бат
бөхийн
хэвийн
нөхцөл
батлагдана.
6.3.5.6 Гулсалтын (t ≥tc) нөхцөлд ажилладаг элементийн хувьд тооцоог
өгөгдсөн нөөцийн зөвшөөрөгдөх хэвийн хүчдэлээр хийнэ. Халдаггүй нь
тогтоогдсон элементүүдийг солих бат бөхийн хэвийн нөхцөл 200 мянган цагаас
багагүй
нөөцтэй
байх
ёстой
(онцгой
тохиолдлоос
бусад
үед).
6.3.5.7 Үндэслэлтэй тохиолдолд, металлын бодит шинж чанарын
шинжилгээний үр дүнг тооцож тогтоосон зөвшөөрөгдөх хүчдэлийг ашиглан бат
бөхийн
хяналтын
тооцоог
хийхийг
зөвшөөрнө.
6.3.5.8 Статик бат бөхийн шалгалтын тооцооны үндсэн шаардлага, дүрэм,
нормг
энэ
стандартын
П
хавсралтад
(П.2
бүлэг)
оруулсан.
6.3.6
Мөчлөгт
бат
бөхийн
тооцоо
6.3.6.1 Мөчлөгт бат бөхийн шалгалтын тооцоог шаардлагатай тохиолдолд
магадлах
эсвэл
мэргэшсэн
байгууллага
хийнэ.
Их хэмжээний талбайг хамарсан байршлын хүчдэлийн түвшин ихэссэн
(хийцийн геометр нэгэн төрөл бус, төслийн геометр үзүүлэлтээс хазайсан,
ялангуяа хосолсон бүс дэх элементүүдийн хэлбэр, хэмжээ алдагдсан г.м), мөн
тоног төхөөрөмжийн ачааллын мөчлөгт шинжтэй хосолсон өндөр температурын
болон нөхөлтийн хүчдэл нь мөчлөгт бат бөхийн шалгалтын тооцоог хийх зайлшгүй
үндэслэл
болно.
6.3.6.2 Мөчлөгт бат бөхийн шалгалтын тооцоог тоног төхөөрөмжийн
техникийн оношлогоо, түүний үр дүнг тооцоход хийнэ. Харгалзах норматив баримт
бичгийн болон энэ стандартын 8-р бүлгийн шаардлагыг үндэслэн тооцоо хийх
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шийдвэрийг
гаргана.
6.3.6.3 Мөчлөгт бат бөхийн тооцоог хийхдээ мөчлөгийн ассимметр ба
ачааллын стационар бус байдал, гагнуурын оёдол ба гагнуурын үлдэгдэл
хүчдэлийг тооцох шаардлагатай. Мөн түүнчлэн орчны зэврэлтийн үйлчлэлээр
мөчлөгт бат бөх буурах, үндсэн мөчлөг дэх ачааллын хоёрдогч давтамжийн
нөлөөлөл
зэргийг
тооцох
хэрэгтэй.
6.3.6.4 Тооцооны бүс дэх байршлын хүчдэлийг, өгөгдсөн уян хатан байдлын
юм уу уян харимхайн тооцоогоор, эсвэл өгөгдсөн ашиглалтын ачаалал дахь бодит
хийц ба сорьцын хэв гажилтын хэмжилтийн өгөгдлөөр тодорхойлно. Хүчдэлийг
тооцохдоо лавлах материал, энэ хэсэгт үйлчлэх норматив баримт бичгийг
ашиглахыг
зөвшөөрнө.
6.3.6.5 Мөчлөгт бат бөхийн тооцооны үндсэн шаардлага, дүрмийг П
хавсралтад
(П.3
бүлэг)
оруулсан.
6.3.7
Урт
хугацааны
мөчлөгт
бат
бөхийн
тооцоо
6.3.7.1 Гулсалтын нөхцөлд ажилладаг тоног төхөөрөмжийн элементийн
мөчлөгтэй гэмтлийг үнэлэх шаардлагатай тохиолдолд урт хугацааны мөчлөгт бат
бөхийн
тооцоог
хийх
шаардлагатай.
6.3.7.2 Урт хугацааны мөчлөгт хатуулгийн тооцоог, тогтоосон нөөц дууссаны
дараа тоног төхөөрөмжийн техникийн оношлогоо хийхэд, элементийн эвдрэлийн
шалтгааныг тодорхойлох, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэхэд магадлал хийх үед
болон бусад шаардлагатай тохиолдолд хийдэг. Тооцоог магадлалын болон
мэргэшсэн
байгууллага
хийж
гүйцэтгэнэ.
6.3.7.3 Урт хугацааны мөчлөгт бат бөхийн тооцоог 2 аргаар хийдэг.
1-р арга нь ажлын температур дахь металлын ядаргааны гэмтэл ба өндөр
температурт удаан хугацааны статик ачаалалтай үеийн гулсалтаар үүссэн
гэмтлийн
шугаман
нийлбэрийн
зарчим
дээр
үндэслэгдсэн.
2-р арга нь температур-хугацааны нөлөөллийг тооцсон бага мөчлөгтэй
ядаргааг шууд тооцох арга, энэ нь температурын түвшнээс гадна мөчлөгийн
ачааллын үргэлжлэх хугацаа, металлын шинж чанарын харгалзах өөрчлөлтийг
тооцохыг шаарддаг. Энэ арга нь илүү төвөгтэй, учир нь туршилтын юм уу
тооцооны аргаар гаргасан статик болон мөчлөгтэй хэв гажилтын изохрон муруйг
ашигладаг.
6.3.7.4 Гулсалтын нөхцөлд ажилладаг тоног төхөөрөмжийн үлдэгдэл
нөөцийг тодорхойлоход, хэрэв «явуулах-зогсоох» төрлийн ачааллын мөчлөгийн
тоо тооцоот хугацаанд 500-аас хэтрээгүй бол ядаргааны гэмтлүүдийг тооцохгүй
байж
болно.
6.3.7.5 Урт хугацааны мөчлөгт бат бөхийн шалгалтын тооцоо хийх
дарааллыг
П
хавсралтад
(П.4
бүлэг)
үзүүлсэн.
6.3.8
Хэврэг
бат
бөхийн
тооцоо
6.3.8.1 Хэврэг бат бөхийн шалгалтын тооцоог мэргэшсэн эсвэл
экспертизийнбайгууллага
хийнэ.
6.3.8.2 Хэврэг бат бөхийн шалгалтын тооцоо нь бодит цуурал юмуу
цууралтбайх магадлалтай дефектбүхий тоног төхөөрөмжийн элементийн
ачааллын статик, мөчлөгт эсвэл урт хугацааны статик (мөчлөгт) нөхцөлийн бат
бөхийн
тооцоо
юм.
6.3.8.3 Хэврэгбат бөхийн шалгалтын тооцоог дараах тохиолдолд хийнэ:
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- нам температуртай нөхцөлд ашиглагддаг тоног төхөөрөмжийн ажиллах
чадварыг тогтоох, ялангуяа хэрэв даралтанд ажилладаг элементийн хийцийн
материал нь хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй норматив баримт бичигт ийм
температурт
ажиллахыг
зөвшөөрдөггүй
бол;
-цууралт маягийн дефект, эсвэлсогог устгасан хэсэг, гагнуураар засвар
хийсэн хэсэг бүхий тоног төхөөрөмжийн зузаан ханатай элементийн шингэн болон
хийн
туршилтын
температурыг
сонгох;
-цууралт маягийн гэмтэл согогтой, эсвэл нөөцөө дуустал ажилласан ч
шалгалтын үр дүнд үл зөвшөөрөгдөх дефектилрээгүй металл бүхий тоног
төхөөрөмжийн ажиллах чадвар, үлдэгдэл насжилтын үнэлгээ эсвэл ээлжит
шалгалтын
хугацаа
тогтоох;
- ашиглалтын
өгөгдсөн хугацаанд (нөөц) тоног төхөөрөмжийн
металлындефектийн
зөвшөөрөгдөх
хэмжээсийг
тодорхойлох.
6.3.8.4 Хэврэг бат бөхийн шалгалтын тооцоог дефектийн хөгжлийн
хурдыгтооцсон, тооцоогүй гэсэн 2 байдлаар хийж болно. Эхний тохиолдолд хэврэг
ибат бөхийн нөхцөлийг хэрхэн хангасныг шалгана, ө.х цууралт маягийн дефекттэй
элемент чадвараа хадгалж байгаа эсэхийг шалгана гэсэн үг. Ийм тооцоог ихэвчлэн
тоног төхөөрөмжийн нам температурт ажиллах чадварыг батлах, гидравлик
туршилтын температурыг сонгохын тулд хийдэг. Энэ тооцоонд цууралт маягийн
гэмтэл согог, хэлбэр хэмжээсний сонголт зайлшгүй ордог (хэрэв энэ нь харгалзах
норматив баримт бичигт тодорхой тохиолдлын хувьд тусгагдаагүй бол). Хэврэгбат
бөхийн нөхцөлийн шалгалтын тооцоонд металлын богино хугацааны цууралтны
тогтворжилтийн туршилтаар гаргаж авсан үзүүлэлтийг ашигладаг. Энэ үзүүлэлт
байхгүй тохиолдолд, металлын хэврэгшилтийн тодорхой критик температурт
тооцоолж
гаргасан
цууралтны
тогтворжилтийн
утгыг
ашиглана.
Металлын цууралт маягийн согогтой, эсвэл өөрийн нөөцөө (тооцоот) бүрэн
дуусгасан ч металлын үл зөвшөөрөх гэмтэлгүй (шалгалтын үр дүнгээр) тоног
төхөөрөмжийн үлдэгдэл насжилт, ээлжит шалгалтын хугацааг тодорхойлохын тулд
анхны хэмжээнээс критик хүртэлх (нөөцийн тогтоосон коэффициенттой) цууралт
маягийн гэмтэл согогийн кинетикийг тооцсон тооцоо буюу насжилтын тооцоог хийж
гүйцэтгэнэ. Энэ тохиолдолд тооцоонд металлын мөчлөгт болон урт хугацааны
статикцууралтны тогтворжилтийн туршилтаар гаргаж авсан үзүүлэлтийг ашиглана.
Шаардлагатай тохиолдолд металлын мөчлөгт зэврэлттэй ба статик зэврэлттэй
цууралтны
тогтворжилтийг
ашиглахыг
зөвлөдөг.
6.3.8.5 Хэврэг бат бөхийн шалгалтын тооцоо хийх үндсэн дүрэм,
шаардлагыг П хавсралтад (П.5 бүлэг) оруулсан.
7. Шалгалтын норм ба металллын хүлцэх шалгуур
Дулаан механикийн тоноглолын металлл болон гагнуурын оёдлын төлөв
байдлын шалгалтын үр дүн нь стандартын болон чанарын хүлцэх шалгуурын
шаардлагад нийцэж байвал тухайн тоноглолыг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрнө.
Хэрэв металллын шалгалтын үр дүн болон тоноглолын ашиглалтын төлөв байдал
стандарт, хүлцэх шалгуурт нийцэхгүй тохиолдолд мэргэжлийн байгууллага нь
металллын үзлэгийн нэмэлт эзлэхүүнийг тодорхойлно.
7.1. Эрчим хүчний өндөр болон хэт өндөр даралтын зуух
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7.1.1. Халах гадаргуугийн шугам хоолой
Хоолой нь химийн найрлага, технологийн согог, макро бүтэц, металлл биш
хольц, геометр хэмжээ, механик шинж чанар болон бичил бүтэц зэргээрээ
техникийн нөхцлийн шаардлагыг хангасан байх ёстой.
Шугам хоолойн металллд гадна үзлэгээр илэрсэн дараах үр дүнг
зөвшөөрөхгүй:
- хоолойн диаметр уртын дагуу жигд бус тэр нь диаметрээс илүү хэмжээтэй
тохиолдолд;
- чанаржуулсан гангийн гадаад диаметрийн жигд ихсэлт хэвийн хэмжээнээс
2.5% буюу түүнээс дээш, харин нүүрстөрөгчит гангийн хувьд 3.5%-иас ихэссэн
тохиолдолд;
- Нүх болон макро цууралт;
Металллографийн шинжилгээр дараах согог илэрвэл ашиглахыг хориглоно:
- Микро цууралт;
- 12Х18Н12Т маркийн гангийн гадаад гадаргуу дээрх мөхлөгийн
периметрийн хэмжээтэй зэврэлтийн гүн 0,3мм болон түүнээс дээш тохиолдолд;
- Перлит гангийн гадна гадаргуун сульфид оксидын зэврэлтийн гүн 0.1мм
болон түүнээс дээш тохиолдолд;
- Нүүрстөрөгчгүйжүүлсэн давхарагын гүн 0.2мм-дээш дээш тохиолдолд;
Тус стандартын (хавсрал Д)-д заасны дагуу нүүрстөрөгчит болон бага
чанаржуулсан гангаар хийгдсэн шугам хоолойн перлитийн бөмбөлөгжилийн зэрэг
6 баллаас хэтрэх ёсгүй;
12Х18Н12Т маркийн ган хоолой удаан ашиглагдсаны дараах, сигма-фазын
агууламж 4,5%-иас хэтрэх ёсгүй; 12Х18Н12Т маркийн ган хоолойн сигма-фазын
агууламж өндөр түвшинд ирсэн тохиолдолд удаан хугацааны бат бөхийн туршилт
хийсний үндсэн дээр түүнийг ашиглаж болно.
7.1.2 Зуухны коллектор
7.1.2.1 Шугам хоолой ашиглан зуухны коллектор үйлдвэрлэхэд тухайн
шугамын хоолойн техникийн нөхцлийг хангасан байна. Дараах гэмтлүүд
коллекторын дотоод болон гадаад гадаргууд илэрвэл ашиглахыг хориглоно:
Бүх төрлийн цууралт болон урт хэмжээт цууралт (урт нь өргөнөөсөө 10
дахин их);
Гадаргуугийн дугараг хэлбэрийн согог(цууралт, бохирдол, гагнуурын дутуу
дүүргэлт) шугам хоолойн ханын зузаанаас их буюу 20мм-ээс их эсвэл согогийн гүн
3мм-ээс дээш;
Хөндлөн эрсдлийн гүн нь ханын зузаанаас 10%-иар их эсвэл S>25мм үед
2,5мм-ээс их тохиолдолд;
7.1.2.2 Коллекторын хазайлт 1м уртад 10мм-ээс дээш эсвэл нийт уртын
дагуу тулгуур хооронд 100мм-ээс дээш байхыг хориглоно.
7.1.2.3 Тулгасан болон штуцерэн холболтын чанарын шаардлага тус
стандартын 4.2 (4.2.1÷4.2.4) болон 7.6-аар дэд бүлэгт тусгагдсан болно.
7.1.2.4 Коллекторын металллын хатуулаг дараах хязгаарт байх ёстой:
- 20, 15ГС (16ГС) маркийн гангийн хувьд 120-оос 180HB;
- 12МХ маркийн гангийн хувьд 120-оос 190HB;
- 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф маркийн гангийн хувьд 130-аас 200HB;
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7.1.2.5 Нүүрстөрөгчит болон молибдентэй гангаар хийгдсэн коллекторын
графитизац стандарт хэмжээний 2 балл-аас бага байх ёстой(хавсралт В);
7.1.2.6 Халуунд тэсвэртэй чанаржуулсан гангаар хийгдсэн коллекторын
металлл гулсалт болон бичил гэмтэлтэй нөхцөлд ажиллаж буй тохиолдолд тус
стандартын (хавсралт И)-д жишмэлийн дагуу 4 баллаас хэтрэх ёсгүй.
7.1.3 Уур оруулах шугам хоолой
Бүх төрлийн шугам хоолойг үйлдвэрлэхэд түүний ашиглалтын параметрээс
хамааралгүйгээр техникийн нөхцлийн шаардлагыг хангасан байна.
7.1.3.1 450°С-аас дээш температурт ажилладаг уур оруулах /пароперепуск/
шугам.
Уур оруулах шугамын чанарын шаардлага болон шалгуур үр дүн нь энэхүү
стандартын бүлэг 7.2.1-д жишмэл шаардлагатай нийцсэн байна.
7.1.3.2 450°С хүртэлх температурт ажилладаг уур оруулах (перепуск) шугам.
а) Булан шугам хоолойн гадаргууд дараах гэмтлийг зөвшөөрөхгүй:
- Бүх төрлийн цууралт (урт нь өргөнөөсөө 10 дахин их);
- Дагуу зурагдалтынгүн ханын зузаанаас 10%-иар их эсвэл S≥20мм-н хувьд
2мм-ээс их;
- Дугараг хэлбэрийн согогийн (цууралт, зэврэлтийн идэлт г.м) гадаргуугийн
хэмжээ нь Dа≤133мм болон 0,25√𝐷𝑎 × 𝑠–аас их хэмжээтэй эсвэл гүн нь 3мм-ээс
дээш болон бусад төрлийн элементүүдийн хувьд 10мм-ээс дээш, гүн нь 1,5мм-ээс
дээш тохиолдолд;
- Дугираг хэлбэрийн бөөн согогийн гүн 0,5мм-ээс дээш;
б)Хурц өнцөг бүхий гадаргуугийн согогт цэвэрлэгээ, боловсруулалт хийхдээ
зориулалтын багажийг сонгож хэрэглэнэ. Энэ тохиолдолд тухайн гадаргуугийн
нөөц бат бөхийг коэффициентийг нормын хэмжээнээс доош хэмжээнд хүртэл
буулгах чадвар бүхий багажийг сонгож болохгүй. Ямар ч тохиолдолд түүний гүн нь
ханын зузааны хэмжээнээс 20%-иас хэтэрч болохгүй.
в) Булан хоолойн дотоод гадаргууд үүссэн жигд бус долгионы өндөр нь
ханын хэвийн зузаанаас хагасаас ихгүй ба 10мм-ээс хэтрээгүй тохиолдолд
зөвшөөрөгдөнө. Энэ тохиолдолд долгионы алхам түүний өндрийг 3 дахин
ихэсгэснээс багагүй байх ёстой.
г) Булан хоолойн зууванжилт 8%-иас ихгүй байх ёстой.
д) Хэрэв булан хоолойн хэт авианы сорилын үр дүнгээр гэмтэл, далайц
эсвэл эхо-дохионы хэмжээ гологдолд гаргах үзүүлэлттэй тэнцүү болон их болсон
тохиолдолд эсвэл дотор гадаргууд илэрсэн согог мэдрэмтгийн хяналтын түвшинд
хүрсэн тохиолдолд тухайн булан хоолойг цаашид ашиглахад тохиромжгүйд
тооцно.
Хэрэв гадна үзлэг, хэт авианы сорил, соронзон бөөмийн сорил болон өнгөт
ШН сорилоор дотор гадаргууд согог илрээгүй, гологдолд гаргах хэмжээнд хүрээгүй
тохиолдолд тухайн булан хоолойг чанарын шаардлага хангаж байна гэж үзнэ.
е) Булан хоолойн металллын хатуулаг нь дараах интервалд жишмэл утгыг
хангасан байна:
- Ст20, 15ГС (16ГС) маркийн гангийн хувьд матагдсан буюу булан хэсэгт
130-аас 190НВ, шулуун хэсэгт 120-180НВ байна.
- 12МХ маркийн гангийн хувьд матагдсан буюу шулуун хэсэгт 130-200НВ,
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шулуун хэсэгт 120-190НВ байна.
- 15ХМ, 12Х1МФ болон 12Х1М1Ф маркийн гангийн хувьд матагдсан хэсэгт
140-220НВ, шулуун хэсэгт 130-200НВ байна.
ж) Тус стандартын 4.2.2, 4.2.3 болон 7.6.3 дэд бүлэгт жишмэлийн дагуу уур
оруулах (перепуск) шугамын гагнуурын холболтын чанарын шаардлага тавигдана.
и) 400°С-аас дээш температурт ажилладаг нүүрстөрөгч болон молибдентэй
гангаар хийгдсэн шугам хоолойн гагнуурын холболтын бүс болон булан хоолойн
металлл дахь графитизац (Хавсралт В)-д жишмэлийн дагуу 2 баллаас хэтрэх
ёсгүй(хавсралт В).
к) Металллын шинж чанарыг огтлол (дээж)дээр шинжилгээ хийхдээ тухайн
шинжилгээний үр дүнтэй холбоотойгоор дараах шаардлагуудыг мөрдөнө:
1) Химийн найрлага, макро бүтэц, металлл бус элементийн бохирдол зэрэг
нь техникийн нөхцлийн шаардлагыг хангасан байна.
2) Металллын бат бөхийн шинж чанар нь (сунгалтын эсэргүүцэл болон
урсалтын хязгаар) ажлын болон тасалгааны температурт техникийн нөхцөлд
жишмэл хэмжээний дагуу бага талдаа 5%-аас хэтрэх ёсгүй.
3) Стандарт дээжний харьцангуй суналтыг тасалгааны температураас доор
жишмэлаас багагүй үед хийнэ:
20% - нүүрстөрөгчит ган;
16% - цахиур мангантай ган;
18% - чанаржуулсан хром молибдентэй болон хром молибден ванадийтай
ган
4) Тасалгааны температур дахь урсалтын хязгаар болон түр зуурын
эсэргүүцлийн харьцаа нүүрстөрөгчит гангийн хувьд 0,65, чанаржуулсан гангийн
хувьд 0,75-иас ихгүй байна.
5) Тасалгааны температур дахь төрөл 11 буюу (Шарпи) төрлийн огтолсон
дээжийн цохилтын зуурамтгайн хамгийн бага утга 0,20МД/м2 (2,0кгс·м/см2)-аас
багагүй байна.
л) Уур оруулах (перепуск) шугамд шинээр тавигдаж буй элемент, эд ангийн
(солих, засвар, дахин шинэчлэх үед) химийн найрлага, макро болон микро бүтэц,
геометрийн хэмжээ, гадаргуугийн чанар болон механик шинж чанар нь техникийн
нөхцлийн шаардлагыг хангасан байна.
7.1.4 Барабан. (Уурын тогоо)
7.1.4.1 Уурын тогооны дундаж диаметрийн хэлбэлзэл нь хэвийн утгынхаа
1%-иас хэтрэх ёсгүй. Уурын тогооы зуувинжилт 1%-иас хэтрэх ёсгүй.
Уурын тогооы их биеийн буюу корпусын (бүслүүр) металллын
шулуунбайдлын хэлбэлзэл түүний уртын 1м тутамд 3мм-ээс хэтрэх ёсгүй.
7.1.4.2 Уурын тогооны металллын гадаргуу болон гагнуурын холболтод бүх
төрлийн болон чиглэлийн цууралттай байхыг зөвшөөрөхгүй.
Гадаргуугийн дугараг хэлбэрийн ганц ширхэг бүхий согогийг (нүх сүв,
зэврэлээр идэгдэл г.м) зөвшөөрөх бөгөөд согогийн гүн нь ханын зузааны 10%-иас
хэтрэх ёсгүй ба ойр байрлах нүх болон гагнуурын оёдлоос багадаа 300мм зайтай
байна. Нүх (отверствие) байрлах (ирмэгийн хэсгийг оролцуулна) болон гагнуурын
оёдлын бүсэд 300мм-ээс багагүй зайд 5мм-ээс илүүгүй эсвэл хамгийн ихдээ 10ммээс илүүгүй гүнтэй согог байхыг зөвшөөрнө.
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Зэврэлтийн идэлтийн бөөгнөрөл болон бусад гадаргуугийн согогуудын гүн
3мм-ээс илүүгүй байхыг зөвшөөрнө.
7.1.4.3 Нээлхийн металллынгадаргуугийн үе, давхарга хууларч салсан
гэмтэл зөвшөөрөгдөхгүй.
7.1.4.4 Зөөврийн багажаар хэмжсэн металллын хатуулаг дараах хязгаарт
байна:
- Нүүрстөрөгчит болон молибдентэй гангийн хувьд (20, 20Б, 15М,16М, 20К,
22К) 120-180НВ байна.
- Чанаржуулсан гангийн хувьд (16ГНМ, 16ГНМА) 130-200НВ байна.
7.1.4.5 Байран дээрх эсвэл огтлож авсан дээжинд металллографийн
шинжилгээ хийхэд металллын бүтэц анхны шинж чанарынхаа шаардлагыг хангах
ёстой.
7.1.4.6 Огтлож авсан дээжинд металллын шинж чанарын шинжилгээ
хийхдээ түүний үр дүнгийн үзүүлэлтэд дараах шаардлагыг мөрдөх ёстой:
- Металллын бат бөхийн шинж чанар (таталт сунгалтын эсэргүүцэл ба
нөхцөлт урсалтын хязгаар) нь ажлын болон тасалгааны температурт техникийн
нөхцөлд жишмэлийн дагуу бага талдаа 5%-иас хэтрэх ёсгүй.
- Стандарт дээжинд харьцангуй сунгалт хийхэд тасалгааны температурт
хийх ба дараах жишмэл хэмжээнээс багагүй байна:
- Нүүрстөрөгчит ган - 20%-иас багагүй;
- Чанаржуулсан ган (16ГНМ, 16ГНМА) – 16%-иас багагүй;
- Тасалгааны температур дахь урсалтын хязгаар болон түр зуурын
эсэргүүцлийн харьцаа нүүрстөрөгчит гангийн хувьд 0,65, чанаржуулсан гангийн
хувьд 0,8-иас ихгүй байна.
- Тасалгааны температур дахь огтолсон дээжийн (Шарпи) цохилтын
зуурамтгайн хамгийн бага утга 0,20МД/м2 (2,0кгс·м/см2)-аас багагүй байна.
Металллын хэврэгшлийн критик температур (Тк) нэмэх 60°С-аас ихгүй байх
ёстой.
7.1.4.7 Уурын тогооы тулгасан болон штуцерэн гагнуурын холболтын
чанарын шаардлага тус стандартын заалт 4.2.2.10, 4.2.3.9 болон 7.6.3-аар дэд
бүлэгт жишмэл.
7.2 Уур болон халуун усны шугам хоолой
7.2.1 Шугам хоолойн трасс болон дүүжин-тулгуурын системийн төлөв
байдлын ерөнхий шаардлага.
7.2.1.1 Шугам хоолойн трасс нь угсралтын зураг төсөл эсвэл (ба) схем зураг
төсөлтэй уялдсан байна. Шугам хоолойн системд дараах төрлийн гэмтэл,
хэлбэлзлийг зөвшөөрөхгүй:
- түгжрэл, саатал;
- хазайлт;
- гулзайлт;
- дулаалгын төлөв байдлын зөрчил (норолт г.м)
- контруклон (төсөлд заагдаагүй)
- дренажийн гэмтэл;
- температурын шилжилт заагчийн гэмтэл эсвэл төсөлтэй таарахгүй байх;
7.2.1.2 Шугам хоолойн дүүжин-тулгуурын системд дараах гэмтлийг
зөвшөөрөхгүй:
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- дүүжингийн шилбэний эвдрэл;
- пүршний эвдрэл;
- шилбэний муруйлт болон гацалт;
- пүршний блок обоймын хамт гацсан
- хөндлөвчийн (траверс) хазайлт;
- тулгуурын эрэг болон түгжигч эрэгийн /контргайка/ бүрэн бус байдал;
- шилжигч уурын тогооы /катка/ хазайлт болон унасан байдал;
- уурын тогоотай болон гулсах тулгуурын шилжилт;
- тулгуурын гадагуугын хөдөлгөөнгүй гацалт;
- тулгуурын бүслүүр төмөр /хомут/ дээрх гулсалт;
- хөдөлгөөнгүй тулгуурын зогсоох хатаагч байхгүй;
- тулгуур болон шугам хоолойн элементийг холбосон гагнуурын оёдлын
цууралт;
Шугам хоолойн дүүжин-тулгуурын системд гэмтэлилэрсэн тохиолдолд
гэмтлийг засварлах эсвэл тухайн элементийг солих замаар устгана.
7.2.1.3 Гулсах болон чиглүүлэх зориулалт бүхий дундын тулгуур ньтөсөлд
жишмэлийн дагуу тогтоосон чиглэлд шугам хоолойг тодорхой хязгаартайгаар
шилжүүлэхүүрэгтэй бөгөөд түүний эд ангиудад нүдэнд харагдахуйц хэв гажилт
байх ёсгүй. Гулсах тулгуурын тулах талбай тэгш гадаргуутай байх ба тулгуурын
дэрийг /суурь/ шаардлагатай чиглэлд чөлөөтэй шилжих боломжийг хангасан
байна. Тулгуурын дэр нь ажлын болон хүйтэн нөхцөлд эсвэл будгийн ажил дахин
хийгдсэний дараа ч талбайн хязгаар хүртэл шилжих ёсгүй. Тулгуурын эд анги,
элементүүдэд нүдэнд харагдахуйц гэмтэл болон ханын зузааны 35% хүртэл гүнтэй
зэврэлт байх ёсгүй. Тулгуурын эд ангийн зангилаа буюу холбоос хэсгүүд сайтар
бэхлэгдэж, чангалагдсан байх бөгөөд бэхэлгээ болон резьбад нүдэнд харагдахуйц
гэмтэл байж болохгүй. Шугам хоолойн хөдөлгөөнгүй тулгуурт харагдахуйц гэмтэл,
ялангуяа каркас болон барилга байгууламжийн элементийн гагнуурын оёдолд
ямар нэгэн гэмтэл байх ёсгүй.
7.2.2 450°С-аас дээш температурт ажилладаг перлитийн ангилалын
цувимал шугам хоолой
7.2.2.1 Химийн найрлага, технологийн гэмтэл, геометрийн хэмжээ, макро
бүтэц, металлл бус элементийн бохирдол болон тээвэрлэлтийн төлөв байдалд
байгаа шугам хоолойн механик шинж чанар, микро бүтэц нь техникийн нөхцлийн
шаардлагыг хангах ёстой.
7.2.2.2 Үлдэгдэл хэв гажилтын гулсалт дараах хязгаараас хэтрэх ёсгүй:
12Х1МФ маркийн ган шугам хоолойн шулуун хэсэг – диаметрийн 1,5%; бусад
төрлийн гантай шугам хоолойн шулуун хэсэг – диаметрийн 1,0%; булан хоолойн
булан хэсэг – диаметрийн 0,8%.
Тайлбар: Хэт өндөр даралтын /СКД/ 12Х1МФ болон 15Х1М1Ф маркийн
гантай шугам хоолой болон түүний булан хоолойн шулуун хэсгийн үлдэгдэл хэв
гажилт 0,8% болон 0,6%-аас хэтрэх ёсгүй.
7.2.2.3 12Х1МФ болон 15Х1М1Ф маркийн гангийн карбидын тунадас дахь
чанаржуулагч элементийн хязгаарын агууламж нь металлл дахь нийт чанаржуулах
элементийн 60%-иас хэтрэх ёсгүй.
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7.2.2.4 Матсан элементийн гадна гадаргуу дээрх механик гаралтай удаан
хугацааны согогийн гүн нь ханын хэвийн зузаанаас 10%-иас ихгүй, сунгасан хэсэгт
1,5мм-ээс ихгүй бөгөөд бусад хэсгийн гадаргуугийн хувьд 2мм-ээс ихгүй
тохиолдолд зөвшөөрдөг.
Уурын шугам хоолойн гадна гадаргуу дээрх зэврэлтийн идэлт, цооролт
болон бусад гэмтлийн гүн нь түүний ханын зузааны 10%-иас ихгүй байхыг
зөвшөөрөх ба 2мм-ээс хэтрэх ёсгүй. Харин бүх төрлийн цууралтууд
зөвшөөрөгдөхгүй.
7.2.2.5 Тус стандартын (Хавсралт И)-ийн жишмэлийн дагуу металллыг
микроскопоор 500 дахин томруулж харахад түүний микро гэмтэл 4-р баллаас
хэтрэх ёсгүй. Металллын гадна гадаргуугийн орчинд нягтын багасалт явагдсан
тохиолдолд анхны төлөв байдлаас 0,3%-иас хэтрэх ёсгүй.
Тус стандартын (хавсралт Д)-д заасны дагуу перлитийн бөмбөлөгжилтийн
зэрэг нь 4-р баллаас хэтрэх ёсгүй.
7.2.2.6 Булан хоолойн зууванжилтийн гадаад (Da) болон дотоод (D)
диаметрийн харьцаа нь ВТО-д хамаарал бүхий эсвэл тэнхлэгийн дагуу нягтруулж
өндөр давтамжийн хүчдэлээр халаасан (ТВЧ)булан хоолойгоос бусад булан
хоолойн хувьд 1.32-аас бага ба 1.5%-иас багагүй байна. Ашиглалтын үе дэх
зууванжилтийн бууралт анхны төлөв байдлын 50%-иас хэтрэх ёсгүй.
7.2.2.7 Ашиглалтын 100 мян.цагийн дараа тасалгааны температур дахь
богино хугацааны механик шинж чанарын бууралтыг зөвшөөрнө: түр зуурын
эсэргүүцэл болон урсалтын хязгаар – 30МПа, цохилтын зуурамтгай (KCU) –
0,15МДж/м2(1,5кгс·м/см2). Огтлож авсан (KCV)төрлийндээжийн тасалгааны
температур дахь цохилтын зуурамтгайн хамгийн бага утга 0,25МДж/м2
(2,5кгс·м/см2)-аас багагүй байна.
550°С-ын температур дахь 12Х1М1Ф болон 15Х1М1Ф маркийн гангийн
урсалтын хязгаар 180МПа-аас багагүй байх ба 510°С-ын температур дах 12МХ
болон 15МХ маркийн гангийн хувьд 200МПа-аас багагүй байна.
7.2.2.8 105болон 2·105 цагийн базад үндэслэн тухайн маркийн гангийн удаан
хугацааны бат бөхийн хязгаарын хэлбэлзэл нь техникийн нөхцлийн шаардлагын
дагуу тухайн төлөв байдлын дундаж утгатай харьцуулахад бага талдаа 20%-иас
дээш байх ёстой.
7.2.2.9 Удаан хугацааны уян хатан чанарын (δ) хамгийн бага түвшин нь
уурын шугам хоолойн ашиглалтын хугацаатай уялдан дээжний эвдэх туршилтын
үр дүнгийн дагуу 5%-иас багагүй байна.
7.2.2.10 Булан хоолойн металллын чанарын шаардлага үл эвдэх сорилын
шалгалтын үр дүнд үндэслэн тус стандарын 4.2.2..9.а) болон 4.2.4.10-р заалттай
нийцсэн байна.
7.2.2.11 Уурын шугамын гагнуурын холболтын чанарын шаардлага тус
стандартын 4.2.2.10.а), в), 4.2.3.9 болон 7.6.1, 7.6.2-р заалттай нийцсэн байна.
7.2.3. 450°С-аас дээш температурт ажилладаг төвөөс зугтах аргаар
үйлдвэрлэсэн 15Х1М1Ф маркийн ган шугам хоолой
7.2.3.1 Химийн найрлага, технологийн гэмтэл, металлл бус элементийн
бохирдол, микро бүтэц, механик шинж чанар болон геометрийн хэмжээ нь
техникийн нөхцлийн шаардлагыг хагасан байна;
Макро бүтцийн шинжилгээгээр гарсан үр дүнгийн гулсалтын үечлэл нь
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шугам хоолойн ханын хөндлөн огтлолын хагас талбайг эзлэх ёсгүй.
7.2.3.2 Тус стандарын (хавсралт Г)-д жишмэлийн дагуу гулсалтын бүстэй
металллынмикро бүтэц 5 балл-д хүрсэн бол гологдолд гаргахаар тооцно. Хайлах
бүс дэхь металлл шугам хоолойн микро бүтэц тус стандартын (хавсралт Г)-д дагуу
IV-аар (6) балл-д харъялагдаж байвал ашиглалтад явуулахын өмнөх нөхцөл нь
тасалгааны температурт тухайн хайлах зоноос огтлож авсан дээжний цохилтын
зуурамтгайн түвшин (KCU≥0,4МДж/м2), богино-хугацааны уян чанар (δ≥16%,
Ψ≥45%) байх шаардлагатай.
Хайлах бүтэц бүхий бүс дэхь металллын микро гэмтэл тус стандартын
(Хавсралт К)-д жишмэлийн дагуу 5 баллаас хэтрэх ёсгүй.
7.2.3.3 Ашиглалтын 100 мян.цагийн дараах тасалгааны температур дахь
богино хугацааны бат бөхийн бууралтыг зөвшөөрнө: түр зуурын эсэргүүцэл –
430МПа хүртэл, урсалтын хязгаар – 215МПа хүртэл байна. Тасалгааны
температур дахь цохилтын зуурамтгайн утга болон богино хугацааны уян чанар
дараах утгуудаас багагүй байна: KCU – 0,4МДж/м2; δ≥16%, Ψ≥45%.
105болон 2·105 цагийн базад үндэслэн гангийн удаан хугацааны бат бөхийн
хязгаарын хэлбэлзэл нь техникийн нөхцлийн шаардлагын дагуу тухайн төлөв
байдлын дундаж утгатай харьцуулахад бага талдаа 20%-иас дээш байх ёстой.
7.2.3.4 Удаан хугацааны уян хатан чанарын хамгийн бага түвшин нь уурын
шугам хоолойн ашиглалтын хугацаатай уялдан дээжний эвдэх туршилтын үр
дүнгийн дагуу 10%-иас багагүй байна.
7.2.3.5 Төвөөс цугтах аргаар цутгагдсан уурын шугам хоолойн металллын
төлөв байдалд температур-хугацааны болон хүчний факторын нөлөөгөөр нүх
сүвийн гулсалт үүсэж микроцууралт үүссэн, мөн 50÷100 дахин томруулдаг
микроскопоор харахад уртын дагуу 0,5м болон түүнээс дээш уртад 3 ширхэг
технологийн микро цууралт илэрсэн тохиолдолд тус шугам хоолойг цаашид
ашиглахыг хориглоно.
7.2.3.6 Төвөөх зугтах аргаар цутгагдсан шугам хоолойн гагнуурын
холболтын чанарын шаардлага тус стандартын 7.6.1 болон 7.6.2-р заалттай
нийцсэн байна.
7.2.4 Тэжээлийн усны шугам хоолой
7.2.4.1 Химийн найрлага, механик шинж чанар, гадаргуугийн чанар, макро
болон микро бүтэц, геометрийн хэмжээ зэрэг элемент нь нийлүүлэлтийн техникийн
нөхцлийн шаардлагыг хагасан байна.
7.2.4.2 Шулуун болон булан хоолойн саармаг болон сунгасан бүс дэхь
ханын нимгэрэлт ханын хэвийн зузаанаас 10%-иас хэтрэхгүй ба булан хоолойн
сунгасан бүсийн (гадна гадаргуу) хувьд 15%-иас хэтрэх ёсгүй.
Бат бөхийн тооцоогоор ажиллах чадвартай нь батлагдсан матсан булан
хоолойн (крутоизогнутых гибов) ханын зузааны гадна гадаргуугийн нимгэрэлт
хэвийн зузаанаас 20 хүртэл хувиар нимгэрэхийг зөвшөөрнө.
7.2.4.3 Булан хоолойн металллын чанарын шаардлага согог илрүүлэгчийн
(согог илрүүлэх) шалгалтын үр дүнд үндэслэн тус стандарын 4.2.2.9.а) заалттай
нийцсэн байна.
7.2.4.4 Тэжээлийн усны шугам хоолойн гагнуурын холболтын чанарын
шаардлага тус стандартын 4.2.2.10 а), в), болон 7.6.1, 7.6.3-аар заалттай нийцсэн
байна.
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7.2.4.5 Тэжээлийн усны шугам хоолойн металллын чанарын бусад
шаардлага 7.1.3.2-аар бүлэг буюу зуухны уурын перепускийн шугам хоолойн
шаардлагыг хангасан байна.
7.2.5 450° хүртэлх температур, 8МПа хүртэлх даралтанд ажилладаг
шугам хоолой
7.2.5.1 Шугам хоолойн системд дараах хэлбэлзлийг зөвшөөрөхгүй:
- шугам хоолойн хэсгүүдэд үүссэн тахийлт, нугаралт, холхойлт зэрэг
төслийн бус хэв гажилт;
- төсөлд тусгагдсан онцгой тохиолдлоос бусад шугам хоолойн эсрэг налуу
/контруклон/;
- хана, давхарууд, металлл бүтээц болон байгууламжтай ойрхон дамжин
өнгөрөх шугам хоолойн бөөгнөрөл, гацалт;
- бүрэн, бүтэн бус дренажууд;
- гулсах тулгуур болон үл хөдлөх тулгуурын бүтээцийн гэмтэл;
Мөн тус стандартын 7.2.1.2-аар бүлэгт жишмэлийн дагуу шугам хоолойн
дүүжин-тулгуурын системийн элементүүд гэмтэлтэй байхыг хориглоно.
7.2.5.2 Шугам хоолойн үндсэн элементийн хэмжээ нь үйлдвэрийн зураг
төсөл болон шугам хоолойн паспортод жишмэл төслийг (зөвшөөрлийн дагуу)
хангасан байна.
7.2.5.3 Шугам хоолойн гагнагдсан элементийн ирмэгийн шилжилт нь
мөрдөгдөж буй норматив баримт бичиг (Улсын хяналтын байгууллагаас гаргасан
дүрэм [10÷12], техникийн нөхцөл) болон үйлдвэрлэл ба угсралтын техникийн
баримт бичигт үндэслэн зөвшөөрөгдөнө.
7.2.5.4 Булан хоолойн зууванжилтт дараах утгуудаас хэтэрч болохгүй:
8% - 350°С-аас дээш температурт эсвэл (ба) 4.0МПа-аас дээш даралтанд
ажилладаг шугам хоолой;
10% - бусад шугам хоолой;
7.2.5.5 Булан хоолойн дотоод гадаргуу дээрх тэгш бус байдлын
(долгионтой) өндөр нь ханын хэвийн зузааны хагасаас хэтрээгүй, 10мм-ээс бага
тохиолдолд зөвшөөрөгдөнө.
7.2.5.6 Шугам хоолойн ханын зузааны нимгэрэлт нь түүний нөөц бат бэхийг
нормт шаардлагын түвшингээс багасгах хэмжээ хүртэл бууруулж болохгүй.
7.2.5.7 Шугам хоолойн гадаргуугийн хотойлт эсвэл төвийлтийн хамгийн их
хэмжээ (0,2·Da)-аас ихгүй, (10·s)-ээс багагүй байх ба хамгийн их харьцангуй
хазайлт (бүлэг 4.2.1.9) 5%-иас хэтрэхгүй буюу түүний абсолют утгын 5мм-иас ихгүй
байхыг зөвшөөрнө.
7.2.5.8 Ганц тоо бүхий зэврэлтийн идэлт, элэгдлийн гэмтэл болон нүхэрхэг
сүвийг зөвшөөрөх бөгөөд түүний гүн нь тухайн элементийн ханын зузааны хэвийн
хэмжээнээс 20%-иас хэтэрч болохгүй буюу 2,5мм-ээс бага байх ёстой, харин
түүний хамгийн их урт (0,25√Da · s)-аас ихгүй байна.
Олон тооны бөөгнөрсөн зэврэлтийн идэлтүүдийн гүн 1,0мм-ээс ихгүй үед
зөвшөөрөгдөнө.
7.2.5.9 Шугам хоолойн гадаад болон дотоод гадаргуу дээр бүх төрлийн
болон чиглэлтэй цууралт байхыг хориглоно.
7.2.5.10 Гадна үзлэгээр фланецийн нягтарч буй гадаргуу болон металллын
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бусад гадаргуу дээр ямар нэгэн эрсдэлтэй зай засвар, нүх сүв байхыг
зөвшөөрөхгүй. Өргөн нь 1,0мм-ээс ихгүй, гүн нь 0,5мм-ээс ихгүй эрсдэл
зөвшөөрөгдөнө.
7.2.5.11 Шугам хоолойн гагнуурын холболтын чанарын шаардлага 4.2.2.10,
4.2.3.9 болон 7.6.1, 7.6.3-аар заалттай нийцсэн байна.
7.2.5.12 Шугам хоолойн гагнуурын холболтын тухайн хэсэгт огтлол хийхийг
зөвшөөрнө. Энэ тохиолдолд огтлолын гүн шугам хоолойн ханын зузааны 5%-иас
ихгүй, гэвч 0,5мм-ээс ихгүй, харин 350°С-аас дээш температур эсвэл 4,0МПа-аас
дээш даралтанд ажилладаг шугам хоолойн хувьд огтлолын урт нь гагнуурын
оёдлын периметрийн 10%, бусад шугам хоолойн хувьд 20% байна.
7.2.5.13 Зөөврийн багажаар хэмжсэн металллын хатуулаг дараах хязгаарт
байна:
- Ст3, Ст4, 10, 20, 15К болон 20К маркийн гангийн хувьд 110-180HB;
- 09Г2С, 15ГС, 16ГС, 17ГС, 12МХ, 15ХМ, 12Х1МФ болон Х5М маркийн
гангийн хувьд 120-200HB;
7.2.5.14 Шугам хоолойн холболтын бэхэлгээний эд ангийн чанарын
шаардлага нь тус стандартын 7.3.7-аар заалттай нийцсэн байна.
7.2.5.15 Байран дээрх болон огтлож авсан дээжинд хийсэн
металллографийн шинжилгээний үр дүнд гарсан металллын бүтэцэд анхны төлөв
байдлын шаардлагатай холбоотойгоор хэвийн бус хэлбэлзэл байж болохгүй.
Гагнуурын холболтууд болон (эсвэл) булан хэсэг дээр металллын
графитизацийн зэрэг тус стандартын (Хавсралт В)-д жишмэлы дагуу 2 баллаас
хэтрэх ёсгүй.
7.2.5.16 Шугам хоолойн металлл дээж болон огтлолын тасалгааны
температурт тодорхойлсон механик чанар дараах шаардлагыг хангах ёстой:
Металллын бат бөхийн үзүүлэлт (түр зуурын эсэргүүцэл болон нөхцөлт
урсалтын хязгаар) мөрдөгдөж НББ-тжишмэл утгаас 5%-иас их хэмжээгээр
ялгаатай байж болохгүй;
Урсалтын хязгаар болон түр зуурын эсэргүүцлийн харьцаа нүүрстөрөгчит
гангийн хувьд 0,65, чанаржуулсан перлитийн ангийн гангийн хувьд 0,75-аас хэтрэх
ёсгүй;
Хамгийн бага цохилтын зуурамтгайн утга дугариг хэлбэрийн огтолсон
дээжний хувьд 0,30МДж/м2 (3,0кгс-м/см2)-аас багагүй, өнцөгт хэлбэрийн огтолсон
дээжний хувьд 0,20МДж/м2 (2,0кгс-м/см2)-аас багагүй байна.
250°С хүртэлх температурт ажилладаг шугам хоолойн металллын химийн
найрлага болон механик шинж чанарын шаардлагын техникийн үзүүлэлтүүд
норматив болон үйлдвэрлэл-технологийн баримт бичигт байхгүй тохиолдолд тус
стандартын (Хавсралт Р, хүснэгт Р.1 болон Р.2)-д тусгасан үзүүлэлтүүдийг
мөрдөнө.
7.3 Уурын турбин
7.3.1 450°С болон түүнээс дээш температурт ажилладаг өндөр болон
дунд даралтын ротор.
7.3.1.1 Химийн найрлага, технологийн согог (хэмжээ болон тоо ширхэг),
макро бүтэц, металлл бус элементийн бохирдол, механик шинж чанар (анхны
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төлөв байдал) болон гангийн технологийн туршилтын дүгнэлт нь техникийн
нөхцлийн шаардлагыг хагасан байна.
7.3.1.2 Роторын гадна гадаргуу болон тэнхлэгийн суваг дээр 1мм-ээс дээш
гүнтэй цууралтын төрлийн согог байхыг зөвшөөрөхгүй.
Согог илрүүлэгчийн шалгалт хийх үед тэнхлэгийн сувгийн гадаргуу дээр гүн
ирмэг, огтлол, зүсэлт байх ёсгүй;
Тэнхлэгийн сувгийн өндөр температурын бүсэд том хэлбэртэй нэг ширхэг
3мм хэмжээтэй согог болон түүнээш дээш эсвэл 60см2 талбайтай 10 ширхэгээс
дээш тоотой жижиг ширхэглэл бүхий согогийг зөвшөөрөхгүй. Цэгэн гэмтлийн хувьд
1,5мм-ээс бага хэмжээтэй бол хамаарахгүй;
Роторын дотоод гадаргуу болон тэнхлэгийн сувгийн гадаргуу дээр 2мм-ээс
дээш гүнтэй цэгэн согог байх ёсгүй.
7.3.1.3 Давтах үеийн эзлэхүүнд хэт авианы шалгалтаар илэрэх хэмжээний
эсвэл доор жишмэл нормт хэмжээнээс хэтрэхүйц согог байх ёсгүй.
2-4мм эквивалент диаметр хэмжээтэй согог нийтдээ 30 ширхэгээс давах,
тэр тусмаа торх хэлбэр бүхий бүсэд 10 ширхэгээс их тохиолдолд, харин торх
хэлбэрийн бүс дэхь согогийн хоорондын зай 50мм-ээс бага байна;
2-4мм эквивалент диаметр хэмжээтэй тус тусдаа роторын төгсгөлүүд дээр
байрлах согог хоорондын зай 50мм-ээс багагүй, хэрэв тэд роторын тэнхлэгийн
дагуу нэг шулуун болон параллель байдлаар байрласан; эсвэл 30мм-ээс бага,
хэрэв согогууд нэг тойрогт байрласан бол, эсвэл согогууд 1 радиаль чиглэлд
байрласан бол 15мм-ээс бага;
6мм-ээс дээш эквивалент диаметр бүхий согог;
2мм хүртэл эквивалент диаметртэй согог хамаарахгүй;
Роторын нийт уртын дагуу хоорондын зай 50мм-ээс багагүй, 4-6мм-ийн
диаметртэй 10 ширхэгээс ихгүй тооны согогийг зөвшөөрнө;
7.3.1.4 25Х1М1Ф (Р2, Р2МА) маркийн гангаар хийгдсэн роторын тэнхлэгийн
сувгийн талаас хэмжсэн үлдэгдэл хэв гажилтын гулсалтын утга нь 1,0%-иас хэтрэх
ёсгүй ба харин бусад гангаар хийгдсэн роторын хувьд (20Х3МВФА [ЭИ-415],
34ХМА болон бусад.) 0,8%-иас хэтрэх ёсгүй; Р2 болон Р2МА маркийн гангаар
хийгдсэн роторын хоёр болон түүнээс дээш удаагийн хэмжилтээр тодорхойлсон
гулсалтын дундаж хурд 0,5·10-5%/цаг, бусад төрлийн гангаар хийгдсэн роторын
хувьд 0,4·10-5%/цаг-аас багагүй байх ёстой.
7.3.1.5 Роторын металллын өндөр температурын үе дэхь хоёрдугаар
бүтцийн бөмбөлөгжилтийн зэрэг тус стандартын хавсралт Д-д заасны дагуу 3
баллаас хэтрэх ёсгүй.
7.3.1.6 ЭИ-415 маркийн гангаар хийгдсэн роторын өндөр температурын бүс
дэхь металллын хатуулаг 200HB-аас багагүй, харин Р2, Р2МА, 34ХМА болон бусад
төрлийн гангаар хийгдсэн роторын хувьд 180HB-ээс багагүй байх ёстой.
7.3.1.7 Шүргэлцсэн, элэгдсэн, цууралтын мөр байх ёсгүй.
Роторын хазайлт турбины үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн зааж өгсөн утгаас
хэтрэх ёсгүй.
7.3.2 450°С болон түүнээс дээш температурт ажилладаг уурын турбины
цутгаж үйлдвэрлэсэн цилиндрийн корпус, зогсоох ба тохируулах клапан,
хаалт арматур болон зуухны уурын шугам хоолойн бусад цутгамал эд ангиуд
7.3.2.1 Химийн найрлага, технологийн согог, механик шинж чанар болон
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металллын технологийн туршилтын үр дүн техникийн нөхцлийн шаардлагыг
хангасан байна.
7.3.2.2 Урт хугацаанд ашиглагдсан болон цугларсан гэмтлүүдийн механик
шинж чанар дараах 7.1-ээр хүснэгт дэхь нормыг хангах ёстой.

Хүснэгт 7.1
Туршилтын
температур, °С

Гангийн үзүүлэлт, хэмжих нэгж

Урсалтын хязгаар, МПа

Зөвшөөрөгдөх утга (багагүй)
15Х1М1ФЛ 20ХМФЛ 20ХМЛ

20

255

245

235

Хурц өнцгөөр огтлож авсан цохилтын
туршилтын сорьцийн зуурамтгайн
хувь хэмжээ(KCV),%

150/80

100/50

100/50

100/50

Цохилтын зуурамтгай (KCV), МДж/м2

150/80

0,3

0,3

0,3

Орох хэсэг
дэхуурын
температур

0,25

0,25

0,25

Мөн адил

850

930

890

Хатуулаг, НВ

20

145

135

125

x500 үеийн нэг харааны оронд голч
нь 2мкм-аас илүү гулгалтын нүхний
гинжний тоо

20

Цохилтын
ачааллаас
хууралтын критик хэмжээ, мм

үүсэх

Халуун бат бөх, МПа

3 (илүүгүй) 3(илүүгүй) 3 (илүүгүй)

7.3.2.3 Цууралт болон сорьцийн огтлолын корпус дээрх үлдэгдэлийн хэмжээ
тооцоот урсалтын хугацаанаас хэтэрч болохгүй. Тооцоог тусгай байгууллага
хийнэ.
7.3.2.4 Корпусын мушгиралт нь турбины үйлдвэрлэгчийн зааж өгсөн
хэмжээнээс хэтрэх ёсгүй.
7.3.3 450°С доош температурт ажилладаг дунд болон нам даралтын
роторын диск
7.3.3.1 Химийн найрлага, технологийн согог, макро бүтэц, металлл бус
элементийн бохирдол, механик шинж чанар болон гангийн технологийн
туршилтын үр дүн нь техникийн нөхцлийн шаардлагыг хангасан байна.
7.3.3.2 Тэнхлэгийн сувгийн гадаргуу дээр 1мм-ээс дээш гүнтэй урт хэмжээ
бүхий цууралтын согог, роторын голын гадна гадаргуу дээр 3мм-ээс дээш гүнтэй
согог байж болохгүй.Зэврэлтийн гэмтлийн хувьд голын гадна гадаргуу болон
тэнхлэгийн сувгийн гадаргуу дээр 2мм-ээс дээш гүнтэй согог байж болохгүй ба
шүргэлцсэн, элэгдсэн, цууралтын мөр байх ёсгүй.
7.3.3.3 Роторын голын хазайлт турбины үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн зааж
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өгсөн утгаас хэтрэх ёсгүй.
7.3.4 450°C хүртэлх температурт ажилладаг дунд болон нам даралтын
роторын диск
7.3.4.1 Химийн найрлага, технологийн согог, макро бүтэц, металлл бус
элементийн бохирдол, механик шинж чанар болон роторын дискийн технологийн
туршилтын үр дүн техникийн нөхцлийг хангасан байна.
7.3.4.2 Дискийн гадна гадаргуу дээрх шилжих хэсгийн налуу үүсгэж буй
(галтель шилжилтүүд) хэсгүүд, боолтон холболтын нүхний ирмэг, суух гадаргуу,
товруут суваг болон дугуйн малгайн гадаргуу дээр 1мм-ээс дээш гүн бүхий
цууралтын төрлийн согог байх ёсгүй.
Шүргэлцсэн, элэгдсэн, цууралтын мөр байх ёсгүй.
7.3.4.3 Дискийн гадаад гадаргуу дээр 2мм-ээс дээш гүнтэй зэврэлтийн согог,
5мм-ээс дээш гүнтэй дугараг маягийн элэгдэл байхыг зөвшөөрөхгүй.
7.3.5 Ажлын болон чиглүүлэгч хүрзэм
7.3.5.1 Химийн найрлага технологийн согог (хэмжээ болон тоо ширхэг),
геометрийн хэмжээс, макро бүтэц, металлл бус элементийн бохирдол, механик
шинж чанар болон хүрзэмийн металллын технологийн туршилтын үр дүн нь
турбины үйлдвэрлэгч заводын зураг төсөл болон техникийн нөхцлийн шаардлагыг
хангасан байна.
7.3.5.2 Дараах нормд хүрсэн механик гэмтэл (сэв зураас) байхыг хориглоно:
Орох болон гарах хэсгийн хүрзэммийн ирмэг, боолтон холболтын нүхний
ирмэг,хүрзэмний доод гурав дахь хэсгийн гадаргуу дээр 1мм болон түүнээс дээш
гүнтэй согог, мөн 0,5мм болон түүнээс дээш гүн зураас;
Хүрзэмний болон түүний төгсгөл хэсгийн үлдсэн гадаргуу дээр 2мм болон
түүнээш дээш гүнтэй механик сэв, зураас, харин сэв, зураасын урт 1мм болон
түүнээш дээш;
Гадаргуу дээрх нийт сэв, зураасын (1 ширхэгээс дээш) диаметр 1мм болон
түүнээш дээш, 10см2 талбайд сэв зураас хооронд 5 болон түүнээс бага;
Гадаргуу дээрх 1мм-ээс бага диаметртэй механик гэмтэл нь хамаарахгүй
болно.
7.3.5.3 Орох болон гарах хэсгийн ирмэг болон ажлын хэсгийн ирмэг хэсэгт
цууралт, шүргэлцсэн ул мөр, хэв гажилт байх ёсгүй. Элэгдлээс хамгаалах ялтас
төмөр багадаа нэг ширхэг байх шаардлагатай. Эгнээ бүхий хүрзэмний төгсгөл
хэсэг болон тэдгээрийн эргэлт нь турбины үйлдвэрлэгчийн шаардлагаас хэтрэх
ёсгүй; Радиаль зайг /зазор/ зөвшөөрөгдөхгүй хэмжээнд хүртэл багасгах замаар
хүрзэммийг татаж сунгахыг хориглоно.
Үргэлжилсэн гагнуурын холболтод тасралт гарсан байхыг зөвшөөрөхгүй.
Шат угсралт хийгдэх явцад зай буюу зазорыг турбины үйлдвэрлэгчийн
зааснаас их авч нягт, бат бөх байдалд гэмтэл, зөрчил гаргахыг хориглоно.
7.3.5.4 Чийглэг ууранд ажилладаг ажлын хүрзэммийн элэгдэл нь доор
жишмэл нормт хэмжээнээс дээш байхыг зөвшөөрөхгүй.
Элэгдлээс хамгаалсан бүс дэх урд ирмэг болон түүний доод хэсэг
үйлдвэрлэгчийн заасан хэмжээнээс их;
Төмөр утсан холболтын бүс дэхь урд ирмэг – элэгдсэн урд ирмэгээс нүхтэй
ирмэг хүртэлх зай үйлдвэрлэгчийн заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ихэссэн;
Стеллитэн хайлшан хамгаалалтын ар дахь гүдгэр гадаргуун дээрх нүхний
330

MNS

: 2021

гүн 2мм) болон түүнээш дээш;
Арын ирмэг дээр нүх сүв эсвэл имрэгийн нимгэрэл үйлдвэрлэгчийн заасан
хэмжээнээс багассан;
7.3.5.5 Бандаж болон өргөсний ажлын хэсэг, ажлын хүрзэм, өндөр
температурт ажиллах анхны үе дээрх элэгдэл турбины үйлдвэрлэгчийн заасан
нормоос хэтэрсэн тохиололд зөвшөөрөхгүй.
7.3.5.6 Фазын шилжилтийн бүсэд болон чийгтэй ууранд ажиллаж буй ажлын
хүрзэмэмд зэврэлтийн гэмтэл дараах нормоос их байхыг зөвшөөрөхгүй:
Арын ирмэгээс 3мм-ын зайд болон доод гуравдагч зэврэлтийн идэлт эсвэл
0,5мм-ээс дээш диаметр бүхий нүх сүв (3 балл болон түүнээш дээш);
Үлдсэн гадаргууд – 1мм-ээс дээш диаметртэй (4 балл болон түүнээс дээш
дээш);
Хүрзэм дээрх зэврэлтийн гэмтлийн үзүүлэлтүүд (хэмжээ) 7.2-аар хүснэгтэд
үзүүлэв:
Хүснэгт 7.2. Уурын турбины ажлын хүрзэммийн зэврэлтийн гэмтлийн хэмжээ
Зэвэнд идэлтийн хамгийн их хэмжээ

Идэлтийн тархалтын нягтаршил

Ангиллын
бүлэг

Ангиллын
бүлэг

Идэлтийн нягтаршил, ш/см 2

Идэлтийн хамгийн их диаметр, мм

1 балл
2балл
3 балл

0,1
0,1 - 0,5
0,5 - 1,0

А
Б
В

2 хүртэл
2 – 10
10 – 100

4балл

1,0 - 2,0

Г

100-аас дээш

5 балл

2,0-4,0
болон (эсвэл) хордсон гадаргуу

6 балл

Их хэмжээгээр идэгдсэн үндсэн зэврэлт

Хуурай ууранд ажилладаг ажлын хүрзэм болон чиглүүлэх хүрзэмэнд 2ммээс дээш диаметр бүхий зэврэлтийн идэлт, нүх сүв байх ёсгүй (5 балл болон
түүнээс дээш).
7.3.5.7 ЭИ 961-Ш маркийн гангаар хийгдсэн хүрзэммийн металллын
хатуулаг ялтастай гагнагдах бүсэд 315 НВ (330 НУ) – аас хэтрэх ёсгүй.
7.3.6 Диафрагм
7.3.6.1 Диафрагмын металллын химийн найрлага, технологийн согог,
чиглүүлэгч хүрзэмийг түүний хүрээнд (обуд) бэхлэх технологи нь техникийн
нөхцлийг хангасан байна.
7.3.6.2 Чиглүүлэгч хүрзэмэм болон түүний хүрээ буюу хүрээнд (обуд)
цууралт, шүргэлцсэн ул мөр, хэв гажилт байх ёсгүй бөгөөд үндсэн болон зэврэлт,
элэгдэл, үлдэгдэл хэв гажилт нь турбины үйлдвэрлэгчийн тогтоосон нормоос
хэтрэх ёсгүй.
7.3.6.3 Диафрагмд чангалалт (мушгирал) хийгдэхэд турбины
үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хэмжээнээс хэтрүүлэх ёсгүй.
7.3.7 Бэхэлгээний эд ангиуд
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7.3.7.1 Бэхэлгээ, холболтын эд ангиудад дараах согог байхыг зөвшөөрөхгүй:
- цууралт;
- эрээсний суналт;
- ханзарсан хэсэг, эрээсний өндрийн дагуу 1/3-аас их буюу гүн будагдсан
эсвэл нийт уртын 5% будагдсан болон нэг эрчлээсийн уртын 25%-аас их
будагдсан;
- 100мм урт дахь шулуун байдлын хэлбэлзэл 0,2мм-ээс ихэссэн;
- гайкийн толгой болон булан өнцгүүдийн гэмтэл, бэхэлгээний эд ангийн
гацалт эсвэл хэвийн хэмжээнээс 3%-иас ихээр багассан;
- эрчлээний гүн эрээсний хөндлөн огтлолын 1/3-аас их;
7.3.7.2 Резьбаны өндрийн дагуу <1/3 гүнтэй болон <8% урттай хонхорхой
илэрсэн бол нэг эрчлээсдээ түүний уртын 50% ихгүй тохиолдолд эрээс зүсэгч
багажаар засаж болно.
Болт, шпилкийн тэгш, гөлгөр хэсгийн гэмтэлд механик боловсруулалт хийн
засаж болно. Зөвшөөрөгдөх диаметрийн багасалт хэвийн хэмжээнээс 3%-иас
ихгүй байна. Гадаргуугийнөнгөлгөөний зэрэг Rz = 40–аас муугүй байна.
7.3.7.4 Үлдэгдэл хэв гажилт турбины үйлдвэрлэгчийн заасан нормоос хэтрэх
ёсгүй.
7.3.7.5 Металллын хатуулаг түүний анхдагч төлөв байдлын шаардлагад
нийцэж байх ёстой.
7.4 Хийн турбин
7.4.1 Турбин болон нөхөгчийн ажлын болон чиглүүлэгч хүрзэмнүүд
7.4.1.1 Үндсэн металлл болон хамгаалалтын бүрхүүл, геометр хэмжээ,
техникийн согогууд (хэмжээ, тоо), макро, микробүтэц (анхны төлөвбайдалд),
металлл биш хольцын бохирдол, механик шинж чанарууд (анхны төлөв байдалд),
хүрзэм үйлдвэрлэх болон хамгаалалтын бүрхүүл хийх технологи, металллын
технологийн туршилтын үр дүн нь турбин үйлдвэрлэгчийн техникийн нөхцөл,
шугам зургийн шаардлагуудад нийцэх ёстой.
7.4.1.2 Урт хугацааны ашиглалтын дараах ЭИ893ВД, ЭИ893ВИ, ЭИ893ОИ
деформацлагдсан хайлшаар хийсэн хүрзэмний металлл нь доорх ашиглалтын
найдвартай байдлын шаардлагуудад нийцэх ёстой:
- үндсэн металллын хатуулаг нь 217-с 320HB;
- гулсалтын хязгаар (σ0.2 ) 20˚C– 784 МПа-с ихгүй;
- богино хугацааны сунгалтын үеийн уян харимхайн шинж чанарууд:
харьцангуй уртсалт δ – 15%-с багагүй, харьцангуй шахагдалт ψ- 17%-с багагүй;
- цохилтын зуурц (KCU) 20˚C-т 0,3 МДж/м2;
- урт хугацааны уян харимхайн шинж δд.п – 5%-с багагүй;
- карбидын ликваци нь карбидын жигд бусын хуваарийн 2-с ихгүй балл
(ГОСТ 8233);
- гамма фазын хэмжээ 0,07-с 0,12мкм;
- микробүтцийн 5 мкм-с их хэмжээтэй хромын карбидын конгломерат
байхгүй байх;
- дислокацийн бөөгнөрөлөөр үүссэн гулсалтын судал болон 3 систем нь
нарийн дислокацийн бүтцэд байхгүй байх;
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7.4.1.3 ЭИ945 (Х15Н25В3Т) маркийн деформацлагдсан аустенит гангаар
хийсэн хүрзэмний хатуулаг нь урт хугацааны ашиглалтын дараа 255 HB-с ихгүй
байх ёстой.
ЭИ 802 (15Х12ВНМФ) маркийн хромтой гангаар хийсэн ажлын хүрзэмний
гулсалтын хязгаар нь 20˚С-т 830 МПа-с ихгүй, хатуулаг нь 286HB-с ихгүй байна.
7.4.1.4 ЭП957-ВД деформацлагдсан хайлшаар хийсэн хүрзэмний
найдвартай ажиллагааны шалгуурууд:
- харьцангуй суналт δ нь 20˚С-т 5%-с багагүй байна;
- цохилтын зуурц KCU 20˚С-т 0,3 МДж/м2-с багагүй байна;
- µ зүү хэлбэртэй фаз нь 5%-с ихгүй байна.
7.4.1.5 ЭП-800 деформацлагдсан хайлшаар хийсэн хүрзэмний найдвартай
ажиллагааны шалгуурууд:
- металллын хатуулаг нь 341HB-с ихгүй байна;
- гулсалтын хязгаар нь 20˚С-т 900МПа-с ихгүй байна;
- харьцангуй суналт δ 20˚С-т – 8%-с багагүй;
- харьцангуй шахагдалт ψ 20˚С-т 10%-с багагүй;
- цохилтын зуурц KCU 20˚C-т 0.3 МДж/м2-с багагүй;
- урт хугацааны бат бөх нь 850˚С-т, σ0=392МПа-д – 100 цагаас багагүй.
7.4.1.6 Тэгш хэмтэй талстжилттай никель хайлшин цутгамал ажлын
хүрзэмнүүдийн хувьд дараах нөхцлүүд биелэх ёстой:
- харьцангуй суналт δ 20˚С-т 3%-с багагүй;
- σ фазнь 5%-с ихгүй байна.
7.4.1.7 Хийн турбины хүрзэмнүүдийн хамгаалалтын бүрхүүлний найдвартай
ажиллагааны ашиглалтын шалгуурууд:
- хамгаалалтын давхаргад цууралт, микроцууралт, зэврэлтийн гэмтэл, скол
байх ёсгүй;
- давхаргын бодит зузаан нь 50мкм-с ихгүй;
- хамгаалалтын бүрхүүлийн микрохатуулгийн утга нь үндсэн металллынхаас
багагүй байх ёстой;
- шаазан давхаргын цэврүүтэлтээс сэргийлэхийн тулд металлл давхарга
болон шаазан давхарга хоорондын Al2O3оксидын давхаргын зузаан нь 5мкм-с
ихгүй байна;
- үндсэн металлл болон хамгаалалтын давхарга хоорондын Al2O3 оксидын
давхаргагүй байх.
7.4.2 Шаталтын камер
7.4.2.1 Шаталтын камерын корпусын металллын химийн найрлага,
технологийн согогууд, геометр хэмжээ, макробүтэц, металлл биш хольцын
бохирдол, механик шинж чанарууд, технологийн туршилтын үр дүнгүүд нь
техникийн нөхцөлийн шаардлагуудыг хангах ёстой.
7.4.2.2 Шаталтын камерын гадна болон дотоод гадаргуу дээр цууралт, хэт
халалтын мөр, турбин үйлдвэрлэгчийн тогтоосон хэмжээнээс хэтэрсэн механик
гэмтэл байх ёсгүй.
7.4.2.3 Шаталтын камерын хэв гажилт нь турбины үйлдвэрлэгчийн тогтоосон
хэмжээнээс хэтрэх ёсгүй.
7.4.3 Турбин болон нөхөгчийн корпусын эд ангиуд
7.4.3.1 Турбины шаталтын камерын корпусын эд ангиуд болон нөхөгчийн
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металллын химийн найрлага, технологийн согогууд, геометр хэмжээ, макробүтэц,
металлл биш хольцын бохирдол, механик шинж чанарууд, технологийн туршилтын
үр дүнгүүд нь техникийн нөхцөлийн шаардлагуудыг хангах ёстой.
7.4.3.2 Турбины үйлдвэрлэгчийн тогтоосон хэмжээнээс хэтэрсэн цууралт,
зураас болон корпусын бусад согогууд, зэврэлт, элэгдэл байх ёсгүй.
7.4.3.3 Нөхөгч болон турбины их биеийн эд ангиудын хэв гажилтын хэмжээ
нь үйлдвэрлэгчийн тогтоосон хэмжээнээс хэтрэх ёсгүй.
7.4.4 Турбин болон нөхөгчийн роторууд
7.4.4.1 Турбины болон нөхөгчийн металллын химийн найрлага, технологийн
согогууд, геометр хэмжээ, макробүтэц, металлл биш хольцын бохирдол, механик
шинж чанарууд, технологийн туршилтын үр дүнгүүд нь техникийн нөхцөлийн
шаардлагуудыг хангах ёстой.
7.4.4.2 Турбины үйлдвэрлэгчийн тогтоосон хэмжээнээс хэтэрсэн цууралт,
зураас болон корпусын бусад согогууд, зэврэлт, элэгдэл байх ёсгүй.
7.4.4.3 Турбин болон нөхөгчийн роторын муруйлт нь үйлдвэрлэгчийн
тогтоосон хэмжээнээс хэтрэх ёсгүй.
7.4.5 Диафрагм
7.4.5.1 Диафрагмын ободны металллын химийн найрлага, технологийн
согогууд, чиглүүлэг хүрзэмнүүдийг ободонд суулгах технологи нь техникийн
нөхцөл шаардлагыг хангах ёстой.
7.4.5.2 Обод, чиглүүлэгч хүрзэмний цууралт, зураас, бусад механик
гэмтлүүд, зэврэлт, элэгдэл, үлдэгдэл хэв гажил нь үйлдвэрлэгчийн тогтоосон
хэмжээнээс хэтрэх ёсгүй.
7.4.5.3 Диафрагмын муруйлт нь турбин үйлдвэрлэгчийн тогтоосон
хэмжээнээс хэтрэх ёсгүй.
7.4.6 Бэхэлгээ
7.4.6.1 Бэхэлгээний металллын химийн найрлага болон механик шинж
чанарууд нь хүчинтэй үндэсний стандарт, техникийн нөхцөлийн шаардлагуудтай
нийцэх ёстой.
7.4.6.2 Гадна гадаргуу дээр цууралт, ан цав байх ёсгүй
7.4.6.3 Үлдэгдэл хэв гажилт нь үйлдвэрлэгчийн тогтоосон хэмжээнээс хэтрэх
ёсгүй.
Үлдсэн шаардлагууд нь энэхүү стандартын 7.3.7-тай нийцэх ёстой.
7.5 Даралтат сав
7.5.1 Даралтат савны үндсэн эд ангийн хэмжээ нь төсөл, техникийн
паспорт болон үйлдвэрийн зураг төсөлд жишмэл нормыг хангаж байх ба хагас
боловсруулсан бүтээгдэхүүний хэмжээ болон үйлдвэрлэгч дээрх технологийн үйл
ажиллагааны үеийн өөрчлөлт зэрэг нь зөвшөөрлийн дагуу байх ёстой.
7.5.2 Даралтат савны үндсэн эд ангийн металллынмеханик шинж чанар нь
норматив баримт бичиг, техникийн нөхцлийн дагуу түүний гэрчилгээ дээрх
үзүүлэлтүүдтэй тохирох буюу тэдгээрийг хангах ёстой.
7.5.3 Хэлбэр дүрсийн хэлбэлзэл, гагнуурын оёдол дахь ирмэгийн өнцөг,
лист төмрүүдийн ирмэгийг буруу тохируулах зэрэг нь жишмэл норматив баримт
бичгийн шаардлагыг хангах ёстой (Улсын хяналтын байгууллагын дүрэм,
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техникийн нөхцөл болон стандарт).
7.5.4 Цилиндр хэлбэрийн корпус үүсгэж буй савны шулуун байдлын
хэлбэлзэл корпусын нийт уртын эсвэл аль ч хэсгийн 1м уртын 0,3%-иас хэтрэх
ёсгүй.
7.5.5 Даралтат савны корпусын харьцангуй зууванжилт 1,5%-иас хэтрэх
ёсгүй. Харин 76мм болон түүнээш дээш диаметр бүхий булан хоолойн зууванжилт
8%-иас хэтрэх ёсгүй.
7.5.6 Гадаргуугийн элементийн хотойсон болон төвийсөн байдлын хамгийн
их зөвшөөрөгдөх хэмжээ 20·S (S-савны ханын зузаан), гэвч 200мм-ээс ихгүй
байна. Хамгийн их харьцангуй хазайлт (тус стандартын бүлэг 4.2.1.9-ийг харна уу)
5%-иас хэтрэх ёсгүй бөгөөд хазайлтын абсолют утга тухайн элементийн ханын
зузааны хагасаас хэтрэх ёсгүй байна.
7.5.7 Оёдлын цилиндр хэсэгт түүний ханын зузааны 25%-иас ихгүй долгион
буюу нугалаас байхыг зөвшөөрнө, гэвч 2,5мм-иас ихгүй байна.
7.5.8 Дараах төрлүүдийн согогийг зөвшөөрнө: ганц ширхэг бүхий зэврэлтийн
идэлт, элэгдлийн гэмтэл, нүх сүв болон бусад цууралтын бус гэмтлүүд – ханын
зузааны 15%-иас ихгүй гүнтэй ба 3,0мм-ээс ихгүй байх ба хамгийн их урт нь
0,25√D · S, мөн 4,0МПа хүртлэх даралт, 200°С-аас ихгүй температурт ажилладаг
даралтат савны гагнуурын оёдол дээрх суурин гэмтлүүд.
7.5.9 Зөөврийн багажаар хэмжсэн металллын хатуулаг дараах хязгаарт
байна: 110-170НВ – нүүрстөрөгчит ган, 120-190НВ – чанаржуулсан ган.
7.5.10 Даралтат савны гагнуурын оёдлын чанар нь тогтоосон норматив
баримт бичгийн шаардлагад нийцэж, согог илрүүлэх шалгалтад тэнцсэн байна.
Хэрэв гагнуурын оёдолд хийсэн аль ч төрлийн согог илрүүлэх шалгалтаар
холбогдох норматив баримт бичигт заасан нормт хэмжээнээс хэтэрсэн дотоод
болон гадаргуугийн согогилэрсэн тохиолдолд гагнуурын оёдлыг чанарын
шаардлага хангаагүйд тооцно.
7.5.11 Хоолойг самбартай холбох вальцовкан холболтын орчимд дараах
согогийг зөвшөөрөхгүй:
- Хоолойн төгсгөл хэсэг дэхь цууралт, цууралт, сэв;
- Вальцовкийн бүслүүрийн шилжилтийн бүс дэхь зүсэлт;
- Шугам хоолойн дотоод гадаргуу дээрх хонхорхой (цөмөрхий) 0.5мм-ээс
дээш гүнтэй;
- Хоолойн самбарт хоолой вальцовкны бүслүүр хэсгээрээ нягт ороогүй бол
- Өнцгийн хэлбэлзэл нэг талруугаа 10°-аас дээш;
- Шугам хоолойн төгсгөлийн холболт хийгдэх хэсгийн ханын зузаан хэвийн
хэмжээнээс 50%-иар нимгэрсэн;
Вальцовкан холболтоор холбогдох шугамын төгсгөлийн холболт хийгдэх
хэсгийн урт 5мм-ээс багагүй байх ёстой.
7.5.12 Даралтат савны металлл элементээс зүсэлт хийн дээж авч
тасалгааны температурт механик шинж чанарыг тодорхойлсон бол дараах
шаардлагыг хангах ёстой:
Металллын хатуулгийн үзүүлэлтүүд (түр зуурын эсэргүүцэл эсвэл урсалтын
хязгаар) бага талын утгаас аль аль талдаа 5%-иар өөрчлөгдсөн байж болохгүй;
Урсалтын хязгаар болон түр зуурын эсэргүүцлийн харьцаа нүүрстөрөгчит
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гангийн хувьд 0,65 ба чанаржуулсан гангийн хувьд 0,75-аас ихгүй байх ёстой;
Харьцангуй сунгалт нүүрстөрөгчит гангийн хувьд 19% ба чанаржуулсан
гангийн хувьд 17%-иас багагүй байх ёстой;
Зүсэлт хийн авсан дээжний цохилтын зуурамтгайн хамгийн бага утга 0,25
МДж/м2 (2,5 кгс·м/см2)-аас багагүй байна.+6+
7.5.13 Байран дээрх эсвэл репликаас авсан дээжний металллографик
шинжилгээний үр дүнгийн металлл бүтэц анхны төлөв байдалтай харьцуулахад
хэвийн бус өөрчлөлттэй байж болохгүй.
7.6 Гагнуурын холболт
7.6.1. Металллын гагнуурын холболтын чанарын ерөнхий шалгуур
7.6.1.1
Химийн найрлага, геометрийн хэмжээс, технологийн согог (нүх
сүв, цууралт, сэтрэлт, гадаргуу дээрх элэгдэл, зураас, ханын зузааны ялгаа болон
бат бөх) болон гагнуурын материалууд (электрод, утас, флюс, нунтаг) нь
техникийн нөхцлийн шаардлагыг хангасан байна.
7.6.1.2 Үл эвдэх сорилын ХАС, РГС, СБС болон ШНС аргаар хийгдсэн
гагнуурын оёдлын чанарын үр дүн тус стандартын 4.2.2.10.а), в), 4.2.3.9, 4.2.4.10
болон 4.2.5.9-аар бүлэгт жишмэл шаардлагад нийцэж байх ёстой.
7.6.1.3 Солонгорлын шинжилгээгээр оёдол (шавалт)-ын металлл дахь хольц
элементийн агууламж нь энэхүү стандартын 4.14-(дэд зүйл 4.2.11.6) хүснэгтийн
шаардлагын дагуу байх ёстой.
7.6.1.4 Гадна үзлэг-хэмжилтээр хийсэн гагнуурын оёдлын чанар болон гадна
гадаргуугийн хэлбэр хэмжээ дараах шаардлагыг хангасан байна:
- 10,0мм бүхий ханын зузаантай шугам хоолойн гагнуурын оёдлын
зөвшөөрөгдөх товойлт (цүлхийлт) 0,5-аас 3,0мм байна; 10,0-20,0мм ханын
зузаантай бол 0,5-3,5мм; 20мм болон түүнээш дээш ханын зузаантай бол 0,54,0мм байна;
- үндсэн металллын хэрчлээс 0,2мм-ээс ихгүй;
-гагнуураас 200 мм зайд шугам хоолойн 2-ын дундах гэрлийн нэвтрэлтээр
хэмжигдэж буй хоолойн гагнуурын оёдлын шулуун байдлаас хазайх хазайлт 3 ммээс хэтрэх ёсгүй
- гагнуурын оёдлын гадаргуугийнгол болон хэмжээ 2,0-4,0мм ханын
зузаантай хоолойн хувьд 1,0мм-ээс ихгүй, 4,0-6,0мм ханын зузаантай хоолойд 1,11,2мм, 6,0-10,0мм ханын зузаантай хоолойд 1,3-1,5мм, 10,0мм-ээс дээш ханын
зузаантай хоолойд 2,0мм-ээс ихгүй байна;
- хүснэгт 7.3-т жишмэлийн дагуу цорын ганц гагнуурын согогийг зөвшөөрнө.
- Ямар ч хэмжээтэй цууралтыг зөвшөөрөхгүй.
Хүснэгт 7.3 – гадна үзлэг, СБС болон ШНС(өнгөт)шалгалтаар илрэх
гадаргуугийн(хийн сүв, шааргын хольц)согогийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ.
Гагнуурын оёдол дах шугам
хоолойн
хэвийн
ханын
зузаан, мм
2-оос 3 хүртэл

Согогийн зөвшөөрөгдөх
хамгийн их хэмжээ, мм

100мм урттай гагнуурын оёдол
дахь согогийн зөвшөөрөгдх тоо,
ширхэг

0,5

3
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3-аас дээш 4 хүртэл

0,6

4

4-өөс дээш 5 хүртэл

0,7

4

5-аас дээш 6 хүртэл

0,8

4

6-аас дээш 8хүртэл

1,0

5

8-аас дээш 10хүртэл

1,2

5

1О-аас дээш 15 хүртэл

1,5

5

15-аас дээш 20 хүртэл

2,0

6

20-оос дээш 40 хүртэл

2,5

7

40 дээш

2,5

8

: 2021

7.6.2 450°С-аас дээш температурт ажилладаг халуунд тэсвэртэй хроммолибден-ванадитай гангаар хийгдсэн зуухны коллектор болон уурын шугам
хоолойн гагнуурын оёдол
7.6.2.1 Төвөөс зугтах аргаар цутгаж хийсэн шугам хоолойн гагнуурын
оёдлын металллын чанарт хийгдэх хэт авианы шалгалтын дүгнэлт хүснэгт 7.4-ийн
шаардлагад нийцэх ёстой.
Хүснэгт 7.4 – 15Х1М1Ф маркийн гантай шугам хоолойн гагнуурын оёдолд хэт
авианы шалгалт хийх үеийн тасалдлын зөвшөөрөгдөх хэмжээ
Тус тусдаа тасалдлын урт, мм
Тус тусдаа тасалдлын
хамгийн их өндөр, мм

Хоолой
920х32

Хоолой Хоолой
720х28
630х28
720х25
630х25
Зөвшөөрөхгүй

3,0 болон түүнээс их

Тасалдлын зааг хоорондын
хамгини бага зай, мм

2,5

40

30

25

4 нэгж урт

2,0

80

60

50

3 нэгж урт

1,5

120

100

80

2 нэгж урт

Тайлбар –хамгийн их урттай нягт бус байдлын урт нэг нэгж гэж тооцно.

7.6.2.2 Металллографийн шинжилгээгээр гагнуурын
хийгдсэн үр дүн хүснэгт 7.5 дахь нормд нийцэх ёстой.

оёдлын

чанарт

Хүснэгт 7.5 – Металллографийн шинжилгээгээр илрэх хийн сүвэрхэг нүхний
/газовых пор/ зөвшөөрөдгөх хэмжээ
Гагнуурын оёдол дахь шугам
Огтлол дах сүвэрхэг
Дан болон бөөгнөрсөн сүвэрхэг
хоолойн (эд анги) ханын зузаан
нүхний хамгийн их
нүхний хамгийн их зөвшөөрөгдөх
эсвэл булангийн холболт дахь
зөвшөөрөдгөх
тоо
хэмжээ, мм
оёдлын катет, мм
хэмжээ
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5 хүртэл

0,5

4

5 - 6,5

0,6

4

6,5 - 8,5

0,8

4

8,5 - 12

1

4

12 - 20

1,3

5

20 - 35

2

6

35 - 50

2,5

7

50 дээш

3

8

Тайлбар:
0.2мм
хүртлэх
хэмжээтэй
сүвэрхэг
нүх
тооцогдохгүй.
Хоёр сүвэрхэг нүх хоорондын зай нь аливаа хоёр илэрсэн сүвэрхэг нүхний хэмжээнээс
багадаа гурав дахин их байх ёстой.

7.6.2.3 12Х1МФ болон 15Х1М1Ф маркийн гантай үндсэн металллын
гагнуурын оёдлын бичил гэмтлийг дараах тохиолдолд гологдолд тооцно: ямар ч
хэмжээтэй бичил цууралт болон мөхлөгийн зааг дээрх олон тооны гинжин төлөв
бүхий сүвэрхэг нүхний гулсалт илэрсэн тохиолдолд (хавсралт И). Ст20 болон
молибдентэй гангийн гагнуурын оёдлын графитийн талстжилт /графитизация/ 2
баллаас дээш байхыг зөвшөөрөхгүй(хавсралт В). Дулааны нөлөөллийн бүсэд
ажилладаг 12Х1МФ болон 15Х1М1Ф маркийн гантай металллын гагнуурын
оёдолд дан ганц 1-2мкм хэмжээтэй, р>100 нүх/мм2 нягттай сүвэрхэг нүхний
гулсалтын бичил гэмтэл буюу Пп бүтцийн шкалаас дээш гэмтлийн үе шатад
ангилагдвал зөвшөөрөхгүй болно (Хүснэгт 7.6 болон Хавсралт Л, М).
7.6.2.4 09Х1МФ гагнуурын оёдлын бичил бүтцийн мөхлөгийн хэмжээ болон
12Х1МФ, 15Х1М1Ф маркийн гангийн гагнуурын оёдлын ойролцоох бүс (гагнуурын
үед халалтанд ордог хэсэг) ГОСТ 5639 стандартын 2 дугаарын хуваариас том байх
ёсгүй.
09Х1МФ маркийн гагнуурын оёдлын бичил бүтэц дэхь металллын 6-аас 8
хүртлэх дугаартай жижиг хэмжээтэй мөхлөг нийт талбайн хамгийн багадаа 30%-д
байх
ёстой.
7.6.2.5 12Х1МФ болон 15Х1М1Ф маркийн гангийн холболтын урт хугацааны
уян харимхайн зөвшөөрөгдөх хамгийн бага түвшин нь урт хугацааны бат бөхийн
туршилтын үед дээжийг эвдэх хэсэгт 10%-иас багагүй байх ёстой.
Хүснэгт 7.6 - 12Х1МФ болон 15Х1М1Ф маркийн гангийн гулсалтын үеийн
металллын гагнуурын холболтын гэмтлийн шалгуур

Бичил
бүтцийн
тодорхойлолт

гэмтлийн

Сүвэрхэг нүхний нягт, р, N/
мм2болон цууралтын хэмжээ,
мм

Бичил
бүтцийн
гэмтлийн
категори
Үе шат
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Iп

-

Пп

≤100
≤250

Шп

≤1000
>1000

1-2мкм
хэмжээтэй
жижиг
сүвэрхэг нүх
Мөхлөгийн заагийн дагуух гинжин
сүв, нэгдсэн сүв, бөөгнөрсөн нүх сүв;
мөхлөгийн дагуу 5-15мкм урттай 2-3мкм хэмжээтэй жижиг сүвэрхэг
нүх,
нэгдсэн
нүх
эсвэл
тусдаа бичил цууралт
бөөгнөрсөн нүх сүв, цууралтууд
500-1000мкм хэмжээтэй
Мөхлөгийн дагуух цууралт нэгдсэн цууралт
сүвтэй болон бөөгнөрсөн нүх сүвтэй
1-5мм болон түүнээш
хамт
урттай макро цууралт

IVп

бичил Vп

дээш

Сүвэрхэг нүхний нягт p=(N/Fф )x2 тэгшитгэлээр тодорхойлогдоно (N-нүх сүвний тоо, Fффотографийн талбай - мм2, х-микроскопийн өсгөлт).
7.6.2.6 12Х1МФ болон 15Х1М1Ф маркийн гангийн гагнуурын оёдлын шинж
чанар дараах шаардлагад нийцэх ёстой:
- 09Х1МФ гагнуурын оёдлын хатуулаг 120-140HB (250HV);
- 09Х1МФ гагнуурын оёдлынхатууралт γмш = 1,0-1,4, γмш = НВмш/ НВом;
- Дулааны нөлөөлөл дахь сулралтын бүс: ξpnнь 10%-иас ихгүй;
- Хэврэгшилийн критик температур /Тк/ 300С-аас ихгүй;
- 20°С дах холболтын бат бөх нь 𝜎в𝑐𝑐 ≥ 𝜎вом байх ёстой;
- 20°С дах холболтынтехнологийн шинж чанар (булан хоолойн өнцөг)
дараах хэмжээнд байх ёстой:
- S≤20мм байх үед 50°-аас багагүй;
- S≥20мм байх үед 40°-аас багагүй;
7.6.3 450°С хүртэлх температурт ажилладаг шугам хоолойн гагнуурын
холболт
7.6.3.1 20°С дахь гагнуурын холболтын механик шинж чанар дараах
хэмжээнд байх ёстой:
- Сунгалтын түр зуурын эсэргүүцэл 𝜎в𝑐𝑐 үндсэн металллаас багагүй байна;
15ГС маркийн гангийн гагнуурын холболтын дулаан боловсруулалт (өндөр
амраалт) 450МПа-аас багагүй байна.
7.6.3.2 Нүүрстөрөгчит гангийн холболтын техннологийн шинж чанар
(булангийн өнцөг) дараах шаардлагад нийцэх ёстой:
S≤20мм байх үед 100°C-аас багагүй;
S>20мм байх үед 80°C-аас багагүй;
Бага чанаржуулсан гангийн холболтын хувьд:
S≤20мм байх үед 80°C-аас багагүй;
S>20мм байх үед 60°C-аас багагүй;
7.6.3.3 Нүүрстөрөгчит болон молибдентэй гантай 400°С болон түүнээс дээш
температурт ашиглагддаг шугам хоолойн графитизацийн үе шат нь тус
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стандартын (Хавсралт В)-д жишмэлийн дагуу 2 баллаас хэтрэх ёсгүй.
7.6.4 Зуухны элемент, турбины их бие болон шугам хоолойн элементийн
засварын гагнуурын чанарын шалгуур
7.6.4.1 Гагнуурын чанарыг үнэлэхэд гагнуурын ажлын хийгдэж дууссаны
дараа болон металллын гэмтлийг устгасаны дараа гэм согийг илрүүлэх зорилгоор
үл эвдэх сорилын шалгалт хийнэ.
Турбины их биеийн цутгаж хийгдсэн эд ангиудын гагнуур болон үндсэн
металллын зөвшөөрөгдөх согог: - цорын ганц согог хоорондын зай Lд ≥51д үед
100см2 (10000мм2)талбай бүхий гадаргуу дээрх 10 ширхэг хүртэлх согогийн
хамгийн их шугаман хэмжээ lД ≤ 5мм байна. Засвар хийгдэж болохуйц эд ангийн
100мм хүртлэх өргөнтэй дээжийн (сорьц) талбай буюу тухайн хэсэгт сүвэрхэг нүх
болон цутгалтын үеийн согог байхыг зөвшөөрөгдөх согогт тооцно.
Үндсэн металлл болон засварын гагнуурын оёдлууд дээр ямар ч хэмжээтэй
цууралт, металллын үе давхрагжилт болон түүнээс гадна зөвшөөрөгдөх
хэмжээнээс том хэмжээтэй нүх сүв байхыг зөвшөөрөхгүй.
7.6.4.2 Уурын шугам хоолой болон коллекторын үндсэн металлл болон
засварын гагнуурт дараах согогийг зөвшөөрөхгүй:
Репликийн тусламжтай металллографийн шалгалтын үр дүнд бичил
цууралтын шинжтэй бичил гэмтлүүд, нүх, сүвний гулсалт болон ямар ч хэмжээ
бүхий бөөгнөрсөн сүвэрхэг нүх, 1мкм-ээс дээш хэмжээтэй нүхний гулсалт
илэрвэл;
- Ямар ч төлөв байдал болон хэжээ бүхий макро цууралт;
- Макро согогууд (хийн нүх, гагнуурын оёдол дахь шлак, хэрчлээс, оёдлын
цүлхийлт, арзгар барзгар) заалт 7.6.1.4 дагуу;
7.6.4.3 Халуунд тэсвэртэй хромтой гангаар хийгдсэн турбины урсгал хэсгийн
эд ангийн гагнуурын холболт болон шавалтын чанар дараах шаардлагыг хангасан
байна:
- ямар ч төлөв байдал болон хэжээ бүхий макро цууралт бол
зөвшөөрөгдөхгүй согог;
- зөвшөөрөгдөх согог:
≤ 1,0 мм хэмжээтэй цорын ганц хийн сүвэрхэг нүх
1≤50мм урттай гагнуурын оёдол(шавалт) ≤1,0мм хэмжээтэй ганц ширхэг,
≤250мм урттай гагнуурын оёдол(шавалт) 5 хүртэлх тооны сүвэрхэг нүх;
7.7. 4,0 МПа хүртэл ажлын даралтат уурын тогоо ба 115С-аас дээш
температурт ус халаах тогоо
7.7.1 Зуухны даралттай ажиллах үндсэн элементүүдийн геометр хэмжээ нь
бүтээгдэхүүний зөвшөөрөгдсөн хэмжээ ба түүнийг бэлтгэх үеийн технологийн
ажилбараар өөрчлөгдөхийг тооцсон гэрчилгээний өгөгдөлтэй нийцэж байх
шаардлагатай.
Зуухны элементийг хийх гангийн марк ба технологи нь ашиглалтын
параметруудийг тооцсон норматив баримт бичгийн (техникийн нөхцөл, улсын
техникийн хяналтын байгууллагын дүрэм[10,11] болон бусад) энэ хэсэгт хүчин
төгөлдөр үйлчлэх шаардлагуудад нийцэж байх шаардлагатай.
7.7.2 Уурын тогоо, сухопарник, грязевик эсвэл коллекторуудын нэрлэсэн
зузааны 15 хүртэл гүн зэврэлийн хаг эсвэл элэгдсэн ганц гэмтэлийг хүлээн
зөвшөөрч болно. Зэврэлийн хаг эсвэл металллын элэгдлийн гүн нь их, мөн хагийн
гинж болон зэврэлийн хагийн бөөгнөрөл 1 мм-ээс илүү гүнтэй, элементийн
гадаргуу дээрх максимум хэмжээ нь Dср  S (Dср-элемегтийн дундаж хэмжээSханын нэрлэсэн зузаан) байвал зүлгүүрийн багажаар захыг нь арилтал тэгшилнэ.
Тэгшилсэн талбарт өнгөт ШНС эсвэл СБС үзлэг хийж ан цав байгаа эсэхийг
шалгана.
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7.7.3 Зуухны эд ангийн металлл дахь ан цавыг зөвшөөрдөггүй. Хяналтаар
илэрсэн ан цавыг зүлгүүрийн багажаар арилгаж ШНС эсвэл СБС аргуудаар
шалгана. Металллын тэгшилсэн талбар (ан цав, эсдэл үл зөвшөөрөгдөх согогийн)
гүнээрээ эд ангийн ханын нэрлэсэн зузааны 35ба түүнээс илүү байвал бат
бөхийн тооцооны үр дүнгээс үл хамааран гагнуураар шавалт хийнэ. Тэр хэсгийг
ШНС эсвэл СБС аргуудаар ан цав байгаа эсэхийг шалгана.
7.7.4 Металллын зэврэл-элэгдлийн гэмтэл эсвэл ан цав байрлалын хувьд
арилгах боломжгүй (жишээ нь уурын тогоо, коллектор болон бусад эд ангийн
хоолой нүхдэх) тохиолдолд согогтой эд анги дахь гэмтлийг тооцсон бат бөхийн
тооцоонд үндэслэн эд ангийн ашиглалтын бууруулсан параметрт эсвэл түр
ажиллуулахыг зөвшөөрнө.
7.7.5 Ширмэн экономайзерийн хоолойд 2 мм хүртэл гүн зэврэлийн хагийн
хөндий хэлбэртэй бөөгнөрөлийг зөвшөөрдөг.
7.7.6 Хуудас төмрөөр хийсэн тогооны цилиндр эд анги, мөн бүтэн давталтат
уурын тогоо, сухопарник, грязевикийн зууванжилт 1,5-оос хэтрэх ёсгүй.
7.7.7 Тогооны халаагддаггүй шугамын хоолойн булангийн зууванжилтын
максимум 10-оос хэтрэх ёсгүй.
Халах гадаргуугийн хоолойн булангийн зууванжилтын максимум 12-оос
хэтрэх ёсгүй.
7.7.8 Хуудас төмрөөр хийсэн тогооны эд анги, мөн бүтэн давталтат уурын
тогоо, сухопарник, грязевикийн хувьд байгуулагчийн шугаман чанараас гажилт
цилиндр хөвөөний бүх уртын дагуу, мөн аль ч 5 м урттай хэсэгт 0,3-оос хэтрэх
ёсгүй.
7.7.9 Хэвтээ коллекторын муруйлт 1 мм уртад 10мм, тулгуур хоорондын
коллекторын нийт уртад 100 мм-ээс хэтрэх ёсгүй.
7.7.10 Халаагддаггүй хоолойн булангийн гадна хөвөө болон халах
гадаргуугийн хоолойн булангийн харьцангуй радиус ( R / Dнэр )  3.5 үед ханын
харьцангуй нимгэрэлт 15-оос, булангийн харьцангуй радиус 3.5 эсвэл бага үед
20-оос хэтрэх ёсгүй.
7.7.11 Хэт авиа болон бусад хяналтын аргаар бүртгэгдсэн халах
гадаргуугийн шулуун хэсгийн ханын нимгэрэлт нэрлэсэн зузааны 30-оос илүүгүй
боловч 1,5 мм-ээс хэтрээгүйг хүлээн зөвшөөрнө.
Хатуу ба шингэн түлшээр ажилладаг ширмэн экономайзер ба хоолойн
ханын байгаа зузаан (нэрлэсэн ханын зузаан 8 мм ба илүү) 6 мм-ээс багагүй байх
шаардлагатай.
7.7.12 Дээж, зүслэг, реплик аргын металллографийн шинжилгээний үр
дүнгээр металллын бүтэц нь анхны төлөв байдлын бүтцэд тавигдах шаардлагатай
харьцангуй гаж өөрчлөлт үгүй байх ёстой.
7.7.13 Эд ангийн металллын хатуулгийн хэмжигдэхүүн зөөврийн хэмжих
багажийн өгөгдлөөр дараах хязгаар дотор байх ёстой. Үүнд:
- Ст3,10,20, 15К, 16К, 20К, 22К маркийн ганд 110-аас 180 НВ
- 25К, 16ГТ, 15ГС, 09Г2С, 12МХ, 15ХМ, 12Х1М1Ф маркийн ганд 120-аас 190
НВ. 
7.7.14 Зуухны эд ангийн металллын огтлолоос гаргаж авсан сорьцыг
тасалгааны температурт туршиж тодорхойлсон механик шинж чанарууд нь доорх
шаардлагуудыг хангах шаардлагатай:
- металллын бат бөхийн үзүүлэлтүүд нь хүчин төгөлдөр норматив баримт
бичигт заасан утгаас бага тал руу 5-оор бага ялгаатай байх ёстой
- урсалтын нөхцөлт хязгаарыг металллын түр зуурын эсэргүүцэлд
харьцуулсан харьцаа нүүрстөрөгчит гангийн хувьд 0.75 ба чанаржуулсан гангийн
хувьд 0.80-аас хэтрэх ёсгүй
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- харьцангуй уртсалт 17-оос бага байх ёсгүй
- Хурц ховил гаргасан сорьц дээр цохилтын зуурац 16 мм-ээс илүү ханын
зузаан бүхий эд ангийн хувьд 0.25МЖм2(2.5 кгсмсм2)-аас багагүй, 16 мм-ээс бага
ханын зузаан бүхий эд ангийн хувьд 0.20МЖм2-аас багагүй байх шаардлагатай.
8. Тоноглолын тогтоосон ажиллах хугацаа
хугацаа сунгах ажлын дүрэм

/нөөц/ дууссаны дараа

8.1 Ерөнхий зүйлс
8.1.1 ДЦС-н тоног төхөөрөмжийн ажиллах нөөц хугацаа хугацааг уртасгах
зохион байгуулалт – эрх зүйн процесс нь “ ЕЭС Россий” НХН-н 2007 оны 3 дугаар
сарын 27-ны өдрийн №200 тушаалаар батлагдсан стандартаар тодорхойлогдоно.
Энэ стандартаар эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааг сунгах
үйл явцыг зохицуулна.
Стандартын энэ хэсэгт тоног төхөөрөмжийн ажиллах нөөц хугацаа, хугацааг
уртасгахад тоног төхөөрөмжийн техникийн төлөв байдалд үнэлгээ өгөх ажлын
техникийн өгөгдлүүд /бүтэц ба дараалал/-г тодорхойлно. Энэ ажлын үр дүн нь
тоног төхөөрөмжийг цаашид ашиглах боломж, нөхцөл, цаашид ашиглах нөөц
хугацааг уртасгах боломж байгаа эсвэл байхгүйг нотлоход оршино. Шаардлагатай
үед тоног төхөөрөмжийг цаашид хязгаарлагдмал хугацаанд найдвартай ашиглах
зөвлөмж боловсруулж болно.
8.1.2 Энэ стандартын 5.6–д металлл ба гагнуурын оёдлын үл эвдэх сорил,
мөн дээж авч металллын төлөв байдлын шинжлэх ажлуудыг багтаасан
тогтоогдсон нөөц болон хугацаагаа дуусгасан тоног төхөөрөмжид шинжилгээ
явуулах заалтууд өгөгдсөн. Дээр заасан дэд хэсэгт үл эвдэх сорил болон металлл
шинжилгээний аргууд, хамрах хүрээ болон шалгалтын талбарыг зааж өгсөн.
8.1.3 Энэ стандартын 7-д хийсэн шинжилгээний үр дүнгээр металллын
чанар ба гагнуурын оёдолд өгөх үнэлгээ, норм, шалгуурууд багтсан.
8.1.4 Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааг нөөц тогтоосон хугацаанаас
нь цааш уртасгахад дараах техник зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүдийг авч
хэрэгжүүлнэ:
- техникийн бичиг баримтанд дүн шинжилгээ хийх
- металллын болон гагнуурын оёдлын шинжилгээний үр дүнд шинжилгээ
хийх
- металллын болон гагнуурын оёдлын шинж чанар, бүтцийг эвдэх болон үл
эвдэх аргаар шинжилсэн үр дүнд шинжилгээ хийх
- шаардлагатай үед үлдэгдэл нөөцийг тооцсон бат бөхийн хяналтын
тооцоонд шинжилгээ хийх
- бат бөхийн хувьд тогтоосон нөөц болон ажиллах хугацааг нэмж тооцсон
тооцоо, судалгааны үр дүнд нэгтгэсэн шинжилгээ хийх
- шинжээчийн дүгнэлт гаргуулах /эрх бүхий байгууллагын/
8.1.5 Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацаа дуусахад сунгах үйл явц нь
металллын төлөв байдлаас хамааруулан хэд хэдэн удаа сунгаж болох ба тухай
бүрд нь тоног төхөөрөмжийн ажиллах нөөц хугацаа хугацааг шинээр тогтооно.
Онцлог нь тогтоогдсон нөөц, хугацаанаас ялгаатай нь тусгайлан тогтоосон
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ажиллах хугацаа нь тухайн эд анги /системийн/ геометрын параметр, ашиглалтын
параметр, нөхцлүүд, бичил болон макро гэмтлийн зэрэг, металллын шинж
чанарын онцлогуудыг харгалзан үзсэн тооцоо- туршилтаар тодорхойлогдоно. Ийм
учраас ашиглалтын хугацааг цаашид сунгах тохиолдол бүртээ өмнөх судалгаагаар
тооцсон тухайн тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг тодорхойлох бүхий л
хүчин зүйлүүдийг тооцож үзэх хэрэгтэй.
8.1.6 Тогтоосон болон нэмэлтээр тогтоосон нөөцөө /ажиллах хугацаа/
ажилласаны дараа тоног төхөөрөмж цаашид ашиглалтанд тэнцэх эсэхийг
техникийн оношилгоогоор металллын үндсэн байдал, гагнуурын холболт нь
мөрдөгдөж буй дүрэм /Улсын стандарт, улсын хяналтын байгууллагын тогтоосон
дүрэм/ болон энэ стандартын 7-р хэсгийн шаардлага нийцсэн мөн түүнчлэн
металллын зэврэлт, элэгдэл, эд ангийн элементийн геометр параметрүүдийн
өөрчлөлт нь нормативийн шаардлага, бат бөхийн нөөц нь хэмжээндээ байвал
цаашид ашиглах шаардлагыг хангана.
8.1.7 Хэрвээ судалгаа, шинжилгээний үр дүн /элэгдэл хорогдлийн эцсийн
шатанд орсон/ хангалтгүй гарсан тохиолдолд тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын
хугацааг сунгахгүй ба ашиглалтнаас гаргах эсвэл сэргээн босгох засварт оруулна.
Энэ шийдвэр нь тухайн объектийг бүхэлд нь эсвэл зарим хэсэг, эд анги, элементэд
хамаарсан байж болно.
8.1.8 Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацаа сунгах ажлыг түүний
тогтоосон нөөц, ажиллах хугацаа дууссаны дараа тухайн төрлийн тоног
төхөөрөмжийн аж үйлдвэрийн аюулгүй байдалд дүн шинжилгээ хийх лицензтэй,
тогтоосон журмаар итгэмжлэгдсэн байгууллага гүйцэтгэнэ. Үүнд тухайн
байгууллага зөвхөн аж үйлдвэрийн аюулгүй байдалд дүн шинжилгээ(экспертиз)
хийж тоног төхөөрөмжийн ажиллах хугацааг сунгах эсвэл түүнтэй зэрэгцэн тухайн
байгууллагын бүтцэд тогтоосон журмаар баталгаажуулагдсан үл эвдэх сорилын
лаборотори болон шалгалтын эвдэх төрлүүдээр баталгаажсан мэргэжилтнүүд
байвал металллын шалгалт ба төлөв байдалын шинжилгээг нэгэн зэрэг хамт
хийнэ.
8.1.9 Бүх төрлийн үл эвдэх шалгалт, хэмжилт, металллын найрлага, бүтэц,
шинж чанарыг тодорхойлох, түүний бичил эвдрэлийг судлах мөн түүнчлэн бат
бөхийн тооцоог нормативийн бичиг баримт, энэхүү стандартад заасан
шаардлагатай нийцүүлэн хийнэ.
8.2. Халсан уурын нэрлэсэн даралт нь 4.0 МПа – с дээш эрчим хүчний
зуух /уурын тогоот болон шууд урсгалт /
Эрчим хүчний зуух нь өөртөө ажиллах нөөц хугацаа тогтоосон хэд хэдэн
нэгэн төрлийн элемент агуулсан байдаг учраас нэгэн төрлийн элемент агуулсан
группийн ажиллах хугацааг сунгах тодорхой журмаар тогтоодог.
8.2.1 Халах гадаргуугийн шугам хоолой
8.2.1.1 Зуухны халах гадаргуугийн шугам хоолойн металллын үлдэгдэл
нөөцийг тодорхойлох болон төлөв байдалд үнэлгээ хийхэд дараах арга
хэмжээнүүдийг зохион байгуулна:
- ашиглалт ба гэмтлийн нөхцлөөс хамаарсан өгөгдөлд дүгнэлт хийх
/ажилласан цаг, явуулсан тоо, усны химийн горим, түлшний төрөл, температурын
горим, хаг хусамын хэмжээ, гэмтэл илрэх үеийн ажиллагаатай холбоотой гэмтлийн
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төрөл, тоо г.м/
- шугам хоолойн үл эвдэх сорил
- огтлолд үүссэн исэлдэлийн хальс ба металллын төлөв байдлын судалгаа
- 450°С–с доош температурт ажилладаг 12Х1МФ маркийн ган, 400°С–с
доош температурт ажилладаг 20 маркийн гангаар хийгдсэн халах гадаргууг богино
хугацааны тасралтын туршилтанд үзүүлэх механик шинж чанарын тодорхойлолт
- 450°С – с дээш температурт ажиллах халах гадаргуугийн ашигалтын үе
дэх эквивалент температурын судалгааны үзүүлэлтийн тодорхойлолт
- шугам хоолойн үлдэгдэл нөөцийг тооцох үнэлгээ
- шаардлагатай үед үлдэгдэл нөөцийг туршилтаар үнэлэх
- тогтоосон хугацааг нэмж тогтоож, халах гадаргуугийн ашиглалтын
найдваржилтийг дээшлүүлэх зөвлөмж өгөх.
8.2.1.2 Үлдэгдэл нөөцийг урт хугацааны бат бөхийн шалгуураар үнэлэх
анхны өгөгдлүүд нь:
- ашиглалтын эквивалент температур
- ханын зузаан ба түүний нимгэрэх хурд (зэврэлтийн элэгдэл )
- өгөгдсөн бичил бүтэцтэй хоолойн урт хугацааны бат бөхийн үзүүлэлт
Хяналтын нормын нөхцөлтэй нийцэж байгаа үед эвдрэл хүртэлх шугам
хоолой найдвартай ажиллах хугацаа нь тооцоот хугацааны 80% болно.
8.2.1.3 Огтлолын геометр хэмжээсийн гадна үзлэг-хэмжилтийн үр дүнгээр:
- ислийн давхаргын байдал, түүний өнгө, хоолойн дотор болон гадна
гадаргуугийн хаг, цууралтууд ислийн ховхорсон байдал зэрэгт чанарын шинжилгээ
өгөгддөг
- дотор голч, ханын зузааныг хамгийн их нимгэрэлттэй хэсэгт хэмжих ба
шаардлагатай тохиолдолд завсрын хэсгүүдэд хэмждэг. энэ тохиолдолд исэл ба
хагны зузаан хэмжигдэхгүй
Үлдэгдэл нөөцийг үнэлэхэд гадаад гадаргуугийн зэврэлтийн Vн.к (105цаг
мм)хурдыг тооцдог:
Vн.к. = (S0 - Smin)/tэ,
(24)
Энд S0 –хоолойн хэвийн ханын зузаан, мм;
Smin –огтолсон сорьцийн ханын хамгийн бага зузаан, мм;
tэ –ашиглалтын хугацаа, цаг.
Хоолойн периметрийн дагуух ханын жигд бус зузаан нь хамгийн их болон
бага зузааны зөрүүгээр тодорхойлогдоно.
8.2.1.4. Ислийн давхаргын хэв гажилтын чадварын судалгаа
а) Ислийн давхаргын деформацийн чадвар нь хоолойн халах гадаргуугийн
зэврэлтийн жижиг эвдрэлийн эсэргүүцлээр тодорхойлогдоно. Ислийн давхаргын
эвдрэл үүсгэх чадвар нь гангийн марк, ус химийн ба зуухны ашглалтын горимоос
хамаарна ( Зуухыг явуулах болон зогсоох үеийн шилжилтийн горимыг хэрхэн
чанартай өнгөрүүлж байгаагаас голлон)
б) Ислийн давхаргын деформацийн чадварыг үнэлэхийн тулд огтлолоос 2
болон 3 сорьц авна. Токарийн суурь машин дээр хоолойн дотор талыг
гэмтээхгүйгээр сорьц (30мм урттай хоолой) тайрч авна. Хоолойн нэг талд дотор
гадаргууд 1мм хүртэл гүнтэй фаск гаргана.
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в) Бэлдэцийг машин дээр няцлах туршилтыг 5мм\ мин ихгүй хурдтайгаар 5т
багагүй хүчдэлээр шахах нөхцлийг хангах
г) Шахах гадаргуу хооронд бэлдэцийг байрлуулахдаа нүүрэн тал нь
шахагдах тал руу фаскатай тал нь туршилт хийгч тал руу харахаар байрлуулна.
Шахах гадаргуунуудын шилжилтийг микронон индикатороор хянана.
д) Няцлах туршилтыг тасралттайгаар шахах бүсэд үрчлээсүүсэх үеийн 3
эхлэл хэсгийг бүртгэх боломжтойгоор хийнэ:
1) үрэлтийн шахалтаас 1-2 жижигүрчлээс үүсэх
2) эхний цуварсан гэмтэл үүсэх
3) металллын битүү зураас үүсэх
е) Үе шат болгон дээр индикаторын заалтыг бичиж (Н, мм) , шахагдаж буй
бүсийн дотоод гадаргуугийн хоорондын зайг хэмжиж (нүүрэн хэсэг – ар тал)
𝑖
(𝐷вн
мм), i – үеийн дугаар.
Хэмжсэн зайг хоолойн анхны дотор диаметртэй харьцуулж
тодорхойлно.
𝑖
ж) Тогтоосон ∆𝐷вн
утгаар 8.1 зурагт үзүүлсэн номограммын тусламжтайгаар
1
шахах бүс дэх (e , %) эвдрэл тодорхойлогдоно.
Хамаарлын графИК e - DDвн нь өгөгдсөн хэлбэрийн хоолойн ханын анхны
зузаан (Dвн/S) - д дотоод анхны диаметртэй харьцуулсан харьцаагаар сонгогдоно.
Нүүр болон ар талуудын ханын зузаан хоорондын зөрүү 1мм- с илүү бол
эдгээр хэмжээнүүдийн дундаж утгаScp = (Sмах + Sмин)/2] ашиглагдана.
Жич – Зууханд хэрэглэсэн хоолойн хувьд Dвн/S харьцаа зураг 8.1 –д
үзүүлсэнээс ялгаатай байвал e - DDвн хамаарал нь хоолойн анх байсан төлөвөөс
туршилтын өгөгдлөөр тухайн хэв размерт тааруулан байгуулагдана.
з) Ислийн давхаргын эвдлэх чадварын үндсэн характеристик нь 2 үеийн
эхлэлд харгалзах eкр, эвдрэл өөрөөр хэлбэл анхны цэгэн гэмтэл (eкр = e(2)) юм. 1
болон 3-р үеийн эвдрэлийн утга нь нэмэлт юм. Эдгээрээр ислийн давхаргын
адгезив бөх батын чанарын үнэлгээг өгнө. Мөн энэ зорилгоор туршилтын явцад
ислийн давхарга маш бага бутармаг (0,5мм –с бага), бага бутармаг (0,5-с 1,0мм
хүртэл), томоохон хэлтэрхийнүүд зэрэг бутралууд ажиглагддаг. Бутармагийн
хэмжээ хичнээн бага байх, e(1) и e(3) утгууд их байх тусам давхаргын адгезив бөх
бат их байх болно.
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Зураг 8.1 – Хоолойн диаметр ихсэлтээс шахалтын бүс дэх эвдрэлийн
хамаарал
Ислийн давхаргын эвдлэх чадвар нь халах гадаргуугийн ашиглалтын
найдвартай байдлыг дараах тохиолдлуудад хангахгүй:
eкр утга 1,3 % хэтрэхгүй үед
eкр утга 1,3 % хэтрэхгүй боловч eкр ба e1 хоорондын ялгаа 0,5 % хэтрэхгүй
бол.
Ийм давхарга хэврэг байдаг.
- Давхаргаүүсэх 2 дахьүебайдаггүй.
8.2.1.5 Ислийн давхарга болон металллын микробүтэцийн байдлын
судалгаа
а) Халах гадаргуугийн хоолойн металллын ислийн давхарга ба
микробүтэцийг судлах нь ислийн давхаргын үүсэл, гэмтлийн онцлог, металллд
илэрсэн цууралтын шинж чанар, удаан хугацаанд ашигласан үеийн бүтцийн
өөрчлөлтийн зэргийг тодорхойлох, зэврэлтийн гэмтлийн зэрэг, шинж чанарыг
үнэлэх.
б) Хөндлөн гадаргуу дээр ислийн давхарга ба микробүтэцийг судлана.
в) Хоолой бүрийн 2 төгсгөлөөс хүйтэн аргаар / суурь машин болон
хөрөөгөөр / 20 – 25мм сорьц / шлиф/ огтолж авна.
г) Хоолойн дотор гадаргуу дах ислийн давхаргыг хадгалахын тулд сорьц /
Шлиф /-г дотор талыг Вудийн хайлшаар дүүргэж дараа нь суурь машин дээр нэг
талаас нь 1 – 2 мм зузаантай үеийг тайрч авна. Энэ үедээ сорьцийг халаахаас
сэргийлэх хэрэгтэй.
д) 12Х1МФ ба 12Х2МФСР маркийн гангийн сорьцийг өнгөлсөний дараа
бүтэц өөрчлөгдсөн давхаргын гүн, сульфид – ислийн зэврэлт байгаа эсэхийг
судлана. Шинжлэхдээ 800 крат болон түүнээс ихээр томруулж шинжилнэ.
е) Ислийн давхарга ба зэврэлтийн гэмтэлийг идүүлэлт хийгээгүй шлиф /
сорьц / дээр шинжилгээ хийнэ. Шаардлагатай бол зэврэлтийн гэмтлийг идүүлэлт
хийсэний дараа хийж болно.
ж) Микробүтэцийн шинжилгээг 3 – 5 удаа механикаар өнгөлсөн, идүүлсэн
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шлиф /сорьц / дээр хийнэ. Перлит гангийн сорьцийг бэлдэхдээ этилийн спиртэнд
хийсэн азотын хүчилтэй 3 – 4% -н уусмалаар идүүлэлт хийж бэлдэнэ. Перлит
гангаар хийсэн хоолойн микробүтэцэд шинжилгээ хийх үед бүтцийн өөрчлөлтийг
хүснэгт 8.1–д заасан хуваараар үнэлэх ба нүүрстөрөгчгүүжүүлсэн давхаргын зуаан
байгаа эсэхийг тодорхойлно.
Хүснэгт 8.1 –12Х1МФ гангаар хийсэн халах гадаргуугийн хоолойн микробүтэцийн
өөрчлөлтийн хуваарь
Температурхугацааны
параметр Р*

перлит

феррит

1

< 19,6

Нягт бүтэц

Карбидын ялгарал
бага зэрэг

анхны төлөвийн суурь муруй

2

19,6 - 19,75

Нягт бүтэц

Карбидын ялгарал
идэвхитэй

Суурь муруйнаас 10% доош
муруй

3

19,75 - 20,0

Бөмбөлөгжилийн эхлэл Карбидын ялгарал
үе
идэвхитэй

Суурь муруйнаас 15% доош
муруй

4

20,0 - 20,25

Бөмбөлөгжилийн эхлэл Карбидын коагуляц
үе
эхлэл

Суурь муруйнаас 20% доош
муруй

5

20,25 - 20,5

6

20,5 - 20,75

Оноо

Бүтцийн өөрчлөлт
Бат бөхийнграфик

Карбидын эрчимтэй
каогуляц

Карбидын коагуляц
идэвхитэй

Феррит-карбидын холимог

Суурь муруйнаас 30% доош
муруй
Суурь муруйнаас 40% доош
муруй

Тай л ба р - * Температур-хугацааны параметр Р дараах тэгшитгэлээр тодорхойлогдоно
p = T × (lgt - 2lgT + 24,88) × 103,
(25)
үүний Т - температура, К0;t –дулаан барилтын үргэлжлэх хугацаа, ц

з) 12Х18Н12Т аустенит гангийн сорьцийг эхлээд s-фаз электролитоор 2 г
КОН + КMnO4 + 50 см Н2O, - р идүүлж дараа нь хоолойн ханын дунд s –фазын тоог
тоолох ба түүний хоолойн ханын зузаанд тархасныг судална.Сорьцын бүтцийг
судлахын тулд Щавелевын хүчил эсвэл хромын ангидридаар 10% усны уусмалаар
идүүлнэ. Микробүтэцийн шинжилгээнд бүтэц өөрчлөгдсөн давхаргын гүнийг
бүтцийн
хилийн
өөрчлөлттэй
хамт
судлана.
и) Зэврэлтийн гэмтлийн шинж чанарыг судлахад төрөл, гүн, цууралтын
байрлал,
шархлааны
гүн,
байрлал,
дотоод
исэлдэлтийн
байрлалыг
судлана.12Х18Н12Т гангийн сорьц / шлиф / дээр хоолойн дотор болон гадна
гадаргууд металллын мөхлөгийн хилийн периметр дагуу исэлдэлттэй давхарга
байгаа
эсэх,
түүний
гүнийг
тодорхойлно.
8.2.1.6 Халах гадаргуугийн хоолойн ашиглалтын үеийн эквивалент
температурыг
тодорхойлох
а) Эквивалент температур–Ашиглалтын процессын явцад нэг адил үед
хувьсах температурт металллын шинж чанар, бүтцэд үйлчлэл үзүүлэх тогтмол
температур.
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б) Перлит гангаар хийгдсэн хоолойн хувьд эквивалент температур нь
бүтцийн өөрчлөлтийн зэрэг, карбидийн хурдас дах молибдений агуулгаар
тодорхойлогдоно. Хоолойн дотоод гадаргуу дээрх ислийн давхаргын зузаанаар
эквивалент температурыг тодорхойлох нь гидразин – аммиакийн горимд
ажилладаг халах гадаргуутай зууханд анхны байдалдаа хоолоййн металллын
бүтэц нь таарахгүй үед хэрэглэгдэнэ. Карбид хурдас дах молибдены агуулга болон
ашиглалтын хугацаа хоорондын хамааралаар тодорхойлогдох хоолойн эквивалент
температурын утга нь зуухны ажиллагааны стационар горимын дундаж
температурыг илэрхийлдэг. Бүтцийн өөрчлөлтийн зэрэг болон ашиглалтын
хугацаа хоорондын хамаарлаар тодорхойлогддог температур нь стационар
горимоос гадна зуухны ажиллагааны шилжилтийн горимын шинж чанарт нөлөө
үзүүлдэг.
в) Ашиглалтын хугацаанаас бүтцийн өөрчлөлтийн зэрэгээс хамаарсан
эквивалент
температурыг
тодорхойлох
нь:
1) Ашиглалтын хугацаанаас бүтцийн өөрчлөлтийн зэргээс хамаарсан
эквивалент температурыг уур халаагчийн 12Х1МФ маягийн гангийн хувьд
п.п. 8.2.1.5.в), г) и п.п. 8.2.1.5.е), ж). – н дагуу бэлдсэн сорьц дээр хийнэ.
2) Идүүлэлт хийсэн сорьцийн микробүтцийн оноог 8.1 таблиц дээрх зургаан
онооны
системээр
үнэлнэ.
3) 8.2 зурагт үзүүлсэн графикаар, микробүтцийн оноо болон бодит
ажилласан цагаар хоолойн ханын төв бүс дэх ашиглалтын эквивалент температур
тодорхойлогдоно.

Молибдены агууламж /Мо/ процентоор
1 - 25 29 % хүртэл
2 - 30 34 % хүртэл
3 - 35 39 % хүртэл
4 - 40 45 % хүртэл
5 - 55 60 % хүртэл
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6 – 70 80 % хүртэл
Зураг 8.2 – 12Х1МФ маркийн гангаар хийсэн хоолойн ашиглалтын эквивалент
температурыг бүтэц болон карбид дах молибдены орцоор тодорхойлох номограм.
г) Ашиглалтын хугацаанаас хамаарсан карбидын хурдас дах молибдены
агууламжаас
хамаарсан
эквивалент
температурыг
тодорхойлох.
1) Ашиглалтын хугацаанаас хамаарсан карбидын хурдас дах молибдены
агууламжаас хамаарсан эквивалент температурыг тодорхойлох ажлыг уур
халаагчийн
12Х1МФ
хоолойн
40мм
урттай
патрубкад
хийнэ.
2) Цоргоны нүүрэн хэсэгт ханын зузаан хамгийн бага хэсэгт цоолтуураар
тэмдэг тавина. Дараа нь суурь машин дээр хоолойн дотор ба гадна талд
зэврэлтийн ул мөр байхгүй болтол зорно. Цоолтуураар тэмдэг тавьсан хэсэгт
10мм өргөнтэйгээр хоолойн бүх уртын дагуу тууш 2 бэлдэц гаргаж авна.
3) Огтолсон бэлдэц дээр бүх ирмэгийг дугуйлна. Нэг үзүүрээс нүүрэн талаас
5мм
зайд
3мм
диаметртэй
нүх
өрөмдөнө.
4) Цоргоны үлдсэн хэсэгээс 2гр-с багагүй зоргодос хими шинжилгээнд авна.
5) Карбидын хурдас дах молибдены агууламжийг тодорхойлсон гангийн
хими болон фазын шинжилгээнүүдийг энэ нормын 4.2.11, 4.3.13 – д заасныг
баримтлан
хийнэ.
6) Карбид руу шилжсэн молибдены тоо хэмжээгэээр болон 8.2 зурагт
үзүүлсэн хоолойн ажиллсан цагийн графикаар ашиглалтын эквивалент
температур
тодорхойлогдоно.
д) Ашиглалтын эквивалент температурыг ашиглалтын хугацаанаас
хамааруулан тогтсон ислийн давхаргын зузаанаас хамааруулан тогтооно.
1) Микроскопоор хоолойн дотор хана дээрх ислийн давхаргын зузааныг
хэмжинэ. Хэмжилтийн 10 удаа хийх шаардлагатай ба ислийн давхаргын зузааны
дундаж
утгыг
гаргаж
авна.(hок,
мм).
2) Хоолойн дотор ханан дах зэврэлтийн зузаан (DS, мм) –г тэгшитгэлээр
бодно
DS = 0,48hок

(26)

3) Олсон DS утга болон хоолойн бодит ажилласан цаг (tэ, ч), 8.3 ба 8.4
зурагт үзүүлсэн графикийн тусламжтайгаар хоолойн дотор гадаргуун эквивалент
температурыг тодорхойлно.
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Зураг 8.3 – 12Х1МФ ган хоолойн ашиглалтын эквивалент температурыг
зэврэлтийн гүнээр тодорхойлох график

Зураг 8.4 – 12Х2МФСР ган хоолойн ашиглалтын эквивалент температурыг
зэврэлтийн гүнээр тодорхойлох график
е) Хоолойн урт хугацааны бат бөх нь дууссан үед гадна гадаргуугаас эвдрэл
эхэлдэг. Ийм учраас үлдэгдэл нөөцийг тооцохдоо хоолйн гадна гадаргуугийн
эквивалент
температурын
утгыг
ашигладаг.
Хоолойн гадна гадаргуугийн эквивалент температур нь конвектив уур
халаагчиын хувьд 10 °С, ширмэн уур халаагчийн хувьд ашиглалтын хугацаанаас
хамааран карбид хурдас дах молибдены агууламж ба бүтцийн өөрчлөлтийн
зэрэгээс хамааруулан тогтоосон температураас дээш 15°С байхаар авч үзнэ.
Ашиглалтын хугацаанаасаа хамааран тогтоосон / окалин/хагны зузаанаас
хамааруулан тооцсон дотор гадаргуугийн
эквивалент температурын утгыг
350

MNS

: 2021

ашиглан гадна гадаргуугийн эквивалент температурыг тодорхолйсон тохиолдолд
гаргаж авсан утган дээр конвектив уур халаагчийн утган дээр 20 °С, ширмэн уур
халаагчийн
хувьд
30
°С
нэмж
тооцно.
ж) 12Х18Н12Т аустенит ган хоолойн хувьд ашиглалтын эквивалент
температурыг s-фазын тоогоор тодорхойлно. S-фазын агууламж 1 % - с бага бол
эквивалент температурыг мөхлөгийн ирмэг дээрх карбидын тоогоор тооцно.
1) S-фазын агууламжийн хувийг тодорхойлоход дөрвөлжин тортой окуляр
ашиглана. S-фазын харааны нэг талбай дахь харагдах агууламж
sср = (N/n) × 100 %

(27)

тэгшитгэлээр бодогдоно.
N - S-фазын хэсэгт байгаа торны цэгийн зангилааны тоо хэмжээ
n –Торон дох зангилааны нийт тоо .
Үнэлгээний нарийвчлал 95% найдвартайгаар 10% байхад харааны талбайн
50- г харахад л хангалттай.
2 сорьц дээрх үр дүнгээр металлл дах s-фазын агууламжийн хувийн дундаж
утгыг
тоолно.
2) Ашиглалтын эквивалент температурыг тодорхойлоход s-фазын
агууламжийн дундаж хувь болон хоолойн ашиглалтын бодит хугацаагаар (t э, ч),
зурагт үзүүлсэн графикаар тодорхойлно.

Зураг 8.5 –12Х18Н12Т ган хоолойн ашиглалтын эквивалент температурыг
sф тоо хэмжээгээр тодорхойлох номограмм
3) Мөхлөгийн ирмэгээр тогтсон карбидийн агууламжийн хувийг
тодорхойлохдоо огтлолцон өнгөрөх /Метод секущих/ аргыг ашиглана. Мөхлөгийн
ирмэгээр тогтсон карбидийн агууламжийн хувь (Кг, %) харааны нэг талбайд
Кг = (М/м) × 100 %,

(28)
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Тэгшитгэлээр бодогдоно. Үүний М – огтлолцох уртын нэгжид харгалзах
карбидаар дүүрсэн хязгаарын огтлолцлолын дундаж тоо
М – нэгж урт дахь хилийн огтлолын дундаж тоо.
Харааны нэгж талбай дахь тооллогыг 10 огтлолоор авч тооцно. Мөхлөгийн
ирмэгээр тогтсон карбидийн дундаж агууламжийг 10 талбайн харалтийн үр дүнгээр
тодорхойлно.
4) Ашиглалтын эквивалент температурыг карбидын агуулажийн дундаж
хувиар ба ашиглалтын бодит хугацаа (tэ, ч) 8.6 зурагт үзүүлсэн номограмын
тусламжтайгаар тодорхойлно.

Кг, %: 1 - 100 %; 2 - 90 %; 3 - 80 %; 4 - 70 %; 5 - 60 %;
Зураг 8.6 12Х18Н12Т ган хоолойн ашиглалтын эквивалент температурыг
мөхлөгийн ирмэг дээрх карбидын тоогоор тодорхойлох номограмм
Хоолойн ханын гадна гадаргуугийн эквивалент температурыг
тодорхойлохын тулд өгөгдсөн утган дээр энэ дэд пунктийн харгалзах е – мөрийн
дагуу 10 ба 15 °С – г нэмнэ.
з) Эквивалент температурыг үнэлэх бүх аргын үед түүний утга нь
номограммын “ Характеристик, хугацаа” координатын ойролцоох цэгийн шугамаар
тодорхойлогдоно.
8.2.1.7 Халах гадаргуугийн хоолойн ашиглалтын үлдэгдэл нөөц ба
хүчдэлийг тодорхойлох
а) Хоолойн ханан дахь шилжүүлсэн хүчдлийг энэ стандартын 6.3 дэд
хэсэгийн дагуу тодорхойлно.
б) Шилжүүлсэн хүчдлийн тооцоонд хэвийн болон ашиглалтын явцын
хоолойн ханын зузааны бодит нимгэрэлтийг тооцно.
в) Тухайн өгөгдсөн гангийн бүтцийн байдалд зориулсан урт хугацааны бөх
батын графикаар ашиглалтын эквивалент температурыг тооцож эвдрэлийн өмнөх
хугацааг тодорхойлно.
/Хүснэгт 8.1үзэх/ - д 1 оноонд харгалзах 12Х1МФ бүтэцтэй гангийн хувьд /
зураг 8.7 /-дах анхны байдал дах урт хугацааны бөх батын үндсэн муруйг авах ба 2
онооны бүтэцтэй хоолойн хувьд – ординатын тэнхлэгээс доош 10% хөдөлсөн урт
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хугацааны бөх батын муруйгаар, 3 онооны бүтэцтэй бол 15%, 4 онооны бүтэцтэй
бол 20%, 5 онооны бүтэцтэй бол 30 %, 6 онооны бүтэцтэй бол 40% - р суурь
муруйгаас доош авна.

Зураг 8.7 –12Х1МФ ган хоолойн металлл бүрэн эвдрэх хүртэлх үеийг тодорхойлох
график

Зураг 8.8 –12Х18Н12Т ган хоолойн металлл бүрэн эвдрэх хүртэлх үеийг
тодорхойлох график
12Х18Н12Т ган s-фазын агуулалт 3% - с ихгүй үед урт хугацааны бөх батын
муруй / Зураг 8.8 /, s-фазын агуулалт 4,5% үед урт хугацааны бөх бат анхны
өгөгдөлтэй харьцуулбал 30% - р, s-фаз 3- с ихгүй 4,5% - с багагүй бол 15% - р урт
хугацааны бөх бат буурна.
г) Найдвартай ашиглалтын үлдэгдэл хугацааг тооцох эхний шатанд
хоолойн ашиглалтын хугацааг(tэ) түүний эвдрэх хүртэлх хугацаанд (tр)
харьцуулсан харьцаатай тэнцүү нөөц дуусах хувь (Рисп) – г тодорхойлно.
Рисп = tэ/tр

(29)

Эвдрэлийн өмнөх хугацаа нь гангийн эхний байдалд хоолойн гадна ханын
эквивалент температуртай 8.2.1.6 –тэй харгалзсан урт хугацааны бөх батын
муруйгаар тооцогдоно.
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Тооцоонд хэрэглэгддэг хоолойн ашиглалтанд өнгөрүүлсэн үеийн ажлын
1
хүчдлийн утга𝜎ср
нь ханын хэвийн зузаан (sо) – д тооцогдсон уур халаагчийн ханын
зузааны хяналтын хэмжилтийн үе дэх хамгийн бага бодит (
дунджаар тооцогдсон шилжүүлсэн хүчдэлээр авдаг.

) ханын зузааны

(30)
Үлдэгдэл нөөцийн хувь Росттодорхойлогдоно:
Рост = (0,8tр - tэ)/tр = 0,8 - Рисп

(31)

д) Хэрэв Рост0-с их бол байж болох хамгийн үлдэгдэл нөөц
тодорхойлогдоно. Энд хяналтын огтлол хийсэний дараа ханын зузаан цаашид
ашиглалтын явцад нимгэрэлт ихсэхгүй гэж тооцно. Тэгвэл ашиглалтын үлдэгдэл
хугацаанд
хоолойн
ханын
нимгэн
хэсэгт
𝜎𝐾𝐼 хүчдэл
үйлчилнэ.
Тухайн бүтцэд сонгосон урт хугацааны бөх батын муруйгаар / s²
координатад – эвдрэлийн өмнөх хугацаа 𝜏𝑝𝐼 хоолойн гадна ханын ашиглалтын
эквивалент температурын хувьд
𝜎𝑘𝐼 хүчдэлтэй үед 𝜏𝑝𝐼 тодорхойлогдоно.
𝐼
Үүний тулд ашиглалтын найдвартай үлдэгдэл нөөц 𝜏ост
дараах тэгшитгэлээр
тооцогдоно.
(32)
е) Ханын зузааны нимгэрэлт ашиглалтын дараагийн үе шатанд өмнөхтэйгээ
адил байна. Найдвартай ашиглалтын үеийн төгсгөлд ханын зузааны нимгэрэлт
тодорхой хэмжээнд хүрэх ба харин хүчдлийн түвшин хамгийн нимгэн огтлол дээр
дуусах шатандаа 𝜎𝑘𝐼𝐼 болно. Ашиглалтын дараагийн үе шатанд үйлчлэх хүчдлийн
дундаж түвшин нь
(33)
𝐼𝐼
𝐼𝐼
Үүнээс 𝜎𝑘𝐼𝐼 , мөн 𝜎ср
нь үлдэгдэл нөөц 𝜏ост
-н функц болох ба үргэлжилсэн
𝐼
ойртолтын аргаар түүний утгыг сонгон авна. / Энэ хэмжээ нь 𝜏ост
- с бага байх
ёстой:
𝐼𝐼
- Үлдэгдэл нөөцийн утгыг сонгоно𝜏ост
𝐼𝐼
- Үүний тулд 𝜎𝑘𝐼𝐼 ба 𝜎ср
- г тооцно.
𝐼𝐼
- 𝜎ср тулд урт хугацааны бөх батын графикаар тухайн өгөгдсөн бүтцийн
𝐼𝐼
ашиглалтын эквивалент температурыг тооцож эвдрэхийн өмнөх хугацааг𝜏ср
тодорхойлно.
- Байж болох үлдэгдэл нөөцийг дараах тэгшитгэлээр олно:

(34)
𝐼𝐼∗∗
Олсон утгыг байж байгаа нөөцийн анхны утгатай 𝜏ост
-харьцуулна.
𝐼𝐼∗∗ 𝐼𝐼∗∗
𝐼𝐼∗
𝐼𝐼∗∗
𝜏ср /𝜏ост харьцаа 0,9 ба 1,0 хооронд байх ёстой. Хэрвээ 𝜏ост
утга 𝜏ост
утгаас
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𝐼𝐼∗∗
их бол арай бага 𝜏ост
- г сонгоно.
Байж байгаа үлдэгдэл нөөцийн шинэ утгын шалгалт нь энэ дарааллаар
хийгдэнэ.
8.2.1.8 Үлдэгдэл нөөц нь урт хугацааны бөх батыг хяналтын туршилтын үр
дүнгээр дараах тохиолдлуудад тодорхойлно:
- металллын тооцоот нөөц дууссан боловч хоолойн гэмтэл ашиглалтын бүх
хугацаанд ажиглагдаагүй бол металллын хяналын үр дүнг хэвийн гэж үзнэ
- 12Х18Н12Т гангаар хийсэн хоолойн гадна гадаргуугийн металлл дээр
50мкм болон түүнээс их гүнтэй бүтэц, хилийн өөрчлөлттэй үе эсвэл 0,3мм болон
түүнээс илүү гүнтэй хатуурал илэрсэн үе байвал
- 12Х1МФ ба 12Х2МФСР ган хоолойн гадна гадаргуугийнметалллд сульфидислийн 50мкм болон түүнээс гүн зэврэлт, нүүрстөрөгжгүйжүүлсэн 0.1мм болон
түүнээс илүү гүнтэй үе байвал
- 12Х18Н12Т маркийн хоолойн металллд 4.5% - с их сиг.ма – фаз агуулсан
үед.
8.2.1.9 Дэлгэрэнгүй шинжилгээний үзүүлэлтүүдэд үндэслэн:
- ашиглалтын нөхцөл, гэмтсэн байдал, үл эвдэх шалгалтын шинжилгээ
- металллын төлөв байдал ба ислийн нимгэн давхаргын шинжилгээ
- ашиглалтын эквивалент температурыг тодорхойлох
- металллын үлдэгдэл нөөцийн үнэлгээ – халах гадаргуугийн нөөцийг
нэмэлтээр тогтоож, түүний дараагийн ашиглалтын найдвартай ашиглалтыг хангах
зөвлөгөөг өгнө. Халах гадаргуугийн ашиглалтын хугацааг сунгалт 50 мянган цагаас
хэтрэх ёсгүй.
8.2.2 Зуухны коллектор / камер /
Стандартын энэ пункт нь 450°С – с дээш температурт ажилладаг зуухны уур
халаах трактын коллекторт хамаарна. Үүнд халах гадаргуугийн уур халаах орох ба
гарах коллектор ба уур хөргөгчүүд хамаарна.
8.2.2.1 Коллекторын ашиглалтын хугацааг тогтоосон хугацаанаас нь цааш
сунгах, эсвэл нэмэлт тогтоосон хугацааг тогтоох нь:
- зуухны ашиглалтын горим ажиллагааны дүн шинжилгээ ба коллекторын
ажилласан бүх үеийн металлл шинжилгээний үр дүн
- металллын үл эвдэх шинжилгээ ба металллографийн шинжилгээний үр
дүнгийн дүн шинжилгээ
- зуухнаас гарах параметрын эквивалент ажилласан цаг ба коллекторын
халаалтын тодорхой үеүүдийн хоорондох ашиглалтын эквивалент температурыг
тодорхойлох
- коллектор тус бүрийн тусгайлсан нөөцийг үнэлсэн бөх батын хяналтын
тооцоо
- зуухны коллекторуудын нэмэлт ажилласан хугацааг тогтоосон ба
судалгааны үр дүнгийн дэлгэрэнгүй нийлмэл шинжилгээ
8.2.2.2 Ашиглалтын нөхцөлд дүн шинжилгээ хийх болон өмнөх ажилласан
үеийн үр дүнг дараах мэдээллийг боловсруулсанаар дүн шинжилгээ хийнэ:
- зуухны ажилласан цаг болон ажилд залгалтын тоо
- коллекторыг хийсэн материал, хэлбэр хэмжээ
- зуухыг ашиглахад халаах үе болгон дээрх ашиглалтын параметрийн
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тооцоо / паспортын өгөгдлөөр /
- зуухны жилийн дундаж бодит параметр ба зуухны жил бүрийн ажилласан
цаг
- зуухны их засвар хийх хугацаа ба коллекторыг сольсон тухай өгөгдлүүд/
хэрэв сольсон бол /
- коллекторын гагнуурын холболт ба металллын хяналтын үр дүн, эзэлхүүн,
явуулах хугацаа
- ашиглалтын үед илэрсэн гагнуурын холболт ба металллын гэмтэлүүд
болон коллекторын геометр параметрийн хазайлтууд
- бат бөхийг тооцоход шаардлагатай коллекторын төслийн геометр
параметр / паспортын өгөгдөл, зурагаар
8.2.2.3 Коллекторын хэвд хийгдсэн металллограф болон үл эвдэх сорилын
эзэлхүүн энэ стандартын 5.2.6.4 – д заасан шаардлагад нийцсэн байх ёстой.
8.2.2.4 Зуухнаас гарах (Тэкв) эквивалент температур нь оны дундаж бодит
температураар тодорхойлогдож, материалын халуун тэсвэрлэх харьцааг
ашигласан жил бүрийн ажилласан цагт харгалзсан байх ёстой.
Эквивалент температурыг (Тэкв) тодорхойлох алгоритм энэ стандартын 8.3.4
–н 8.3 –д оруулсан.
8.2.2.5 Уурын тогоот зуухнуудын тодорхой коллекторуудад уурын
𝑖
эквивалент температурыг өөрөөр хэлбэл (𝑇экв
), халаах тодорхой үеүүдийн
хоорондох температурыг дараах харьцаанаас тодорхойлж болно:

(35)

Тэкв –зуухны дараах эквивалент температур
Т0 - уурын тогоо дах орчны температур / Тооцоот /
Тр –зуухны дараах тооцоот температур
𝑇𝑝𝑖 - тухайн хэсэг дэх (i-ом) оруулах тооцоот температур
Шууд урсгалт зуухны хувьд тодорхой халаах үеүүд дэх уурын эквивалент
температурыг дараах хялбаршуулсан байдлаар тодорхойлно. Зуухны дараах
эквивалент температур (DT) болон тооцоот температурын хоорондын зөрүү
халаах үеийн (n) тоонд хуваагдах ба үеийн орчны тухай үе бүрийн оролтын
эквивалент температурыг дараах илэрхийллээр тодорхойлно:

(36)
i –орчны оролтын үеийн дараалсан номер
n –халаах үеийн тоо
∆Т = Тэкв - Тр
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8.2.2.6 Өгөгдсөн температурт шилжүүлсэн коллекторуудын
группүүдsн эквивалент ажилласан цагийг харьцаагаар тодорхойлно:

: 2021
тодорхой

(37)
𝜏э𝑖 - коллекторын эквивалент ажилласан цаг
t - оношилгоо шинжилгээ хийх үеийн бодит ажилласан цаг
Т - К градусаар.
Зуухны сүүлийн халаах гадаргуугийн гарах коллекторын / Уур цуглуулах
камер / хувьд стандартын 8.3.4 – н дагуу харгалзсан ажилласан цаг ба оны
дундаж температураар эквивалент ажилласан цагийг тодорхойлно.
8.2.2.7 Тус бүрын нөөцийг үнэлсэн бөх батын хяналтын тооцоо
а) Коллекторын бөх батын хяналтын тооцоог энэ стандартын 6.3 дэд хэсэгт
заасаны дагуу гүйцэтгэнэ.
б) Коллектор дох шилжүүлсэн хүчдэлийг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:

(38)
Үүний р-бат бөхийн тооцооны коэффициент:
 p = mind ;ш . (39)
Үүний  d − нүхний сулралыг тооцсон бат бөхийн тооцооны коэффициент

ш − штуцерийн гагнуурын холболтын бат бөхийн коэффициент
в) Нүхний сулралтыг тооцсон бөх батын тооцооны коэффицентийг jd – г
нүхний систем бүрийг, ганц нүхийг ч оруулан тоолсон бөх батын коэффицентын
хамгийн бага утга гэж тодорхойлно. Нүхийг штуцерээр хүчитгэх нөхцлийг
штуцерийн холболтыг коллекторын корпустай штуцерийн ханыг бүрэн хайлуулж
гүйцэтгэсэн үед тооцно.
г) Хром молибден, хром молибден ванади ба хромжуулсан халуунд
тэсвэртэй гангийн хувьд штуцерэн гагнуурын холболтын бат бөхийн
коэффицентийг дараах нөхцлөөр тодорхойлно:
- Тооцоот температур 510, 530°С гагнуурын холболтын бөх батын
коэффицентын утгыг интерполированы шугамаар.(при Т ≤ 510 °С и Т ≥ 530 °С)
утгын хооронд тодорхойлогдоно.
- Ашиглалтын хугацааг ажлын температур 510 °С орчим үед 105 цагаар
нэмэгдүүлэх бүр гагнуурын холболтын бөх батын коэффицентийг 0,1 – р
багасагана. Ашиглалтын хугацааг 105 цагаас бага нэмэгдүүлэхэд бөх батын
коэффицентийг тулгуур цэг хоорондох шугамаар тодорхойлно.
д) Абзац дах тэгшитгэлийн тооцоонд ашиглагддаг б) Sf коллекторын ханын
бодит зузааныг хяналтын бүх хэмжилтийн бага хэмжээгээр авна.
е) Коллекторын тусгайлсан нөөцийн тооцооны хэмжээг тодорхойлохдоо
шилжүүлсэн хүчдлийг нөөц бааз дээрх нэг цэг нь шилжүүлсэн хүчдлээс бага
таарсан хүчдэлтэй , харин нөгөө нь шилжүүлсэн хүчдлээс их хүчдэлтэй байх хоёр
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тулгуур цэгт тохирсон байж болох хүчдэлтэй харьцуулах замаар тодорхойлно.
Мөн шугаман интерполяцийн зарчмыг ашиглаж болно. Байж болох хүчдлийн
экстраполяци 30 мянган цагаас ихгүй байх ёстой.
ж) Зуухыг цаашид ашиглах төлөвлөлт нь зуухны гарах температур
эквивалент температураас хэтрээгүй, коллектор бүрийн үлдэгдэл нөөцийн тооцоо
нь / 8.2.2.4, 8.2.2.5 / тухайн группийн эквивалент температуртай ойролцоо үед
з) Зуухнаас гарах эквивалент температур тооцооны температураас 5 °С
ихгүй бага байгаа бол тооцооны параметрээр хугацааг сунгах бөгөөд үлдэгдэл
нөөцийг тодорхойлох дараах дарааллыг баримтлана:
- Коллекторын ганцаарчилсан нөөц тооцооны параметрээр
тодорхойлогдоно – абзац е.
- Авч үзэж буй коллекторын эквивалент температур тодорхойлогдоно. /
8.2.2.5 –р /
- Тухайн групп коллекторын тооцоот температурт шилжүүлсэн эквивалент
ажилласан цагийг тодорхойлно / 8.2.2.6 –р /
- Тооцоот параметр болон эквивалент ажилласан цаг, тусгайлсан нөөц
хоорондын зөрүүгээр коллекторуудын тооцоот үлдэгдэл нөөц тодорхойлогдоно.
и) Тооцоог бат бөхийн нөөцийн нормжуулсан коэффиценттэй үед
гүйцэтгэнэ. Үндэслэлтэй тохиолдолд бат бөхийн нөөцийн коэффицентийг 1.4
хүртэл бууруулж болно.
8.2.2.8 Металллд болон гагнуурын холболтонд байж болохгүй гэмтэл
илрээгүй, бүтцийн байж болохгүй микрогэмтэл /Энэ стандартын 7.1.2 – н дагуу/
байхгүй мөн түүнчлэн төлөвлөн сунгасан хугацаанд бөх батын нөхцлийг мөрдсөн
нь коллекторуудын ашиглалтын хугацааг сунгах нөхцөл болно.
Коллекторуудыг цаашид ашиглах зөвшил нь бөх батын коффицентийг
бууруулсан /1.4 хүртэл хэтрээгүй/ үед металллд болон гагнуурын оёдолд гэмтэл,
микрогэмтэл үндсэн металллын хувьд 3 онооноос дээш хэтрээгүй /Хавсралт И/,
гагнуурын холболтын /хавсралт Л ба М/IIIn оноо үед 30 мянган цагаас ихгүй
байхаар зөвшөөрнө.
8.2.2.9 Шаардлагатай тохиолдолд ашиглагч байгууллагатай зөвшилцөн
зуухны ажиллагааны багасгасан параметрт коллекторуудын ашиглалтын хугацааг
сунгаж болно. Параметрыг бууруулах үндэслэл нь бөх батыг тооцсон тооцооны үр
дүн, металллын шинжилгээний үр дүнгээр болно.
8.2.2.10 Коллекторын ажиллах цагаа /нөөц/ болон нэмэлтээр тогтоосон
цагаа ажилласан цаашид тооцоот эсвэл багасгасан үзүүлэлтүүд /параметр/-д 50
мян. цагаас ихгүйгээр ашиглахыг зөвшөөрч болно.
Үндэслэл бүхий тусгай тохиолдолд ажиллах цагаа дуусгасан коллекторын
ашиглах хугацааг 50мян. цагаас ихгүйгээр сунгахыг зөвшөөрнө.
8.2.2.11 Чанарын шалгуураар тусгай шаардлагад нийцээгүй үед /энэ
стандартын 7.1.2 дугаар зүйл үз/ ба бат бөхийн нөөцийн коэффициентийн
тооцоогоор нэгэн зэрэг буурсан /1,4-ээс ихгүй/ үед коллекторын ашиглах хугацааг
15 мян. цагаас ихгүйгээр түр сунгахыг зөвшөөрнө.
8.2.2.12 Ажиллах цаг /нөөц/-ийн тооцооны дүн ба шалгалтын үр дүнгийн
үндсэн дээр коллекторын ашиглах хугацааг сунгах зуухны коллекторын ажиллах
нөөц хугацаа эсвэл нэмж сунгасан нөөцөө ажилласан бүгдэд нэгэн зэрэг нэг
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дүгнэлт үйлдэхийг зөвлөж байна.
Энэ үед янз бүрийн коллекторуудын бүлэгт өөр өөр утга бүхий нэмэлт
/хувийн/ нөөц тогтоож болно.
8.2.3 450 °С -ээс дээш температурт ажиллаж байгаа зуухны уур оруулах
хоолой.
Хоолой бэлтгэх технологи болон ашиглалтын үзүүлэлт /параметр/-ийн ижил
байдлаас шалтгаалан зуухны уур оруулах шугам хоолойн ажиллах хугацаа сунгах
нь станцын тийм уурын шугамынхтай төстэй байна. /Энэ стандартын 8.3 дугаар
зүйлийг хар/
Халаах тодорхой үе хоорондын зуухны уур оруулах шугам хоолойн
ашиглалтын эквивалент температурыг энэ стандартын 8.2.2.5-д нийцүүлэн зуухны
дараах уурын эквивалент температур болон 8.2.2.6-д заасны дагуу эквивалент
ажилласан цагийн тооцоогоор тодорхойлохыг зөвлөж байна.
8.2.4 Ду 100 болон түүнээс дээш цутгамал эд ангиуд
8.2.4.1 450 °С болон түүнээс дээш температурт ажилладаг Ду 100 ба
түүнээс дээших цутгамал эд ангиудад ажиллах нөөц хугацааөө дууссаны дараа
ашиглах хугацааг сунгах нь заавал байх ёстой.
Үүнд арматурын их бие / ялангуяа ГПК/, тройник, шилжүүлэг, булан
хамаарна.
8.2.4.2 Ажиллах нөөц хугацааөөс хэт давж ажилласан эсвэл ажиллах нөөц
хугацааийг нэмж сунгасан цутгамал хийцийн /эдлэхүүн/ ашиглах хугацааг сунгахад
дараах үйлдлүүд орно:
- зуухны ашиглалтын горимын дүн шинжилгээ болон шалгалтын дүн мөн
өнгөрсөн бүх хугацааны турш цутгамал хийцэд хийгдсэн засварууд
- үл эвдэх сорилын үр дүнгийн шинжилгээ болон ээлжит шалгалт дүнгээр
хийсэн металллын төлөв байдлын судалгаа /сүүлийнх хийгдсэн бол/
- зуухны гаралт дээрх болон уур оруулах шугамын тодорхой хэсгүүд /үеүд/
дээрх хурц уурын температураар эквивалент ажилласан цаг ба ашиглалтын
эквивалент температур тодорхойлох
- хийцийн хувийн нөөцийн үнэлгээтэй бат бөхийн хяналтын тооцоо
- зуухны цутгамал хийцийн нэмэлт нөөц тогтоох болон шалгалтын үр
дүнгийн ерөнхий дүн шинжилгээ.
8.2.4.3 Анхны мэдээллийн дүн шинжилгээ ЦС-ын техникийн баримт бичгийн
үндсэн дээр явагддаг бөгөөд дараах мэдээлэл агуулсан байна. Үүнд:
- зуухны галлагааны тоо ба ажилласан цаг
- хийцийн материал төрөл
- цутгамал хийц агуулсан /паспортын өгөгдөлтэй тохирч байгаа/ уур оруулах
шугам бүрт болон зуухны дараах ашиглалтын тооцоот параметрүүд
- зуухны ажилласан жил бүрд тохирох зуухны дараах жилийн бодит дундаж
параметрүүд
- их засвар хийгдсэн хугацаа болон хийц сольсон мэдээ /хэрэв байгаа бол/
- цутгамал хийц /эдлэхүүн/-ийн металллын хяналтын дүн, эзлэхүүн,
хийгдсэн хугацаа
- ашиглалтын үед үүссэн металллын гэмтэл болон тэдгээрийг устгасан
тодорхой тэмдэглэл /дээж авах, дээж авч гагнах г.м/
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- бат бөхийн тооцоо хийхэд шаардлагатай хийц эдлэхүүний төслийн геометр
үзүүлэлтүүд /үндсэн хэмжээс бүхий сорьц, зургийн хуулбар/.
8.2.4.4 Ажиллах нөөц хугацаа /эсвэл нэмэлт нөөцөө/ дуусгасантай
холбоотой судлах үед цутгамал хийцийн үл эвдэх сорилын ажлын эзлэхүүн энэ
стандартын 5.6.2.5 (хүснэгт 5.17, 5.18)-д өгөгдсөн
Металллын микроэвдрэл бүхий цутгамал хийцэд металллографийн дүн
шинжилгээ явуулах зорилгоор сорьц авах шаардлагатай эсэхийг мэргэжлийн
байгууллага тодорхойлно.
8.2.4.5 Зуухны дараах уурын эквивалент температур ашигласан, тодорхой
уур оруулах шугам дах уурын эквивалент температурын тооцоог энэ стандартын
8.2.2.4, 8.2.2.5-д нийцүүлэн гүйцэтгэнэ.
Уур оруулах тодорхой шугам дээрх хийц эдлэхүүний эквиваленд ажилласан
цаг энэ стандартын 8.2.2.6-ын дагуу тоолно.
8.2.4.6 Хувийн нөөцийн үнэлгээтэй бат бөхийн хяналтын тооцоо энэ
стандартын 6.3 зүйлийн дагуу дараах зөвлөмжийг тооцон хийгдэнэ.
а) Тооцоот хувийн нөөцийг /хэмжээг/ тооцоолсон температурын үеийн
зөвшөөрөгдөх хүчдэлд шилжүүлсэн хүчдэл нь 2 нөөцийн хосолсон утгатай
тохирох бөгөөд тэдгээрийн нэг нь тооцоолсон шилжүүлсэн хүчдэлээс бага
зөвшөөрөгдсөн хүчдэлтэй байх ба нөгөөдөх нь их байх утгыг хангана. Энэ үед
шугаман интерполяцийн зарчмыг ашиглахыг зөвшөөрнө. 30 мянган цагаас ихгүй
үед зөвшөөрөгдөх хүчдэлийн экстрополяцийг зөвшөөрнө.
б) Тройник дах шилжүүлсэн хүчдэлийг энэ стандартын /Хавсралт П.2/
6.3.5.-ын дагуу тодорхойлно. Хийгдсэн шалгалтын дүнгээр дараах тэгшитгэлээр
олно:

(40)
Da – үндсэн хоолой/ коллекторын гадаад диаметр;
φр - бат бөхийн тооцооны коэффициент
с2 = 0,5 мм –коллекторын ханын зузаан дээр нэмэх ашиглалтын нэмэлт
jр утгыг дараах тэгшитгэлээр олно.

(41)
d = 1,1d0, d0-штуцерын дотоод диаметр

(42)
Геометр хэмжигдэхүүн А нь штуцерийн хөндлөн огтлолын бэхлэх байгуулагч
юм.
A = 2hc(Sfc - Soc - c¢2),

360

(43)

MNS

: 2021

hc –штуцерын бэхлэх хэсгийн өндөр- зоролт хийхээс өмнөх коллекторын
дээд байгуулагчтай огтлолцсон цэг хүртэлх штуцерын өндөр бөгөөд дараах утгаас
ихгүй байна.
(44)
Sfc - Штуцерын бодит ханын зузаан
Sос – штуцерын тооцолсон ханын зузаан

(45)
da –штуцерын гадаад диаметр
с¢2 = 0,3 мм – штуцерын ханын зузааны ашиглалтын нэмэлт
в) Конус шилжүүлэг дэх шилжүүлсэн хүчдэлийг энэ стандартын /Хавсралт
П/ 6.3.5.-ын дагуу тодорхойлно. Хийгдсэн шалгалтын дүнгээр дараах тэгшитгэлээр
олно. Хийгдсэн шалгалтын дүнгээр дараах тэгшитгэлээр олно.

(46)
D – шилжүүлгийн хамгийн их дотоод диаметр
a –шилжүүлгийн дагуу тэнхлэг ба байгуулагч хоорондох өнцөг
г) Цутгамал булан дах шилжүүлсэн хүчдэлийг булангийн тойрог хэсэгт
дараах тэгшитгэлээр олно

(47)
K2, Y2 хэмжээсийг П.1 хавралтанд өгөгдөнө. Энэ стандартын
( П.1.13, П.1.14) хавсралтыг үз. Булангийн хөндлөн огтлолын зууванжилт а = 2 %.
д) Арматурын корпус дах шилжүүлсэн хүчдэлийг тодорхойлох үед Энэ
стандартын б) дэд зүйлийг ашиглахыг зөвшөөрнө
Үүний зэрэгцээ тооцоонд их биеийн патрубка ба хүзүүний холболтын хэсэг
дэх бодит геометр хэмжээсүүд, мөн түүнчлэн хүзүүний нүхний геометр онцлог
(зоролтыг харгалзан үзнэ)-ыг тооцно.
Арматурын их биений шилжүүлсэн хүчдэлийг бат бөхийн тооцоот
коэффициентын хамгийн бага утгаар тооцоолно.
е) Тооцоот температур болон нөөцийн хэмжээ өгөгдсөн үед хэв гажилтанд
орсон цувимал, давтмал, хэвлэмэл металллын мэдэгдэж байгаа утгаар байж
болох хүчдлийн утгыг тодорхойлохдоо тухайн хүчдлийн утгыг 0,75 коэффицентээр
үржүүлэх шаардлагатай. Цутгамал гангийн тухайн төрлийн гангийн ажиллах
хугацааг сунгах, нөөц тогтоох, урт хугацааны бөх батын өгөгдлийн мэдээллийн
хангалттай сантай мэргэжлийн байгууллага байж болох хүчдлийн хэмжээг
тогтооно. Ингэхдээ бат бөхийн нөөцийн коэффицентын нормт утгыг /энэ
стандартын 6.3.3 / ашиглана.
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ж) Хэрэв цутгамал эдлэхүүн нь гэмтэлтэй металллыг ухсан эсвэл ухаж
гагнуураар шавсан бол энэ хүчин зүйлийг тооцоонд харгалзан үзнэ.
Хүчдэлийн концентрацийг тооцох зайлшгүй үед болон тооцоот хөндлөн
огтлолын байршлын бууралт /багасалт/-ыг ухалтанд харгалзан үзнэ.
Засварын гагнуурыг тооцоолох томьёонд эдэлхүүний бодит ажил ба
ашиглалтын температур, засварын гагнуурын технологиос хамаарч jw –н утга дах
бат бөх бууралтын коэффициентыг тооцож оруулна.
Цутгамал буланг гагнуураар засварлахыг зөвшөөрөхгүй
8.2.4.7 Зуухны дараах /Тооцоот температуртай харьцуулсан/ бууруулсан
эквивалент температуртай үед ашиглалтын тооцоот параметр дээр цутгамал эд
ангийн үлдэгдэл ажиллах нөөц хугацааийг тодорхойлохдоо энэ стандартын дэд
бүлгийн зуухнуудын коллекторуудад зориулан бичигдсэн дараалллаар гүйцэтгэнэ.
8.2.2.7 з – г үзэх
8.2.4.8 Цутгамал деталийн ажиллах хугацаа нь тогтоосон болон нэмэлтээр
тогтоосон хугацаагаа дуусган ажиллсан бол сунгалт хийх нөхцөл нь үл эвдэх
шалгалтын үр дүн болон мИКро бүтцийн төлөв байдалд зөвшөөрөгдөхгүй хазайлт /
Энэ стандартын 7 – хэсэг 7.3.2 / байхгүй, мөн деталийг ашиглалтыг сунгасан
хугацаанд бөх батын нормативын шаардлагыг хангаж байгаа нөхцөлд сунгаж
болно.
8.2.4.9 Цутгамал деталийн ажилласан болон нэмэлтээр тогтоосон хугацаа
дууссан үед цаашид ашиглахад үзлэг шалгалтын болон бөх батын тооцоогоор
эерэг үр дүн гарсан үед 50 мянган цагаас хэтрэхгүйгээр сунгана.
Тусгайлан үндэслэлтэй тохиолдолд цутгамал деталийн ажиллах цагийн
нөөц хугацаагаа ажилласан үед ашиглалтын хугацааг 50 мянган цагаар сунгаж
болох юм. 8.2.4.10 Хэрэв бөх батын тооцооны үр дүнгээр бөх батын нөөцийн
нормативт коэффицентийг ашиглалтын хугацааг сунгах төлөвлөгөөт хугацаанд
тооцохгүй ба металллын хяналтын үр дүнд байж боломгүй гэмтэл байхгүй нөхцөлд
бөх батын нөөцийн бууруулсан коэффиценттой үед деталийн хугацааг богино
хугацаатай сунгалт хийж болно.
8.2.5 Уурын тогоо
8.2.5.1 Уурын тогооы ашиглалтийг тогтоосон хугацаагаа болон нэмэлтээр
тогтоосон хугацаагаа ажилласаны дараа дараах үндэслэлээр үргэлжлүүлж болох
юм:
- техникийн оношлогооны эерэг үр дүнтэй бол
- бөх бат болон удаан ажиллах тооцооны эерэг үр дүн гарсан үед
8.2.5.2 Уурын тогооы техникийн оношлогоонд:
8.2.5.2 Уурын тогоонууд
- техникийн болон ашиглалтын бичиг баримтанд дүн шинжилгээ хийх
- элементийн металллын хяналт
- металллд огтлол хийж төлөв байдлыг шинжлэх (шаардлагатай үед)
- хяналт ба оношилгооны үр дүнд задлан шинжилгээ хийх
- бат бөхийн хяналтын тооцоо болон үечилсэн бөх батын тооцоо / насжилт /
- цаашид ашиглах хугацаа ба нөхцөл боломжийг тодорхойлох дэлгэрэнгүй
задлан шинжилгээ
- аж үйлдвэрийн аюулгүй байдлын экспертизийн дүгнэлттэй хамтатган үр
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дүнг бүрдүүлэх.
8.2.5.3 Бүтээцийн онцлог, материал, уурын тогооы бэлдэх технологи ба
ашиглалтын нөхцөлтэй танилцах, мөн түүнчлэн барбаны металллд ашиглалтын
үед үүсэж болох гэмтэл, гарч болох газруудын байршлыг тодорхойлох зорилгоор
хийгддэг хяналтын үр дүнтэй танилцахад техникийн болон ашиглалтын бичиг
баримтанд дүн шинжилгээ хийх ажлыг явуулдаг.
а) Гэрчилгээнийн өгөгдлүүдэд дүн шинжилгээ нь гангийн марк, механик
шинж чанар, металллийн химийн найрлагад тавигдах техникийн нөхцөлд
шаардлагатай үнэлгээ хийхэд зориулагдаг.
б) Уурын тогоог хийх технологи ба бүтээцийн онцлогт дүн шинжилгээ хийх
нь тухайн уурын тогоод зориулсан хяналтын программыг тогтоох: хяналт хийх
эзэлхүүн болон бүсийг тогтоох зорилгоор хийгдэнэ.
в) Уурын тогооны ашиглалтын нөхцөлд дүн шинжилгээ хийхэд стационар
болон стационар биш горимуудын онцлогт анхаарал хандуулахаас гадна
металллын гэмтэл үүсгэхэд хүргэдэг ус- химийн горимын хазайлт, хадгалалтанд
тавих нөхцөл болон бусад хүчин зүйлд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй.
г) Ашиглалтын үеийн хяналт, шалгалт болон өмнөх оношлогооны үр
дүнгүүдэд дүн шинжилгээ хийх нь уурын тогооы гэмтэл, түүний идэвхжилтэнд
үнэлгээ өгөх суурь юм. Энэ шинжилгээний үр дүн нь уурын тогооны техникийн
оношлогооны хөтөлбөрт залруулга оруулах явдал байж болох юм.
8.2.5.4 Ажиллах нөөц хугацааөө дууссан уурын тогооны, металллын үл
эвдэх сорилын арга хэмжээ, эзэлхүүн ба хяналтын бүс зэргийг оруулсан
аргачлалыг энэ стандартын 5.6.2 (5.6.2.7 заалт) -д тайлбарласан болно.
Уурын тогооны металллын хяналтын хөтөлбөр нь түүний үйлдвэрлэлийн
аюулгүй байдлыг шалгах үүрэг бүхий мэргэжлийн байгууллагаар зохицуулагддаг
Дүгнэлт, акт, тайлан, формуляр хэлбэрээр танилцуулагдсан металллын үл
эвдэх сорилын үр дүн нь уурын тогооы ажиллах хугацааг сунгах зорилготой
үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлын хяналт гүйцэтгэдэг мэргэжлийн байгууллагаар
шинжилгээнд хамрагдсан байвал зохино.
8.2.5.5 Уурын тогооны металллын бодит шинж чанарын шинжилгээ нь
огтлол дээр хийгдэх шаардлагатай
а) Уурын тогооны металллаас авах сорьц /огтлол/ энэ стандартын 4.3.1.1-д
байгаа болно.
Дараах багц хүчин зүйлийн дүн шинжилгээний үндсэн дээр туршилтын
замаар «бөглөөс» огтлол авах цэг тодорхойлогдоно.
- Сертификатын өгөгдөл
- Хатуулгийн хэмжилт орсон уурын тогооы металллын өмнөх хяналтын үр
дүн
- Гэмтлийн динамик
- Гагнуурын оёдлын байрлал, нүх, уурын тогоо доторх төхөөрөмж гэх мэтийг
тооцсон элементийн геометр характеристик
б) Сорьц авсан хэсэг дэх уурын тогооны нүх түүний бат бөхийн
коэффициентыг төслийн хэмжээнээс бууруулж болохгүй.
в) Туршилт хийх сорьц авах дарааллыг энэ стандартын 4.3.1.2-д заасан.
г) Огтлолоор хийгдэх уурын тогооны металллын шинжилгээнд:
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- химийн найрлага тодорхойлох
- металлл бус хольцын бохирдлын үнэлгээ болон бичилбүтцийн шинжилгээ
агуулсан металллографийн дүн
- уурын тогооны ханын зузааны дагуу хатуулаг тодорхойлох
- тасалгааны болон ажлын температурын үеийн металллын уян шинж чанар
ба бат бөхийг тодорхойлох механик туршилт
- цохилтын зуурц тодорхойлох
- металллын бутрамтгай чанарын критиктемператур тодорхойлох
Металллографийн шинжилгээ нь уурын тогооы бүхий л ханын зузааны
дагуу өөрөөр хэлбэл сорьцын бүхий л өндрийн дагуу хийгдэнэ.
Энэ зорилгоор «бөглөөс»-ний үзүүрээс авч нь сорьц бэлтгэж болохгүй
д)Уурын тогооны битүүмжийг алдагдуулахгүйн тулд "бөглөөс" -ийг огтолсны
дараа зогсонги байдал үүсэхээс сэргийлэн уурын тогооны дотор талд ёроолтой
штуцерээр байрлуулна.
Хэрэв уурын тогооны дээд хэсэгээс сорьцыг огтолсон бол бөглөх штуцерыг
уурын тогооны гадна талд байрлуулахыг зөвшөөрнө.
Ёроолтой штуцерын хийц хэмжээг бат бөхийн тооцоонд тулгуурлан сонгоно.
Штуцерыг гагнах технологи нь штупцерын ханыг бүрэн хайлсан байхаар
тооцсон байна.
8.2.5.6 Уурын тогооны металллын хяналт, шинжилгээний үр дүн энэ
стандартын 7.1.4 болон энэ хэсэгийн мөрдөгдөж байгаа нормативын бичиг
баримтын шаардлагыг хангаж байх ёстой. Жишмэл шаардлагуудыг хангасаны
үндсэн дээр уурын тогоог цаашид ашиглах боломжтой гэж үзнэ.
Энэ стандартын 7.1.4 болон бусад нормоор байж болшгүйгээр тогтоогдсон
гэмтлүүд илэрсэн үед уурын тогоог сэргээн засварлах засварт оруулах ёстой.
8.2.5.7 Уурын тогооны статикбөх батын хяналтын тооцоог даган мөрдөгдөж
байгаа НББ-т болон энэ стандартын 6.3.5 -н дагуу элементийн геометр
параметрийн өгөгдлүүд /гагнуурын оёдлын харилцан байршил, нүхний систем,
ханын зузаан/, ашиглалтын нөхцөл, металллын шинжилгээ, судалгааны үр дүнг
тооцон явуулна.
Бат бөхийн тооцоонд дараах засвар хийсэн уурын тогоонуудыг заавал
хамруулна: гэмтэлтэй хэсэгт ухалт хийсэн, ухалт хийгдсэний дараа гагнуураар
дүүргэлт хийсэн. Засварлагдсан уурын тогооны бөх батын тооцооны аргачлал энэ
стандартын С хавсралтанд орсон.
8.2.5.8 Тогтоосон нөөц хугацаагаа ажилласан уурын тогоог цаашид ашиглах
боломжийг баталгаажуулахад зэврэлтийн хүчин зүйлийн үйлчлэлийг тооцсон
металллын ядралтын бага үечлэлийн шалгуураар үечилсэн бөх бат / насжилт / -н
тооцоог хийнэ. Уурын тогооны үечилсэн нөөцийн үнэлгээний тооцооны аргачлалыг
энэ стандартын Т хавсралтанд тусгасан.
8.2.5.9 Уурын тогооны ашиглалтын нэмэлтээр тогтоогдсон нөөц хугацаанаас
цааш хугацааг сунгах боломж, нөхцөл нь статик бөх батын хяналтын тооцоо,
техникийн оношлогооны үр дүн, үечилсэн нөөц ба уурын тогооы усан шахалтын үр
дүнг үндэслэн тогтооно.
Шаардлагатай тохиолдолд уурын тогооны үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлын
экспертиз хийж байгаа байгууллага нь уурын тогооны усан шахалтын программийг
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боловсруулна.
8.2.5.10 Тооцооны болон зөвшөөрөгдсөн параметрт уурын тогоог цаашид
аюулгүй ашиглах шаардлагатай нөхцөл нь уурын тогооны элементүүдийн хувьд
энэ стандартын 7.1.4 хэсэгт жишмэлбөх батын нөхцөл, шаардлагууд болно.
8.2.5.11 Хэрвээ тооцооны үр дүнгээр уурын тогооны зарим элемент тооцоот
параметр дээр ашиглалтын хугацааг сунгахад бөх батын нөөцийн нормийг
хангахгүй байвал уурын тогооны ашиглалтын хугацааг багасгасан даралтанд
ажиллахаар сунгаж болно. Даралт бууруулах үндэслэл нь статик бөх батын
хяналтын тооцооны үр дүн байна. Үечилсэн насжилтын хяналтын тооцооны үр
дүнгээр бөх батын нөхцлийг хангахгүй бол уурын тогооны хүчдэлийг бууруулахад
зуухны ажиллагааны горимыг чангатгах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэнээр
хязгаарлагдмал хугацаанд ашиглалтанд явуулж болно. Уурын тогооны даралтыг
бууруулах шийдвэрийг үйлдвэрлэгч заводтой эсвэл мэргэшсэн байгууллагатай
зөвшилцөнө.
8.2.5.12 Тогтоогдсон нөөц хугацаагаа / эсвэл нэмэлтээр тогтоосон нөөц
хугацаагаа дуусгасан / ажиллсан уурын тогооны металллын хяналт, судалгаа, бөх
батын тооцооны эерэг үр дүн, норматив ба үйлдвэрлэлийн ашиглалтын нөхцлийн
бичиг баримтаар тогтоогдсон шаардлагуудыг хангаж байгаа бол цаашид 50 мянган
цагаас хэтрүүлэхгүйгээр ашиглаж болно.
Зарим үндэслэлтэй тохиолдлуудад ажиллах нөөц хугацаа цагаа дууссан /
анхны удаа сунгаж байгаа бол / уурын тогооы ашиглалтын хугацааг 50 мянган
цагаар сунгана.
Хэрвээ уурын тогооны үечилсэн насжилтын үнэлгээгээр металллын
ядаргаанаас үүссэн гэмтэл нь 0,8-с хэтрэхгүй / 1 хувиас бага / бол уурын тогооны
ашиглалтын хугацааг 30 мянган цагаас хэтрэхгүйгээр сунгана.
8.2.5.13 22К (20Б), 16ГНМ и 15М(16М) маркийн гангаар хийгдсэн, гэмтэх
үзүүлэлтээр Б категорид / энэ стандартын 5.4.2 / хамаарах уурын тогоонуудын
хувьд усан шахалтын үед металллын байж болох бага температурыг тодорхойлох
шаардлагатай. Байж болох температурыг тодорхойлох аргыг энэ стандартын У
хавсралтанд тусгасан.
8.2.5.14 Уурын тогооны техникийн сүүлийн техникийн оношлогооны үр
дүнгээр / үйлдвэрлэлийн аюулгүйн экспертиз / уурын тогооны ажиллах хугацаа
дуусвал экспертизийн сүүлийн дүгнэлтэнд уурын тогооны хугацааг сунгахдаа өөр
зөвлөмж тусгаагүй бол техникийн оношилгоог даьан явуулах уурын тогооны
ажиллах нөөц хугацаа хугацааг давтан сунгах ажлыг хийнэ.
8.3 450°С – с дээш температурт ажилладаг перлит ангиллын гангаар
хийгдсэн уурын шугам хоолой
8.3.1 Ерөнхий зүйлс
8.3.1.1 Стандартын энэ хэсэг нь уурын шугам хоолой, зуухны болон турбины
уур оруулах хоолой 450° С – с дээш температурт ашиглагддаг 12МХ, (12ХМ),
15ХМ, 12Х1МФ (12ХМФ) и 15Х1М1Ф маркийн 75мм орчим гадаад диаметртэй ган
хоолойд хамаарна. Цаашид “Уурын шугам” гэсэн ойлголт нь зуух, турбины уур
оруулах шугам хоолойд хамаарна.
8.3.1.2 Уурын шугамын нөөцийг тодорхойлдог үндсэн элементүүдэд: шулуун
шугам, матсан, шахмал болон шахмал гагнууртай колено,ирмэглэсэн амсартай
шахмал тройник, цутгамал деталууд, гагнуурын холболтууд /тройник орно/
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шилжүүлгүүд орно.
8.3.1.3 Уурын шугамын ашиглалтын хугацааны дээд нөөц хугацааг сунгахад
дараах цогц ажлуудыг гүйцэтгэнэ:
- техникийн бичиг баримтанд дүн шинжилгээ хийх
- үл эвдэх аргаар шинжилгээ хийх
- дүүжин, тулгуурын системийн туршилт
- элементүүдэд огтлол хийхгүйгээр металллын бүтэц болон микро гэмтлийн
шинжилгээ
- огтлол дээр бүтэц, төлөв байдлыг судлах
- бат бөхийн хяналтын тооцоо, ашиглалтын үеийн өгөгдлийг тооцож үнэлгээ
өгөх
- иж бүрэн шинжилгээний үр дүнгийн нэгтгэсэн шинжилгээ
- үйлдвэрлэлийн аюулгүйн экспертизийн дүгнэлт бэлдэх, гаргах.
8.3.1.4 Уурын шугамын ашиглалтын нөөц хугацааг сунгах нь судалгаа
шинжилгээний эерэг үр дүн /үл эвдэх сорилын хяналт, лабороторийн шинжилгээ/
ба үлдэгдэл ба тусгайлсан нөөцөд өгсөн тооцооны үнэлгээнд үндэслэнэ.
8.3.1.5 Техникийн /үүнд ашиглалтынх орно / бичиг баримтын шинжилгээ нь
уурын шугамын техникийн ерөнхий төлөв байдалд үнэлгээ өгөхөд зориулж
хийгдэнэ.
Энэ үед дараах мэдээллийг дүгнэнэ:
- шугам хоолойн залгасан тоо болон ажилласан цаг
- шугам хоолойн бүрэлдэхүүн дэх эдлэхүүний тоо, хэлбэр хэмжээ,
номенклатур, мөн түүнчлэн тэдгээрийг бэлтгэсэн материал
- ашиглалтын тооцоот параметр
- ажилласан жил бүртэй харьцуулсан ашиглалтын жилийн дундаж бодит
параметрүүд
- металллын шинжилгээ, ашиглалтын хяналтын үр дүн, эзлэхүүн ба
явагдсан хугацаа
- гэмтлийн болон элемент сольсон түүх, мөн түүнчлэн явагдсан засварын
тухай тэмдэглэл
- хэвийн (тооцооны) түвшигээс дээш температур ихэссэн мэдээлэлийг
хэвийн хэмжээнээс хэтэрсэн температурыг 5 °С тутамд хэмжих ба эдгээр хэмжилт
нь хэмжээнээс хэтэрч тохирох температурт ажилласанаар тооцогдоно.
8.3.1.6 Ажиллах цагаа дууссан уурын шугамын металллын төлөв байдлын
шинжилгээ ба үл эвдэх сорилын журамыг энэ стандартын 5.6.3-д заасан.
Тэнд уурын шугамын тооцооны схемыг боловсруулах зорилгоор анхны
өгөгдлийг гарган авахын тулд дүүжин тулгуурын системийн шалгах журамыг
8.3.1.7 Ашиглаж байгаа байгууллагын хүсэлтээр уурын шугамын хувийн
(үлдэгдэл) нөөцийг ажиллах нөөц хугацаа дуусахаас өмнө тодорхойлж болно.
Энэ тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагын боловсруулсан уурын шугамын
ээлжит бус шинжилгээ хийх хөтөлбөрийн дагуу явагдана.
8.3.2 Хувийн /үлдэгдэл/ нөөц тодорхойлох журам
8.3.2.1 Уурын шугамын ажиллах нөөц хугацаа дууссаны дараа хувийн эсвэл
үлдэгдэл нөөцийг тодорхойлно.
Хувийн эсвэл үлдэгдэл нөөцийн тооцооны үнэлгээ хүчдэл тодорхойлох
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нормчилсон аргын үндсэн дээр болон түүгээр металллын урт хугацааны бат
бөхийн баталгаатай үзүүлэлтүүдийн диаграмм эсвэл харьцааг ашиглан уурын
шугам хоолойн үндсэн элементүүдийн урт насыг тогтоох замаар
гүйцэтгэнэ.Металллын урт хугацааны бат бөхийн баталгаатай шинж чанаруудын
харьцааг 8.3.6.2, 8.3.6.10.-аас хар.
Тооцоо нь анхны төлөвт металллын урт хугацааны бат бөхийн баталгаат
үзүүлэлтүүдийн диаграм болон харьцааны дагуу эсвэл тодорхой нөхцөлд
тодорхой ажиллах цаг дууссаны дараагаар хийгддэг.
Үлдэгдэл нөөц гэж уурын шугамын хувийн нөөц болон түүний хугацаа сунгах
тэр үе дэх бодит /эсвэл эквивалент/ ажиллах цаг хоорондын зөрөөг хэлнэ.
Хувийн эсвэл үлдэгдэл нөөцийг түүнийг дууссаны дараа нэмж тогтоосон
нөөц тодорхойлсон уурын шугамын давтан шинжилгээний үр дүнд үндэслэж
болно.
Тайлбар
- хувийн болон үлдэгдэл нөөц дууссаны дараа түүний тохируулах боломж нь
нөөц тооцоолох аргын давтагдах бүтцээс шалтгаална.
- Энэ тохиолдолд дараагийн тооцооллын үе шат бүр (тодорхой ажилласан
цаг хугацааны дараа) тухайн тогтоосон нөөцийг ажилласан үед тодорхойлсон
эхний өгөгдлийг ашигладаг, ялангуяа ашиглалтын нөхцөл болон материалын
бодит үйлчилгээний шинж чанаруудын дагуу ашигладаг.
8.3.2.2 хувийн /үлдэгдэл/ нөөцийн тооцоонд дараах нөхцлүүдийг тооцно:
- уурын шугамын ашиглалтын бодит нөхцөл
- элементийн геометр параметрын хяналтын үр дүн ба үлдэгдэл хэв гажилт
- металллын халуунд тэсвэрлэмж /боломжтой бол/ орсон бодит
үйлчилгээний шинж чанарын түвшин.
8.3.2.3 Үндсэн загварын горимд ажлын (квазистационарной) ачаалалтай
горимыг авч үзнэ.
Статик ба циклийн хүчдэлийн үйлчилээс гэмтэлд цугларсан нийлбэр
ачаалалын циклийг оролцуулсан тооцоог хэрэв ачааллын (нөөцийн дуусах
хугацаа) бүрэн циклийн нийт тоо 1000-с их үед хийнэ.
Тайлбар –Ачааллын бүрэн циклд төхөөрөмжийн хүйтэн ба халуун пускыг
ойлгоно.
8.3.2.4 Хувийн (үлдэгдэл) нөөцийг тооцохдоо ажилласан (жил бүрийн)
цагтай харгалзсан ашиглалтын үеийн (температур ба даралтын) жилийн дундаж
үзүүлэлтийн өгөгдлийг ашиглан хэвийн горим дахь ажлын параметрын хэвийн бус
байдлыг харгалзан үзнэ.
8.3.3 Уурын шугамын элэементүүд дээрх хүчдэлийн тооцоо
8.3.3.1 Уурын шугамын элементүүдийн нөөцийг тодорхойлоход шилжүүлсэн
хүчдэлийг ашиглана. Уурын шугамын элемент дээрх тооцоог Норматив аргаар
гүйцэтгэнэ.
8.3.3.2 Булан ба шулуун хэсэг дэх дотоод даралтын үйлчлэлээс үүсэх
шилжүүлсэн хүчдэлийг энэ стандартын 6.3.5.7 дахь хэсэг дэх тэгшитгэлээр
тодорхойлно.
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8.3.3.3 Матсан булангийн хувьд шилжүүлсэн хүчдэлийн тооцоо
нугаларалтын гадаад тойруу хэсэг хувьд гүйцэтгэнэ.
Матмал булангийн суналтын бүсдэх шилжүүлсэн хүчдэлийг зөвшөөрөгдсөн
зориулалтын дагуу (6.3.4.1-р догол мөрийг үзнэ үү) дараах тэгшитгэлээр
тодорхойлно.

(48)
8.3.3.4 Хэвлэмэл болон цутгамал булангийн шилжүүлсэн хүчдэлийн тооцоог
булангийн дотоод нугаларсан хэсэгт (ө.х шахагдсан хэсэгт) дараах тэгшитгэлээр
гүйцэтгэнэ.

(49)
8.3.3.5 Хэвлэж гагнасан булангийн тооцоот бүс нь дагуу гагнуурын оёдлын
байрлалаар тодорхойлогдоно.
Булангийн гадаад болон дотор нугаларалтын дагуу байрласан оёдлын
хувьд шилжүүлсэн хүчдэлийн хэмжээ дотоод нугаларалтын хувьд:

(50)
Булангийн нейтрал бүсэд байрласан оёдлын хувьд нейтрал бүсийн
шилжүүлсэн хүчдэлийн хэмжээ:

(51)
𝜑𝜔 – гагнуурын холболтын бат бөхийн тооцооны коэф.
мш
𝜑𝜔
- 15Х1М1Ф ган булангийн 45 мм-ээс ихгүй хэвийн ханын зузаантай үед;
мш
𝜑𝜔 = 1 - бусад нөхцөл байдалд.
8.3.3.6 Матаасны хэлбэрийн коэф (Y1)-г тодорхойлох үед хэрэв өгөгдсөн
хэлбэрийн маталтын зууванжилтын коэф-ын бодит утга af 5%-аас хэтрэхгүй үед
зууванжилтын коэф-г а = 6 % гэж тооцоонд ашиглана
Хэрэв маталтын зууванжилтын коэф-ын бодит утга af 5%-аас дээш бол
тооцоонд зууванжилтын коэф-г a = af + 1,0 % гэж ашиглана.
Хэвлэмэл, цутгамал, хэвлэж ганасан булангийн хэлбэрийн коэф (Y2, Y3)-г
тодорхойлох үед зууванжилтын коэф-г a = 2,0 % гэж ашиглана.
Тайлбар- Өндөр давтамжийн гүйдлээр халаадаг болон тэнхлэгийн
шахалттай суурь машин дээр хийгддэг булангийн хувьд зууванжилтын коэф-г
a = af + 1,0 % гэж ашиглана.
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8.3.3.7 Шулуун хоолой дах шилжүүлсэн даралтыг тооцоолохдоо ханын
зузаан (S) -ы нэмэгдэл (c) -г дараах байдлаар тооцно.
с = 0,05 × S + 0,5 мм – хэвийн ханын зузаанаар тооцох үед;
с = 0,5 мм – бодит ханын зузаанаар тооцох үед
Матмал булангийн шилжүүлсэн тооцоонд ханын зузааны нэмэгдэл
дараахтай тэнцүү байна.

- хэвийн ханын зузаанаар тооцох үед (R – маталтын радиус);

с = 0,5 мм - бодит ханын зузаанаар тооцох үед
Тайлбар - Өндөр давтамжийн гүйдлээр халаадаг болон тэнхлэгийн
шахалттай суурь машин дээр хийгддэг булангийн хувьд ханын зузааны нэмэлтийг
с = 0,1S + 0,5 мм гэж ашиглахыг зөвшөөрнө.
Хэвлэмэл, цутгамал, хэвлэж гагнасан булангийн шилжүүлсэн хүчдэлийн
тооцоонд ханын зузааны нэмэлтийг дараахтай тэнцүүгээр авна.
с = 0,05S + 0,5 мм – хэвийн ханын зузаанаар тооцох үед.
с = 0,5 мм – бодит ханын зузаанаар тооцох үед
8.3.3.8 Бодит ханын зузаанаар шилжүүлсэн хүчдэлийг олох тооцоонд ханын
зузааны дараах утгыг ашиглана:
шулуун шугам ба хэвлэж гагнасан булангийн хувьд
-матмал булангийн хувьд
- хэвлэмэл болон цутгамал буланд
Энд𝑆𝑓𝑚𝑖𝑛 ямар бүсэд хийгдсэнээс үл хамаарсан шалгалтын үр дүнгээр ханын
зузааны хамгийн бага утга
Тайлбар-Бодит ханын зузаанаар шилжүүлсэн хүчдэл тооцох үед хэрэв тухайн
элементийн зуааны шалгалт 100% хийгдсэн тооцоонд хэвийн зузаантай харьцуулсан
харьцаанаас үл хамаарч 𝑆𝑓𝑚𝑖𝑛 утгыг ашиглахыг зөвшөөрнө.

8.3.3.9 Хэвлэж гагнасан булангийн гагнуурын холболтын бат бөхийн коэф
jw дараах бадлаар авна.
𝜑𝜔 = 0,8 – тооцоот температур 510 °-ээс бага үед
𝜑𝜔 = 0,6 – тооцоот температур 530 °С болон түүнээс дээш үед
Тройникийн зангилаа дах дотоод даралтын үйлчлэлээс үүсэх шилжүүлсэн
хүчдэлийн зузаан хэмжигчийн үр дүнг харгалзан энэ стандартын 8.2.4.6. б) дэх
тэгшитгэлээр тодорхойлно.
Энэ үед хэвлэмэл болон давтаж хийсэн тройникын хувьд ашиглалтын
нэмэлт дараахтай тэнцүүгээр авна: с2 = 0,3 мм; с¢2 = 0,2 мм.
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8.3.3.10 Гагнасан тройникын шилжүүлсэн хүчдэл тооцоолох үед бат бөхийн
коэф-г дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно.
(52)

Энд
jр-г 8.2.4.6 б) –д нийцүүлэх ба энэ бүлгийн тэгшитгэлээр бодно.
Штуцерийн гагнуурын холболтын бат бөхийн коэффициент дараахтай тэнцүү
байна.
мш
𝜑𝜔
= 0,80 – тооцооны температур 510 °С хүртэл байх үед.
мш
𝜑𝜔
= 0,60 - тооцооны температур 530 °С болон түүнээс дээш үед
мш
мш
𝜑𝜔
= 0,95- 15Х1М1Ф 510 °С болон түүнээс дээш, 𝜑𝜔
= 1 –бусад
тохиолдолд.

Тооцооны температур 510-с 530°С хооронд байх үед гагнуурын оёдлын бат
бөхийн коэффициент 𝜑𝜔 түүний хоёр утгын хоорондох шугаман интерполяцаар
тодорхойлогдоно.
8.3.3.11 Тройник дах шилжүүлсэн хүчдэлийн тооцооны үед хэвийн ханын
зузааны үеийн ханын зузааны нэмэгдлийг тухайн хийц бэлтгэх үйлдвэрлэлтехнологийн баримт бичгийн дагуу тодорхойлно.
Бодит ханын зузаанаар шилжүүлсэн хүчдэл тооцох үед тооцоонд өгөгдсөн
хэсгийн бүх хийцийн шалгалтын үр дүнд гаргаж авсан коллектор, штуцерийн
хүзүүний ханын зузааны бүх утгын хамгийн бага утгыг ашиглана.
8.3.3.12 Янз бүрийн ханын зузаантай элементийн өөрөөр хэлбэл цутгамал,
хэвлэмэл, давтмал хоолой (хэлбэртэй элемент)-н гагнуурын оёдол дох дотоод
даралтын үйлчлэлийн шилжүүлсэн хүчдэлийг оёдлын тал бүрт байрлах
хийцүүдийн хувьд тодорхойлно
Энэ үед нимгэн ханатай элементийн талын оёдлын хүчдэл дараах
тэгшитгэлээр тодорхойлогдоно.

(53)

Зузаан ханатай элементийн талын оёдлын хүчдэл дараах тэгшитгэлээр
тодорхойлогдоно.

(54)

sм(S2/S1) _ өгөгдсөн холболтонд үүсэх гулзайлгах моментыг тооцон
тодорхойлж байгаа янз бүрийн ханын зузаантай гагнуурын холболтын нэмэлтээр
үүсч байгаа хүчдэл
sм хэмжигдэхүүн S2/S1 харьцаагаар илэрхийлэгдэх функц бөгөөд S2 ба S1зузаан болон нимгэн ханын зузаантай элементийн ханын зузаан. Dm1, 2 –
Элементийн дундаж диаметр
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дээрх тэгшитгэлээр бодсон хүчдэлийн хоёр утгаас тооцоонд тэднээс ихийг
нь авна.
Бат бөхийн коэффициент 𝜑𝜔 эхний томъёонд 0,95 аар авна.
Бат бөхийн коэффициент 𝜑𝜔 хоёрдох томъёонд, давтмал болон хэвлэмэл хийцтэй
хоолойг холбох үед 0,95 аар авах ба цутгамал хийцтэй холбох үед 0,75-аар авна.
Ханын зузааны нэмэгдэл «с»-г томъёонд дараахтай тэнцүүгээр авна
0,1Si + 0,5 мм – хэвийн ханын зузаантай үед (i = 1, 2);
0,5 мм – бодит ханын зузаанаар тооцох үед.
Хэрэв тооцоо бодит ханын зузаанаар хийгдвэл тооцооны томъёонд ханын зузааны
утгыг дараах байдлаар авна.
(55)
Тайлбар – Үндэслэлтэй тохиолдолдянз бүрийн зузаантай элементийн гагнуурын
холболт дах шилжүүлсэн хүчдэлийг зөвхөн энэ хэсгийн эхний тэгшитгэлээр
тодорхойлохыг зөвшөөрдөг

Энэ тохиолдолд бат бөхийн коэффициент 𝜑𝜔 -гдавтмал болон хэвлэмэл
хийцтэй хоолойг холбох үед 0,95 аар авах ба цутгамал хийцтэй холбох үед 0,75аар
авна.
8.3.3.13 Конус шилжүүлгэн дэх дотоод даралтын шилжүүлсэн хүчдэлийг
дараах тэгшитгэлээр олно.

(56)
D – шилжүүлгийн том огтлолын диаметр
a - конус үүсгэх өнцөг.
Бат бөхийн коэффициент φ давтмал, зормол, хэвлэмэл г.м бусад
шилжүүлгийн хувьд 1-тэй тэнцүү , цутгамал шилжүүлэгт- φ = 0,75
Конус шилжүүлгийг шулуун хоолойд тулгасан гагнуураар холбохдоо шууд
конус хэсэгт залгахад (өөрөөр хэлбэл шилжилтийн цилиндр хэсэггүй ) Бат бөхийн
коэффициент φ давтмал, зормол, хэвлэмэл г.м бусад шилжүүлгийн хувьд 0,95аар авна.
Ханын зузааны нэмэгдлийг хэвийн ханын зузаанаар шилжүүлсэн хүчдэлийн
тооцоонд хийцийн үйлдвэрлэл- технологийн шаардлагын дагуу тодорхойлно.
Бодит ханын зузаанаар шилжүүлсэн хүчдэл тооцохдоо хэт богино авианы
зузаан хэмжигчийн хэмжилт ба ашиглалтын байдалд хүргэсэн ханын зузааны
нэмэгдлээр гаргасан ханын зузааны бодит хамгийн бага хэмжээ 𝑆𝑓𝑚𝑖𝑛 -г ашиглана.
Тайлбар- дагуу оёдолтой конус шилжүүлгийг ажиллах нөөц хугацааөө дууссаны
дараа заавал солих ёстой.

8.3.3.14 Шугамын гагнуурын холболт дээрхи /үлдэгдэл/ нөөцийг
тодорхойлохын тулд түүнд нөлөөлж байгаа бүх хүчин зүйлүүдийн хамтын
үйлчлэлийг тооцох ёстой.Стандартын п.п 8.3.7-д заасны дагуу Гагнуурын холболт
дээрх хүчдлийн байгуулагчууд ба эквивалент хүчдлийг п.п.П2.9, П2.12 стандартын
хавсралтад заасны дагуу тооцдог.Өөрийн нөөөцийг үнэлэхийн тулд тооцооны
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эквивалент хүчдлийг шугам хоолойны хамгийн их ачаалалтай хөндлөн огтлол ба
тэр хөндлөн огтлол дахь хамгийн их хүчдэлтэй цэг дээр тохирох түүний утгыг
авна.
8.3.4 Ашиглалтын ба эквивалент ажиллагааны үеийн эквивалент
температурыг тодорхойлох
8.3.4.1 Ашиглалтын ба эквивалент ажиллагааны үеийн эквивалент
температурыг тооцох тооцооны анхдагч өгөгдөл нь станцын горимоор уурын
шугамын ашиглалтын бүх хугацааны туршийн хуанлийн жил бүрт тохирох жилийн
дундаж температур юм.
Тайлбар: Уурын шугамын цаашдын ашиглалтын хугацааг эквивалент температурын
элементийн гадаргуу дээрхи хагийг шинжилэн, шинжилгээний үр дүнгээр мэргэжлийн
байгууллага тогтоож болно.

8.3.4.2 Ашиглалтын эквивалент температур ба эквивалент ажиллагааны
тооцоо нь Ларсон-Миллерын тэгшитгэл дээр үндэслэн хийнэ.
Р(s) = Т × (lgt + аo).

(57)

Тооцооны ашиглалтын процесст уурын шугам хоолой дахь шилжүүлсэн
хүчдлийн зөвшөөрөгдөх түвшиний өөрчлөлт маш бага гэсэн хялбарчилгаан дээр
үндэслэгдэнэ. Өөрөөр хэлбэл параметр Р(s) = const ашиглалтын бүх шатанд
/хуанлийн жил бүрийн /
8.3.4.3 Эквивалент ажиллагааны тооцоог дараах тэгшитгэлээр бодно.

(58)

tэ, Тпр температурт шилжүүлсэн эквивалент ажиллагаа өөрөөр хэлбэл Тп
өгөгдсөн тогтмол температурын нөлөөгөөр уурын шугамын металллийн нөөц
дуусах үед тохирох нөхцөлт ажиллагааны температур Тпр. дүрэм ёсоор Тр
тооцооны
температурыг
авдаг.
Ti ба ti жилийн дундаж температур буюу тухайн жилд тохирох ажиллагааны
температур
n- уурын шугамын ажилласан жилийн тоо
Тайлбар: Стандартын / п.п 8.3.4, 8.3.6 / дэд бүлэгт дээрхи илэрхийлэлд
болон дараагийн томьёонуудад температурыг К-р илэрхийлнэ.
8.3.4.4 Тэкв
тодорхойлно.

ашиглалтын

экв

Т-г

дараах

харьцаанаас

тоон

аргаар

(59)
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уурын

шугам

ажилласан

хугацааны

агшин

дахь

: 2021
бодит

n

ажиллагаа/судлах хугацаа/:  ф =  i .
i =1

Дээрх тэгшитгэлийг Тэкв үл мэдэгдэх хэмжигдэхүүнийг дараалсан ойртолтын
аргаар бодно.
1-р итерацид температурын утгыг ашиглахыг заадаг

(60)
Тооцооны
нарийвчлалыг
+0,5
Со
байхыг
зөвшөөрнө.
8.3.4.5 Ашиглалтын эквивалент температурыг үндэслэлтэй тохиолдолд
хялбарчилсан тэгшитгэлээр тодорхойлохыг зөвшөөрнө.

(61)
Тср дундаж арифметИК температур ,Тср=Т1 п.п.8.3.4.4-г үзэх
t э.ср- тооцоологдсон эквивалент ажиллагаа, өөрөөр хэлбэл Тпр=Тср үед энэ
стандартын п.п.8.3.4 дэд бүлэгт тэгшитгэлээр тооцоолсон ажиллагаа
8.3.4.6 Ашиглалтын экв ажиллагаа ба эквивалент температурын Трунины
шинэчлэгдсэн параметрийн тэгшитгэлийн үндэс дээр тодорхойлохыг зөвшөөрнө.
Р(s) = Т × (lgt - 2lgТ + а).

(62)

Энэ тохиолдолд эквив-т ажиллагааг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно.

(63)
а = 25 тогтмол, бусад тэмдэглэгээнүүд нь стандартын 8.3.4.3 дэд бүлэгийн
тэмдэглэгээтэй ижил. Үүнтэй ижлээр ашиглалтын эквив-т температурыг дараах
харьцаанаас харна.

(64)
Энэ тэгшитгэлийг дараалсан ойртолтын аргаар бодох замаар тодорхойлж
болно.
8.3.5
Ашиглалтын
эквививалент
даралтыг
тодорхойлох
8.3.5.1 Ашиглалтын эквив-т даралтын тооцооны анхдагч өгөгдөл нь уурын
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шугамын ашиглалтын бүх хугацааны туршид хуанлийн жил бүрийн жилийн дундаж
даралтын
станцын
өгөгдөл
болно.
8.3.5.2 Эквивалент даралтын хэмжээг дараах тэгшитгэлээр тооцоолно.

(65)
Рэ- бүх тооцооны ашиглах хугацааны доторхи эквивалент даралт tф

pi ба ti –одоогийн жилийн дундаж даралт ба тухайн жилд тохирох ажиллагаа
n-тооцооны хугацааны доторхи уурын шугамын ажилласан жилийн тоо
m- урт хугацааны бат бөхийн тэгшитгэлийн эрэмбийн зэрэг
8.3.5.3 Урт хугацааны бат бөхийн тэгшитгэлд m зэргийг дараах байдлаар
авдаг.
-

12МХ ба 15ХМ маркийн гангийн хувьд

Т > 500 °С үед m = 10,0
Т ³ 510 °С үед m = 8,0
12Х1МФ и 15Х1М1Ф маркийн гангийн хувьд
Т > 520 °С; үед m = 10,0
Т = 540 °С үед m = 8,0
Т = 570 °С үед m = 6,0
m- үзүүлэлтийн утгын завсрын температурын хувьд тооцооны температурын
хоёр талын утгаар хязгаарлагдаж байгаа хоёр тулгуур цэгийн хоорондох шугаман
интерполяцаар тооцохыг зөвшөөрнө.
m- үзүүлэлтийг тодорхойлох үед уурын хоолойн ашиглалтын бүх хугацааны
туршид температурын тооцооны утга гэдэгт |𝑇экв − 𝑇𝑖 | ≤ 20° 𝐶 нөхцлийн үед 𝑖-ын
бүх утгын хувьд 𝑇экв эквивалент температурын утгыг авахыг зөвшөөрнө.
8.3.6 Хувийн (үлдэгдэл) нөөцийг тодорхойлох
8.3.6.1 Муруйгаар эсвэл металллын урт хугацааны бат бөхийн баталгаат
харьцаанаас үүссэн хүчдлийн, эквивалент температурын ба даралтын гарган
авсан утгыг (п.п. 8.3.3, 8.3.5) ашиглан уурын шугамын тодорхой элементийн
хувийн эсвэл үлдэгдэл нөөцийг тодорхойлдог. Дүрэм ёсоор уурын шугам хоолойн
нөөц нь булангийн нөөцөөр хязгаарлагдана.
Тайлбар: - Уурын шугамын элементийн бууруулсан хүчдлийг хяналтын үр дүнгээр
тооцооны бүс дэх ханын хамгийн бага бодит зузааныг тооцон тодорхойлно.

8.3.6.2 Элементийн үндсэн металллын хувьд хувийн (үлдэгдэл) нөөцийн
хэмжээг хувиргасан параметрийн тэгшитгэл маягийн урт хугацааны бат бөхийн
баталгаажуулсан тодорхойломжийн дараах харьцаанаас тодорхойлж болно.
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𝑛∙𝜎 𝑖

1

lg 𝜏 = 𝑇 ∙ ∑6𝑖=0 𝐴𝑖 ∙ ( 10 ) + 2 lg 𝑇 − 𝑎

(66)

𝑡 - хувийн нөөц;
𝑇 - тооцоонд ашиглаж байгаа температур, К;
𝑛 - бат бөхийн нөөцийн коэффициент;
𝑠 - бууруулсан хүчдэл;
𝜎 - гангийн маркаас хамаарах тогтмол.
Зургаадугаар зэргийн полином /олон гишүүнт/ нь Ларсон-Миллерийн
хувиргасан параметрийн ойролцоо
функц юм. 𝐴𝑖 (𝑖 = 0, 6) полиномын
коэффициентууд ба түүний төлөв байдлыг янз бүрийн маркын гангуудын хувьд
стандартын
энэ
пунктын
п.п.
8.3.6.6-д
тусгасан
(хүснэгт
8.2).
8.3.6.3 п.п. 8.3.6.2-ын дагуу хувийн (үлдэгдэл) нөөцийн тооцоонд уурын
шугамын ашиглалтын 𝑇экв эквивалент температурыг ашигладаг. Стандартын
энэхүү
дэд
бүлгийн
п.п.
8.3.4.4,
8.3.4.6
томъёог
үз.
Тооцоонд температурын өөр утгыг ашиглахыг зөвшөөрнө, тухайлбал 𝑇пр =
𝑇р үед нөөцийн гарган авсан утгыг эквивалент ажилласан цагтай 𝑡э харьцуулах
тохиолдолд ашиглалтын тооцооны температрыг ашиглахыг зөвшөөрнө.
Стандартын энэ бүлгийн п.п. 8.3.4.4, 8.3.4.6-г үз, эсвэл 𝑇пр = 𝑇р үед уурын шугамын
ашиглалтыг сунгахаар төлөвлөгдсөн температурыг (𝑇п ) гарган авсан нөөцийг
эквивалент
ажилласан
цагтай
харьцуулах.
8.3.6.4 Бат бөхийн нөөцийн коэффициентыг тооцоонд 1,5-тай тэнцүү (𝑛 =
1,5) гэж авдаг. Уурын шугамын металллын урт хугацааны бат бөхийн
тодорхойломжийн бодит өгөгдөл байвал уурын эсвэл хувийн нөөцийн түүний
ажиллах хугацаа дуусах хүртэл хугацаанд бат бөхийн нөөцийн коэффициентыг
тооцоонд 1,5-аас бага авч болно. Гэхдээ аль ч тохиолдолд 1,25-аас бага байж
болохгүй.
8.3.6.5 п.п. 8.3.6.2 тэгшитгэлийн 𝜎 тогтмолыг уурын шугамын гангийн
дараах маркуудын хувьд дараах утгуудтай тэнцүүгээр авч болно.
12MX – 25,0
15XM – 25,0
12X1МФ – 24,88
15Х1М1Ф – 25,2
8.3.6.6 Уур дамжуулах шугамын гангийн маркуудын урт хугацааны бат
бөхийн баталгаат тодорхойломжийн анхны
байдал дахь харьцааны
/илэрхийллийн/ зургадугаар зэргийн полиномын А коэффициентыг 8.2 хүснэгтэд
үзүүлэв.
Хүснэгт 8.2
Гангийн марк

А0

A1

А2

А3

А4

А5

А6

12МХ

20750

-225,338

5,666

0,984

-0,173

0,01

-0,000212

15ХМ

21130

-173,562

-49,28

10,891

-0,892

0,033

-0,000465
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Гангийн марк

А0

A1

А2

А3

А4

А5

А6

12Х1МФ

22810,76

-730,70

89,186

-7,654

0,3316

-0,00556

0,0

15Х1М1Ф

24099,54

-774,70

79,73

-6,739

0,3162

-0,00588

0,0

Ашиглалтын температурын үед тодорхой ажиллагааны дараа уурын
шугамын гангийн маркуудын урт хугацааны бат бөхийн баталгаат
тодорхойломжийн харьцааг (8.3.6.2) ашиглалтын янз бүрийн хугацааны
дараагангийн дулаан даах чадварын өгөгдлийн үндсэн дээр гарган авсан
хэлбэрээс полиномын зохих коэффициентуудаар тодорхойлно.
8.3.6.7 Тооцоог гүйцэтгэх үед үндсэн гол томъёонд бат бөхийн нөөцийн
коэффициент 𝑛 = 1,5 үед урт хугацааны бат бөхийн баталгаат анхны байдал дахь
харьцааг ашиглах нь зүйтэй (А коэффициентыг хүснэгт 8.2-оос авна). Тодорхой нэг
гангийн маркийн ба тодорхой ажилласан хугацааны хувьд полиномын А
коэффициентыг тодорхойлохын тулд тодорхой хугацаанд ажилласан дулаан даах
чадварын өгөгдөл хангалттай их байвал тодорхой ажиллагаатай гангийн урт
хугацааны бат бөхийн харьцааг тооцоонд ашиглахыг зөвшөөрнө. Энэ үед бат
бөхийн нөөцийн коэффициентыг 1,3-тай тэнцүү гэж авна.
Тооцоог гангийн урт хугацааны бат бөхийн баталгаат хэд хэдэн харьцаагаар
нэгэн зэрэг хийж болно: өгөгдсөн ажилласан цагийн дараа ба анхны төлөв
байдалд (хүснэгт 8.2). Энэ үед анхны байдлын харьцаанд бат бөхийн нөөцийн
коэффициентыг 1,5-тай тэнцүүгээр, харин өгөгдсөн ажиллсан цагийн
харьцаанд 𝑛 = 1,3 гэж авна.
Нөөцийн коэффициентыг дараах байдлаар буулан авч болно:
Анхны байдал дахь гангийн урт хугацааны бат бөхийн баталгаат харьцаанд
𝑛 = 1,4;
Өгөгдсөн ажиллагааны дараа гангийн урт хугацааны бат бөхийн баталгаат
харьцаанд 𝑛 = 1,25;
Тооцооны нөөцөнд тооцооны янз бүрийн хувилбаруудаар гарган авсан
утгуудын хамгийн бага утгыг авна.
8.3.6.8 Уурын шугамын хувийн (злдэгдэл) нөөцийг тодорхойлох дараах
хувилбарууд байж болно:
Нөөцийг уртасгах - ашиглалтын тооцооны параметрүүдээр гүйцэтгэнэ.
Тооцооны температуртай тэнцүү бууруулсан температурын 𝑇пр = 𝑇р үед п.п.
8.3.4.3 эсвэл 8.3.4.6-аар 𝑡э эквивалент ажилласан цагийг тодорхойлно.
Тооцооны температур ба тооцооны даралтад ажиллах үед анхны байдал
дахь металллын урт хугацааны бат бөхийн баталгаат харьцаагаар хувийн нөөцийг
н
(𝜏инд
) тодорхойлно. Дараагийн ашиглалтын үеийн үлдэгдэл нөөцийг тооцооны
параметрийн үндсэн дээр дараах ялгавраар тодорхойлно:
и
𝜏ост = 𝜏инд
− 𝜏э

(67)

Энэ тохиолдолд хувийн нөөц нь бодит параметрийн үед уурын шугамын урт
хугацааны
ашиглалтын
бодит
үзүүлэлт
болж
чадахгүй.
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Тооцооны температур ба тооцооны даралтад ажиллах ажиллагааны үед
н
металллын урт хугацааны бат бөхийн баталгаат харьцаагаар хувийн нөөцийг (𝜏инд
)
тодорхойлно. Дараагийн ашиглалтын үеийн үлдэгдэл нөөцийг тооцооны
параметрийн үндсэн дээр дараах харьцаагаар тодорхойлно:
и
𝜏ост = 𝜏инд
− 𝜏э

(68)

Хэрэв тооцоог анхны байдал ба өгөгдсөн ажилласан цагийн хувьд урт
хугацааны бат бөхийн хэд хэдэн баталгаат харьцаагаар хийж байвал,
𝜏ост = 𝜏инд − 𝜏э

(69)

и
и
𝜏инд = min{𝜏инд
; 𝜏инд
}

б) Нөөцийг уртасгах - ашиглалтын эквивалент параметрийн үндсэн дээр
гүйцэтгэнэ.
п.п. 8.3.4.4 ба 8.3.4.6 эсвэл 8.3.5.2-аар эквивалент температур ба
эквивалент
даралтыг
тодорхойлно.
Эквивалент параметрээр ажиллах үед анхны байдал дахь металллын урт
н
хугацааны бат бөхийн баталгаат харьцаагаар хувийн нөөцийг (𝜏инд
) тодорхойлно.
Дараагийн ашиглалтын үеийн үлдэгдэл нөөцийг эквивалент параметрийн үндсэн
дээр дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
и
𝜏ост = 𝜏инд
− 𝜏ф

(70)

Эквивалент параметрээр ажиллах ажиллагааны үед металллын урт
н
хугацааны бат бөхийн баталгаат харьцаагаар хувийн нөөцийг (𝜏инд
) тодорхойлно.
Дараагийн ашиглалтын үеийн үлдэгдэл нөөцийг эквивалент параметрийн үндсэн
дээр дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
и
𝜏ост = 𝜏инд
− 𝜏ф

(71)

Хэрэв тооцоог анхны байдал ба өгөгдсөн ажилласан цагийн хувьд урт
хугацааны бат бөхийн хэд хэдэн баталгаат харьцаагаар хийж байвал,
𝜏ост = 𝜏инд − 𝜏ф

(72)

и
и
𝜏инд = min{𝜏инд
; 𝜏инд
}

в) Тооцооны параметрийн (эквивалент параметрээс ялгаатай) үндсэн дээр
уурын шугамын ашиглалтын хугацааг уртасгах үед үлдэгдэл нөөцийг дараах
харьцаанаас тодорхойлж болно:
𝜏ост = Кр ∙ (𝜏инд ) 𝑇 [1 − (𝜏
𝑜

𝜏ф
инд )𝑇

(𝜏инд ) 𝑇 - тооцооны параметрийн хувийн нөөц;
𝑜

(𝜏инд ) 𝑇 - эквивалент параметрийн хувийн нөөц;
э
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Кр - металллын бодит байдлаас хамааран түүний үл эвдэх сорил ба
туршилтын
үр
дүнгээр
0,75-аас
1,0
хүртэл
хязгаарт
хэлбэлзэнэ.
8.3.6.9 Тооцооны температурын ба хэтийн нөөцийн хувьд (хуримтлагдсан
ажиллагааны үеийг тооцон) энэхүү стандартын ба одоо үйлчилж байгаа НД-ын
шаардлагын дагуу гагнуурын холболтын бат бөхийн коэффициентыг ашиглах үед
гагнуурын холболтын хувийн (үлдэгдэл) нөөцийг п.п. 8.3.3.14-т үнэлэгдсэн
эквивалент  экв хүчдлийг энэхүү стандартын п. 6.3.3-ын дагуу гангийн хэвийн
зөвшөөрөгдөх
хүчдэлтэй
харьцуулах
замаар
тодорхойлно.
8.3.6.10
Гагнуурын холболтын хувийн (үлдэгдэл) нөөцийг гагнуурын
холболтын урт хугацааны бат бөхийн үндсэн /базовый/ тодорхойломжоор
(диаграмаар) тодорхойлж болно; энэ тохиолдолд тооцооны үед гагнуурын
холболтын бат бөхийн  экв коэффициентыг тооцохгүй. Гагнуурын холболтын урт
хугацааны бат бөхийн үндсэн /базовым/ тодорхойломжийг дараах илэрхийллээр
аппороксимацлаж /ойролцоогоор тооцоолох илэрхийлэх илэрхийлэл/ болно:
12Х1МФ гангийн холболтод lg  = −22 .4 + 2 lg T − (2400 lg  − 20297 + 82 .2   )  T −1
(74)
15Х1М1Ф гангийн холболтод
lg  = −24 .5 + 2 lg T − (2400 lg  − 22175 + 90 .3   )  T −1 (75)
Бат бөхийн нөхцлийн биелэлтийн дүн шинжилгээний үед зөвшөөрөгдөх
хүчдлийг бат бөхийн нөөцийн коэффициенттой 𝑛 = 1,5гагнуурын холболтын урт
хугацааны бат бөхийн суурь тодорхойломжийн дагуу тодорхойлно.
Тайлбар:
1. Дээрх томъёонуудад тодорхойломжийн хэмжигдэхүүний нэгж /хэмжээс/ нь: 𝑠 –
2
кгс/мм (МПа/10); 𝑇 - *K.
2. Гагнуурын холболтын урт хугацааны бат бөхийн үндсэн /базовый/
тодорхойломжийг (диаграмууд) одоо ажиллаж байгаа уурын шугамын гагнуурын
холболтоос тайрсан тайрдасын урт хугацааны бат бөхийн туршилтын үр дүнгээр
нарийвчилан гаргаж болно.

8.3.6.11 Хувийн (үлдэгдэл) нөөцийн хэмжээг энэ пунктэд зааснаас өөр
аргаар тодорхойлж болно. Энэ үед уурын шугамын элемент дэх хүчдэлийг
тодорхойлох арга нь энэхүү стандартын мөн 8.3.3 пунктэд зааснаас өөр байж
болно. Энэ тохиолдолд уурын шугамын хувийн (үлдэгдэл) нөөцийн тооцооны
аргачлал нь шинжээч (мэргэжлийн) байгууллагаар дүгнэлт хийлгэх ёстой, харин
тооцооны үр дүн нь ө.х. хувийн нөөцийн хэмжээг металллын бодит байдлын үр
дүнтэй харьцуулж шинжлэх ёстой.
8.3.6.12 Ядрал ба мөхөлт хамтын үйлчлэлийг тооцох үед уурын шугамын
хувийн(үлдэгдэл) нөөцийг тодорхойлохын тулд энэхүү стандартын 6.3.7-д өгсөн
аргачлалы гашиглах нь зүйтэй. Тэдгээрийг мэргэжлийн байгууллагуудын тогтоосон
нөхцлийн үед өөр аргачлал ашиглахыг зөвшөөрнө.
8.3.7 Уурын шугамын өөрөө нөхөлт ба бат бөхийг магадлах тооцоо
Уурын шугамын зам ба дүүжин тулгуурын системийн засварлах, шалгах
үеийн өгөгдөл дээр үндэслэн уурын шугамын тооцооны схемийг боловсруулна.
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/стандартын 5.6.3.9/
Тооцоог 2 аргаар хийнэ.
8.3.7.1 1-р арга. Их биш хүчдэлд ажиллаж байгаа уурын шугамын элемент,
эд ангийг тодорхойлно.Үүний тулд дараах хүчин зүйлүүдийг тооцно.
- ашиглалтын бодит нөхцөл байдал
- уурын шугамын трасс ба дүүжин тулгуурын системийн бодит байдал
- пүршин тулгуур болон дүүжиндөгчбайгаа бодит ачаалал
- дүүжин болон татуургын бодит урт
- засвар хийхээс өмнөх үеийн бодит жин /уурын шугамын элемент, эд ангиуд
дулаан тусгаарлагчуудбүгдорно/
- хоолойн бодит хэмжээ, зуувинжилт, тэнийлгэж тохойрсон хэсгийн ханын
зузаан /металллын лабораторийн тодорхойлсон өгөгдөл/, тулгуур болон
дүүжингийн тогтоосон хатуулаг
- угсрах үеийн татаж чангалсан хэмжээ /хэрвээ ажил гүйцэтгэсэн тухай бичиг
баримт байвал/
- уурын шугамын хэсэгчлэн болон бүрэн тогтоосон байдал
- гагнуурын холболтын бодит болон солигдсон байдал /металллийн
лабораторийн тодорхойлсон өгөгдөл/
- хэрвээ хэд хэдэн уурын шугам боломжит температурын горимд ажилласан
бол түүний тооцоог хийхэд нилээд хүнд байх ба металлл дахь хүчдлийн өнцгөөс
харахад хамгийн урт хугацааны өөр өөр хэсэг дэхь нийлэн үйлчилж байгаа ажлын
температур
Хийгдсэн тооцооны үр дүн дүгнэлтийг үндэслэн ажиллаж байгаа уурын
шугамын элемент, эд ангид хамгийн их хүчдэл түүнд хамтран нөлөөлж ачааллаж
байгаа хүчин зүйлүүдийг тодорхойлно.
Хамгийн их ачаалалтай байгаа гагнуурын холболтыг тодорхойлохдоо дараа
дараагийн гүйцэтгэлд тусгайлсан тооцоог тодотгосон аргаар хийнэ.
Үүнээс гадна дүүжин тулгуурын системийн бэхэлгээг уурын шугамын
гагнуурын холбоос, эд анги, элементийн найдвартай байдлыг дээшлүүлэх
зорилгоор зөвлөмжийг боловсруулна.
8.3.7.2. 2-р арга. Уурын шугамын элемент дэх хувийн нөөцийг /үлдэгдэл/
үнэлэхийн тулд шаардлагатай үзүүлэлтүүдийг тодорхойлно.
- сонгосон аргаа үндэслэн бөх батын тооцоог хийнэ. /тооцооны схемийн
хэсэг дэх ажлын өөр өөр температур болон ашиглалтын өөр өөр хугацаа/
- пүршин тулгуур болон дүүжингийн тодорхойлолт пүршний хэв маяг,
хатуулаг, ачаалал даах чадвар, гинжний тоо, пүршний чөлөөт өндөр, тэнцвэргүй
байдалтай ачаа тулгуур тус бүр дээр болон тулгуурын системийн бүхэлд нь
- тооцоо хийж байх үйл явцад гаргасан янз бүрийн шийдвэрийн
үндэслэлүүд
- уурын шугамын огтлолыг тооцоолоход хэрэглэсэн хүчдлийн хүснэгт
- уурын шугамын тулгуур дүүжингийн ачаалалын хүснэгт
- уурын шугамын дулаан тэлэлт явагдах газар байрлуулсан индикатороор
харагдахуйц шилжилтийг тооцоолсон хүснэгт
- тооцооны үр дүнгээр гарсан дүгнэлтүүд
Бичиг баримтанд дараах тооцоонд оруулсан өгөдлүүдийг тусгасан байх
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ёстой:
- уурын шугамын нөөц, ажлын параметрүүд
- тооцоонд оруулсан нарийвчилсан тоног төхөөрөмж, арматурын жин
- тооцоонд оруулсан тоноглолуудтай холбоход гарах шилжилтийн цэгийн
өгөгдөлүүд, мөн хүйтэн таталтын өгөгдөлүүд
- тооцоонд оруулсан физикийн түлхүүр тогтмол ба нөөцийн коэффициент
/материалын ажлын болон хүйтэн нөхцөл дэх уян хатан байдлын коэффициент,
шугаман тэлэлтийн коэффициент, хүчдлийн зөвшөөрөгдөх ажлын болон хүйтэн
нөхцөл дэх, хэт ачааллын коэффициент, гагнуурын оёдолтой холбогдолтой
сулралтын коэффициент, хүчдлийн сулралттай холбоотой коэффициентууд/
Тооцоог хийхдээ боловсруулсан зөвлөмжийг бодолцож хийх ёстой.
Нэмэлтээр дараах нөхцлүүдийг тооцно:
- Тулгуур ба дүүжингийн пүршний дахин тогтоогдсон (эсвэл үзлэг шалгалтын
үр дүнгээр солигдсон) хатуулаг;
- Тулгуур ба дүүжингийн байрлалд оруулсан өөрчлөлтүүд;
Одоо үйлчилж байгаа нормын шаардлагуудыг хангаж байгаа уурын
шугамын байдал (Дамжуулах хоолойн ба тэдгээрийн тулгуур дүүжингийн
системийн гэмтэл согогууд мөн түүнчлэн тулгуур дүүжингийн системийн
хавчуулалтыг устгасан байх ёстой);
Уурын шугам засварын дараа ашиглагдах дулааны тусгаарлагчийн
/погонная/ жин
8.3.7.3 Тооцооны үр дүнг цаашид дараах байдлаар ашиглана:
Уурын шугамын ба түүний эд ангиудын гагнуурын холболтын хувийн
тооцооны нөөцийг нарийвчлахын тулд;
Тулгуур-дүүжингийн системийг засварлахын тулд;
Уурын шугамуудын температурын шилжилтийн хяналтыг зохион
байгуулахын тулд;
Ажлын үр дүнгээр дараах техникийн бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:
Уурын шугамын ба тулгуур-дүүжингийн систем тэдгээрийн бэхэлгээний
техникийн байдлын тухай акт;
Уурын шугамын ба тулгуур-дүүжингийн системийн гэмтлүүд ба тэдгээрийг
устгасан тухай тэмдэглэл бүхий бүртгэл;
Тооцооны зангилаа ба хөндлөн огтлол, мөн түүнчлэн дулааны шилжилтийн
реперыг зааж үзүүлсэн, хяналт шалгалтын үр дүнд нарийвчлагдсан уурын
шугамын аксонометрийн тооцооны схем;
Уурын шугамын тооцооны хөндлөн огтлол дахь хүчдлийн хэмжээг үзүүлсэн
хүснэгт;
Уурын шугамын тулгуур ба дүүжин дэх ачааллын утгууд бүхий хүснэгт;
Уурын шугамын температурын шилжилтийн хяналтын үр дүнгийн хүснэгт;
8.3.8 Уурын шугамын ашиглалтыг уртасгах нөхцлүүд
8.3.8.1 Тооцооны эсвэл зөвшөөрөгдсөн параметрийн үед уурын шугамыг
цаашид аюулгүй ашиглах боломжтой шаардлагатай нөхцлүүд нь энэхүү
стандартын 6.3.5-ын дагуу уурын шугамын элементүүдийн бат бөхийн нөхцлийг
мөрдөх, мөн түүнчлэн энэ баримт бичгийн 7 дугаар бүлгийн шаардлагыг биелүүлэх
явдал юм.
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8.3.8.2 Хэрэв уурын тооцооны параметрийн үед ашиглалтын хугацааг
уртасгах үед уурын шугамын зарим тусдаа элементүүд нь бат бөхийн нөхцлөөр
эсвэл үлдэгдэл нөөцийн үр дүнд өгсөн үнэлгээгээр бат бөхийн нөөцийн тогтоосон
дүрмийн коэффициентыг даахгүй бол уурын шугамын нөөцийн уртасгалтын
үзүүлэлтүүдийг нь бууруулан гүйцэтгэж болно.
Энэ үед параметр бууруулах үндэслэл нь дотоод даралтаас болон нөөцийн
зохих тооцооны бат бөхийн тооцооны үр дүн болно. Уурын шугамын жингийн
ачааллын ба өөрөө тэнцвэржүүлэлтийг шалгах тооцооны үр дүнгээр бат бөхийн
нөхцлийг биелүүлэхгүй бол үзлэг шалгалтын үед илэрсэн гэмтэл согогуудыг устгаж
бэхэлгээний системийг тохируулах замаар уурын шугам дахь эквивалент хүчдлийг
зөвшөөрөгдөх түвшин хүртэл багасгах (муруйлтын хүчдлийг бууруулах замаар)
арга хэмжээг авах ёстой.
Тайлбар: Хэрвээ урсгал засвараар зайлшгүй шаардлагатай арга хэмжээг авч
чадаагүй тохиолдолд шалгалтыг хийх ба тэдгээрийн ажиллах хугацааг 30 мянган цагаас
ихгүйгээр сунгаж болно.Ингэхдээ нэмэлт шалгалтыг хамгийн их эквивалент хүчдэлтэй
гагнуурын холболт болон мурий хэсэгт хийх ба гарсан үзүүлэлтээр дээр дурьдсанчилан
магадлах тооцоог хийнэ. Уурын шугамын ажиллах тодорхой цаг хугацаа, нэмэлт хяналт
шалгалт хийх, түүний эзэлхүүнийг мэргэжлийн байгууллага тогтоож өгнө.

8.3.8.3 Проектын зураг схемтэй харьцуулахад уурын шугамын трасст
хазайлт гарах түүний тулгуур болон дүүжим системд гэмтэл үүссэн байвал
магадлах бат бөхийн болон уурын шугамын системийн өөрийн тэнцвэржүүлэлтийн
тооцоог зайлшгүй хийнэ. Гарсан үр дүнг үндэслэн тодорхой зөвлөмжийн дагуу
үүссэн гэмтэл, хазайлт, дүүжин тулгуурын системийг засна. Дээрхи нөхцөл байдал
үүссэн тохиолдолд бат бөхийн болон өөрийгөө тэнцвэржүүлэх /дулаан тэлэлтэд
өөрийгөө зохицуулах/ магадлах тооцоог хийхгүйгээр дүүжин тулгуурын системийг
засахгүйгээр уурын шугамын трассыг проектын байдалд оруулахыг зөвшөөрөхгүй.
8.3.8.4 Уурын шугамын үндсэн болон өөрийн нөөц дууссан тохиолдолд
металллын төлөв байдлыг шинжлэж, нөөцийн тооцоог үнэлэн, тогтоосон нормын
шаардлагыг мөрдөж, үйлдвэрээс гаргасан ашиглалтын заавар, хяналт шалгалтын
эерэг үр дүнг үндэслэн цаашид тооцоолсон үзүүлэлтүүдийг багасгах байдлаар
50000 цагаас илүүгүйгээр ашиглахыг зөвшөөрнө.Үндсэн нөөц 50000 цагаас дээш
хугацаанд нөхөж ажилласны дараа /өөрөөр хэлбэл эхний сунгалт / тусгайлан
үндэслэлсэн тохиолдолд уурын шугамын ашиглалтын хугацааг сунгаж болно.
8.3.8.5 Энэхүү стандартын 7.2 дэд бүлгийн (7.2.2, 7.6.2)-ын тусгай
шаардлагыг мөрдөөгүй үед мэргэжлийн байгууллагын эерэг дүгнэлт ба тухайн
байгууллагын зааварласан уурын параметрийг бууруулах, металллын судалгаа ба
хяналтын хэмжээг ихэсгэх, оношлогооны тусгай аргуудыг хэрэглэх ба бусад арга
хэмжээний биелэлтийг үндэслэн уурын шугамыг түр ашиглаж болно. Хэрэв энэ үед
үүнтэй нэгэн зэрэг тусгай элеметүүдийн бат бөхийн нөөцийн зохицуулагдсан
коэффициентууд мөрдөгдөхгүй байгаа нь үндэслэгдсэн тохиолдолд уурын
шугамын нөөцийн түр хугацааны сунгалтыг үндсэн нөөцийн 10%-аас ихгүй гэхдээ
15
мянган
цагаас
ихгүйгээр
сунгах
болно.
8.3.8.6 Уурын шугамын ашиглалтын хугацааны сунгалтыг нөөцийн тооцоо ба
судалгааны үр дүнд үндэслэн уурын шугамыг түүний зарим элемент болон блокийг
хэсэгчилсэн байдлаар биш харин бүхэлд нь ашиглахаар баримт бичгийг
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боловсруулна. Уурын шугамын элемент бүрийн хувийн үлдэгдэл нөөц нь янз
бүрийн хэмжээстэй байвал
ашиглалтыг хугацааг сунгахыг зөвшөөрөхгүй.
Зайлшгүй шаардлагатай үед уурын шугамын тусгайлсан групп элементүүдийн
хувьд уурын шугамын ажлаас гарах хүртэл тогтоосон хувийн (үлдэгдэл) нөөц,
металллын бичил гэмтлийн дүн шинжилгээг багтаан завсарын хяналтыг тогтоохыг
зөвшөөрнө.
8.3.8.7 Хэрэв тогтоогдсон ажилласан үндсэн нөөц нь бага зэргийн групп
элементийн нийт тухайн төрлийн элементүүдийн 20%-аас ихгүй /жишээ нь уурын
шугамын бүрэлдэхүүнд хэд хэдэн томоохон булан тохойнууд орсон үндсэн нөөц нь
стандартад
изөвхөн тухайн групп элементийн ажиллах хугацааг сунгаж
болно.Үүний тулд зөвлөмжийн дагуу тухайн групп элементийн боломжит нөөцийг
нэмэлтээр тодорхойлох ба ийм маягаар тодорхойлсон нийт ажилласан цагийн
нийлбэр
нөөц нь уурын шугамыг үндсэн нөөцтэй тохирч байна.
8.3.8.8 Уурын шугамын нэмэлтээр тогтоосон нөөц дууссан нь сүүлийн
шинжилгээний үр дүнгээр тогтоогдсон бол журмын дагуу дахин шинжилгээ хийж
шинээр уурын шугамын нөөцийг тодорхойлж болно. Хэрвээ сүүлчийн дүгнэлтээр
нөөцийг
сунгах
нь
өөр
зөвлөмжүүдтэй
харшлаагүй
бол.
8.3.8.9 Уурын шугамын ажиллагааны өөрийн хувийн нөөц дуусч түүнийг
шинэчлэх, уурын шугамыг солихоос өөр хувилбаргүй болсон тохиолдолд хийгдсэн
шинжилгээний үр дүнг харгалзан ашиглаж болохыг тогтоосон нөхцөлд түүнийг
дулаан боловсруулалтын аргаар сэргээн засварлахыг зөвшөөрнө. Дулаан
боловсруулалтын аргаар сэргээн засварласны дараа уурын шугамын нөөцийг
шинээр тогтоох ба хийгдсэн шинжилгээний үр дүнг үндэслэн мэргэжлийн
байгуулага тогтоож өгнө.
8.4 Төвөөс зугтах хүчний үйлчлэлээр цутгаж үйлдвэрлэсэн, халуун
завсрын халаагч, уурын шугам хоолой
8.4.1 Энэхүү дэд бүлэг нь халуун завсрын халаагчийн 15Х1М1Ф гангаар
хийгдсэн төвөөс зугтах цутгамал шугам хоолой болон түүний гагнуурын оёдлуудад
хамааралтай. Цутгамал, хэвлэмэл, хэвлэмэл гагнасан эд ангиудын (булан,
хаалтны их бие, тройник, шилжүүлэг) ашиглалтын хугацааг сунгах, шинжилгээ
хийх дарааллуудыг энэхүү стандартын 5.6.2.5, 5.6.3.5 болон 8.2, 8.3 дэд бүлгүүдэд
тусгасан болно.
8.4.2 Төвөөс хүчний үйлчлэлээр цутгасан уурын шугам хоолойн ашиглалтын
хугацааг сунгах дараалал дараах үйл ажиллагаанууд дээр суурилагдана:
- Техникийн баримт бичгийн дүн шинжилгээ;
- ҮЭС;
- шугам хоолойн металлл болон гагнуурын холболтын найрлага, бүтэц,
шинж чанар, бичил гэм согогийн шинжилгээ.
- шинжилгээ, шалгалтын үр дүнгээр, ашиглалтын нөхцөл байдлын бодит
өгөгдлүүдээр үлдэгдэл нөөцийг тодорхойлох шалгах бат бөхийн тооцоо;
- үр дүн дээр тулгуурлан дүгнэлт гаргах.
8.4.3 Дараахь өгөгдлүүдэд дүн шинжилгээ хийхийн тулд техникийн баримт
бичигтэй танилцана:
- шугам хоолойн схем;
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- ашиглалтанд оруулсан хугацаа, ажилласан цаг болон ажилд залгасан тоо;
- хэмжээ, төвөөс зугтах хүчний үйлчлэрээр цутгасан шугам хоолойн тоо,
гагнуурын тулгасан холболтуудын тоо, ялангуяа үйлдвэрлэлийн болон угсралтын;
-шугам хоолой болон гагнуурын материалын сертификат;
- ашиглалтын тооцооны үзүүлэлтүүд;
- жил бүрийн ажилласан хугацаанд хамаарагдах ашиглалтын дундаж бодит
үзүүлэлтүүд;
- хяналт шалгалт явуулах хугацаа, ашиглалтын хяналт болон металллын
шинжилгээний үр дүнгүүд (хамгийн сүүлийн);
- эд ангийн гэмтэл, сольсон талаарх өгөгдлүүд, мөн түүнчлэн засварын
ажлын гэрчилгээ;
- уурын шугам хоолойн бат бөх болон өөрийгөө нөхөлтийн шалгах бат
бөхийн тооцоо, мөн ашиглалтын үед (хэрвээ байгаа бол) хийгдсэн ижил тооцооны
үр дүнгүүд.
8.4.4 Паркын (тогтоосон) нөөц дууссаны дараах уурын шугам хоолойн
металллын үл эвдэх сорил, төлөв байдлын шинжилгээ хийх дарааллыг 5.6.4-т
тусгасан. Заасан хэсэгт төвөөс зугтах хүчний аргаар цутгасан хоолойн металлл
болон гагнуурын холболтын металллографик шинжилгээ, механик туршилт хийх
талаар дэлгэрэнгүй оруулав.
8.4.5 Төвөөс зугтах хүчний аргаар цутгасан хоолойн макробүтцийн
шинжилгээний үр дүнг үйлдвэрлэгчийн техникийн нөхцөлтэй харьцуулна.
Төвөөс зугтах хүчний аргаар цутгасан шугам хоолойн микробүтцийн
шинжилгээний үр дүнг энэхүү стандартын хавсралт Г-н ликвацийн хуваарьтай
харьцуулна.
8.4.6 Металллын микро согогийн шинжилгээний үр дүнгээр нүх сүвний
талбайн эзлэх хувйиг тодорхойлно. Шлиф дээрх нүх сүвний эзлэх хувийг ∆V (%)-г
доорх тэгшитгэлээр тодорхойлно:
∆𝑉 =

𝑉𝑖
𝑉

=

𝑆𝑖
𝑆

2
= 𝜋/(4 ∙ 𝑆𝐹 ) ∙ ∑𝑁
𝑖=1 𝑃𝑖 ∙ 𝐷𝑖 ;

Vi- нүх сүвний эзлэхүүн;
V – металллын эзлэхүүн;
Si – нүх сүвд эзлэгдсэн шлифийн талбайн хувь;
S - шлифийн гадаргуугийн талбай;
SF – шлифийн шинжилж буй талбай;
i…N – нүх сүвний тоо;
Pi=di/Di – нүх сүв тус бүрийн бөмбөрцөгжилтийн коэффициент;
Di болон di – нүх сүвний хамгийн их болон хамгийн бага хэмжээ;
х500 өсгөлттэй микроскопоор ∆V –г тодорхойлохдоо доорх тэгшитгэлийг
ашиглана:
1

∆𝑉 = 16∙102∙𝑛 ∙ ∑𝑁
𝑖=1 𝐷𝑖 ∙ 𝑑𝑖 , %

(76)

n - шалгасан талбайн тоо.
Хамгийн их нүх сүв бөөгнөрөлтэй хэсгүүдэд нүх сүвний эзлэхүүний хувийг
тодорхойлно.
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Металллын бичил гэм согогийн шинжилгээний үр дүнгүүдийг энэхүү
стандартын К хавсралтын төвөөс зугтах хүчний аргаар цутгасан шугам хоолойн
металллын бичил гэм согогийн харьцуулж үнэлгээ хийнэ.
8.4.7 Төвөөс зугтах хүчний аргаар цутгасан шугам хоолойн металлл болон
гагнуурын холболтын чанар нь энэхүү стандартын 7.2.3, 7.6 (7.6.1, 7.6.2) –н
шаардлагуудад нийцэх ёстой.
8.4.8 Шугам хоолойн эквивалент температур, эквивалент ажилласан цагийн
тооцоог энэхүү стандартын 8.3.4-н дагуу гүйцэтгэхийг зөвлөж байна.
8.4.9 Төвөөс зугтах хүчний аргаар цутгасан шугам хоолойн хувийн
(үлдэгдэл) нөөцийн тооцоог дотоод даралт, металллын бүтцийн төлөв байдлын
шинжилгээний үр дүнгээр ашиглалтын үеийн металллын урт хугацааны бат бөхийн
шинж чанарын өөрчлөлтийг оролцуулсан нөөцийн хэмжээг тодорхойлох замаар
гүйцэтгэнэ. Хэрвээ халуун тэсвэрлэлтийг (урт хугацааны бөт бөх) тодорхойлох
шаардлагатай бол бат бөхийн нөөцийн норматив коэффициентыг ашиглан
металллын халуун тэсвэрлэлтийн бодит утгаар үлдэгдэл нөөцийг тодорхойлно.
8.4.10 Төвөөс зугтах хүчний аргаар цутгасан шугам хоолойн гагнуурын
оёдлуудын хувийн (үлдэгдэл) нөөцийн тооцоот үнэлгээг хамгийн их эквиванлент
хүчдлийг (уурын шугам хоолойн бат бөхийн, өөрийгөө нөхөгчийн төслийн эсвэд
шалгах тооцооноос авна) тооцооны температур, нөөцийн хувьд зөвшөөрөгдөх
хүчдлийг авч орлуулах замаар тодорхойлно. Гагнуурын холболтын бүсийн огтлол
дээрх шинжилгээний үр дүнгээр гагнуурын холболтын бат бөхийн коэффициентыг
тодорхойлно, гэхдээ 0,7-с ихгүй байна.
Төвөөс зугтах хүчний аргаар цутгасан шугам хоолойн гагнуурын оёдлын
хувийн (үлдэгдэл) нөөцийг тодорхойлохдоо гагнуурын холболтын дээжний халуун
тэсвэрлэлтийн туршилтын үр дүнгээр тодорхойлогдсон гагнуурын холболтын
зөвшөөрөгдөх хүчдэлтэй хамгийн их эквивалент хүчдлийг (φω=1 үед, гагнуурын
холболтын бат бөхийн коэффициентгүйгээр тодорхойлогдсон) шууд харьцуулна.
Нөөцийн үнэлгээг бат бөхийн нөөцийн норматив коэффициентыг ашиглаж
гүйцэтгэнэ.
Тайлбар – Хэрвээ үл эвдэх сорилын үр дүнд төвөөс зугтах хүчний аргаар цутгасан
хоолойн гагнуурын оёдолд (ядаж 1 ширхэг гагнуурын оёдолд) үл зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй
цууралт илэрвэл шугам хоолойн бат бөх, өөрийгөө нөхөгчийн шалгах тооцоог хийх
хэрэгтэй бөгөөд хамгийн их эквивалент хүчдлтэй огтлолыг тодорхойлно. Энэхүү тооцооны
үр дүнгээр нэмэлт ажлын эзлэхүүн, дүүжин тулгуурын систем болон бусад үйл
ажиллагаануудыг боловсруулна.

8.4.11 Төвөөс зугтах цутгамал халуун завсрын халаагчийн шугам хоолойн
хувийн (үлдэгдэл) нөөцийг энэхүү стандартын 8.4.9, 8.4.10 – н дагуу тооцооны үр
дүнг үндэслэн тодорхойлно, шугам хоолойн бүрэлдэхүүн хэсэгт багтах хэвлэмэл,
хэвлэсэл гагнасан эд ангиудын тооцооны үнэлгээ, мөн түүнчлэн үл эвдэх сорил
болон металллын шинжилгээний үр дүнг оролцуулна.
8.4.12 Паркын нөөц нь дууссан (эсвэл нэмэлт хугацаа) төвөөс зугтах хүчний
аргаар цутгасан шугам хоолойг дараахь нөхцөлүүдэд ашиглаж болно:
- үл эвдэх сорил, шинжилгээний үр дүнд шугам хоолойн металллын болон
гагнуурын холболтын төлөв байдал энэхүү стандартын 7.2.3, 7.6 (7.6.1, 7.6.2) – н
чанарын шаардлагад нийцэж байвал;
- энэхүү стандартын 8.4.11-н дагуу хийгдсэн нөөцийн үнэлгээний тооцооны
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үр дүнгээр шугам хоолойн ажиллах чадвар нь төлөвлөгөөт сунгах хугацаанд
тохирч байвал.
8.5 Станцын тэжээлийн усны шугам хоолой
8.5.1 Стандартын энэ дэд бүлэгт багтсан өндөр даралтын эрчим хүчний
тоног төхөөрөмжтэй (зуухтай) ба хэт өндөр даралтын цахилгаан станцын
тэжээлийн шугам хоолойнуудад түгээмэл хамаарагдана.
Тэжээлийн шугам хоолойн тогтоосон ажиллах хугацааг тодорхойлох
тэжээлийн шугамын үндсэн элементүүд нь шулуун хоолой, матмал,
хэвлэмэл,(гагнуурын хэвлэмэл)колена,хэвлэмэл гурвалсан холболтба
шилжүүлэгчүүд,цутгамал эд ангиуд үе,гурвалсан холболт, арматурын их бие,
шилжүүлэгчүүд)гагнуурын холболтууд юм.
8.5.2 Тэжээлийн шугам хоолойн ашиглалтын хугацааг тогтоогдсон ажиллах
хугацаанаас уртасгах үйл ажиллагааг дараах дарааллаар гүйцэтгэнэ:
- ашиглалтын горимын ба шугам хоолойн ажлын бүх үеийн туршид түүний
хяналтын үр дүнгийн дүн шинжилгээ
- үл эвдэх сорилын үр дүнгийн ба ээлжит үзлэгийн (оношлогооны) өгөгдлөөр
металллын төлөв байдлын (хэрэв түүнийг хийсэн бол) судалгааны дүн шинжилгээ
- шугам хоолойн үндсэн элементүүдийн цаашид ажиллах чадварыг үнэлсэн
бат бөхийн хяналт шинжилгээний тооцоо
- шаардлагатай бол шугам хоолойн матаасын урт удаан мөчлөгт ажиллах
чадварын тооцоо
- шугам хоолойн нийт техникийн төлөв байдлын үнэлгээ бүхий үзлэг
шинжилгээний үр дүнгүүдийн дүн шинжилгээ ба тогтоосон ажиллах хугацааг
нэмэлтээр тогтоох
8.5.3 Шугам хоолойг гүйцэтгэх схемийн хийцийн онцлогийг тогтоох, үндсэн
элементүүдийг бэлтгэх материалын жагсаалтыг (мөн түүнчлэн технологийн)
нарийвчлах, шугам хоолойн ажлын горим ба станцын ус-химийн горимыг тогтоох,
мөн түүнчлэн ашиглалтын хяналт шалгалтын үр дүнгээр металллын гэмтлийг
үнэлэхийн тулд техникийн ба ашиглалтын бичиг баримтын дүн шинжилгээг хийдэг.
8.5.4 Шинжилгээ хийх үндэс нь хэрэглэгч байгуулагын анхны болон дараахь
мэдээлэлүүд орсон байна.
- гүйцэтгэх схем зурагууд
- ашиглалтанд орсон он, шугам хоолойн ажилласан ба ажиллагаанд
залгасан тоо
- нэрсийн жагсаалт / зориулалт, хэмжээ/ материал ба технологийн хийц, мөн
үндсэн элементийн тоо
- ашиглалтын горимын тухай мэдээлэл, групп өндөр даралтын халаагчийн
/ӨДХ/ ажлын дараалал /тогтмол эсвэл үечилсэн/ ус химийн горимын хазайлт,
хадгалалтанд тавих нөхцөл болон бусад хүчин зүйлүүд, мөн металллыг гэмтээх
чадвартай нөлөөлөлүүд
- ӨДХ-н өмнөх ба дараах хэсэг дэх ашиглалтын тооцоолсон параметрүүд
мөн түүнчлэн бодит параметрүүд
- эд ангийг сольсон мэдээлэл /хэрвээ сольж байсан бол/
- шугам хоолойн металллын хяналтын үр дүн, гарсан эзэлхүүний дагуу
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ашиглалтын үйл явцад гүйцэтгэх хугацаа
- ашиглалтын үед илрүүлсэн гэмтлийн тухай мэдээлэл, түүнийг устгах
аргачлал.
8.5.5 Тэжээлийн усны шугам хоолойд үл эвдэх сорилын хяналт хийх
дараалал, эзэлхүүн ба хяналтын бүсэд дэхь аргыг оруулцуулан ажиллаж дууссаны
дараа тогтоосон ажиллах хугацааг стандартын 5.6.5 –н /хүснэгт 5.24/ -т үзүүлсэн
байгаа.
Металллын ихээхэн хэмжээний учирч болзошгүй гэмтлийг /дүрмээр/
мэргэжлийн байгууллага тодорхойлох ба ингэхдээ металллын төлөв байдлын
шинжилгээг заавал зүсэлт хийсэн хэсэгт хийнэ.
8.5.6 Шугам хоолойн элементийн бат бөхийн ажиллах чадварын үнэлгээг
стандартын 6.3 дэд бүлэгт заасны дагуу магадлах тооцоог хийнэ.
Дараах нөхцлийг хангасан тохиолдолд тодорхойлогдоно элементийн
ажиллах чадвар хангагдана.
(Sf)min ≥SR + c2
Тооцоонд с2 = 1,0 мм байхаар авахыг зөвлөж байна.
Хэрэв дээр заасан нөхцлийг ямар нэгэн групп элемент биелүүлж
ашиглалтын нэмэлт хэмжигдэхүүн 0 < с2 < 1,0 мм байвал тухайн групп элементийн
ашиглалтын сунгалтын хугацааг богиносгох ёстой эсвэл завсрын хяналтыг хийх
ёстой.
Шугам хоолойн дэлгэмэл ба саармаг бүс, цутгамал ба хэвлэмэл үе,
агшаасан ба саармаг бүсийн хувьд маталтын тооцоог, харин дагуу гагнуурын
оёдолтой бүсийн хувьд хэвлэмэл гагнуурын үений тооцоог тус тус хийх ёстой.
8.5.7.8 Шугам хоолойг ажилд залгасан тоо 300-аас дээш гарсан тохиолдолд
эсвэл хяналтын үр дүнд зэврэлт-ядаргаанаас үүссэн гэмтэл гэж тооцогдох
металллын гэмтлийг илрүүлсэн бол үечилсэн бат бөхийн тооцоог хийх
шаардлагатай. Мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлсноор тооцоог зөвхөн
матаасын хувьд, эсвэл матаас ба гурвалсан холболтын хувьд хийнэ. Ачааллын
үндсэн төрөлд шугам хоолой дахь дотоод даралтыг авч үзнэ, ачааллаж байгаа бүх
хүчин зүйлүүдийн нэгдлийн үйлчлэлийг тооцон шугам хоолойн үечилсэн бат
бөхийн тооцоог гүйцэтгэхийг зөвшөөрнө.
8.5.8 Үечилсэн бат бөхийн матаасын тооцооны үед хүчдлийн далайцыг
саармаг бүс дэх маталтын дотоод гадаргуугийн хувьд тодорхойлно, дотоод
даралтаас үүсэх хүчдлийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдйиг ерөнхий хүчдэл гэж
ойролцоогоор авч болно:

 − тойрсон хүчдэл

 z = тэнхлэгийн хүчдэл
 r = радиал хүчдэл(булангийн дотор гадаргууд  r = − p)
Гурвалсан холболтын зангилааны үечилсэн бат бөхийн тооцооны үед
хүчдлийн далайцыг холбогдсон шугам нь зангилааны тэгш хэмийн дагуу
хавтгайтай (штуцер ба коллекторын төв тэнхлэгийг дайран өнгөрөх) огтлолцолын
цэг дэх гурвалсан холболтын (коллектортой штуцерын) дотоод гадаргуугийн хувьд
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гүйцэтгэнэ.
Хүчдлийн концентрацийн коэффициентыг утгыг дээрх гурвалсан холболтын
тооцооны цэгийн хувьд зохих нормын бичиг баримтыг эсвэл лавлах ном сурах
бичгийг ашиглан тодорхойлохыг зөвшөөрнө. Ямар ч тохиолдолд түүний утга нь
3,2-оос бага байх ёсгүй.
8.5.9 Стандартын 6.3.6-д заасан дараалалын дагуу мөчлөгийн бат бөхийн
тооцоог хийнэ. Тооцоог хийхдээ 6.3.6.28-д зааснаар мөчлөгийн бат бөхөд нөлөөлж
байгаа зэврэлтийн хүчин зүйлүүдийг авч үзэх шаардлагатай.
8.5.10 Хяналт, шинжилгээний хангалттай үр дүн, бат бөхийн тооцоог
үндэслэн тэжээлийн усны шугам хоолойн ажиллах хугацааг сунгана.
Тэжээлийн усны шугам хоолой ашиглалтын хугацаа, ажиллагааны дараа
/эсвэл нэмэлтээр тогтоосон/ тогтоосон ажиллах хугацааг металллын гагнуурын
холболт дээр байж болохгүй гэмтэл согог, хазайлтыг стандартын 7.2.4-н
шаардлагын дагуу ба бат бөхийн нөхцлийг хяналтын тооцооны үр дүнг үндэслэн
ажиллах хугацааг сунгаж болно.
8.5.11 Тэжээлийн усны шугам хоолой ашиглалтын хугацааг зайлшгүй сунган
ажиллуулах шаардлага гарсан тохиолдолд багасгасан параметрт ажиллуулна.
Энэ үед параметрийг бууруулах үндэслэл нь шугам хоолойн элементийн металлл
дахь зөвшөөрөгдөмгүй гэмтлүүд эсвэл бат бөхийн хяналтын тооцооны үр дүн, мөн
түүнчлэн эдгээр хүчин зүйлүүд хамтдаа аль аль нь байж болно.
Өөр өөр бүлэг элементүүдийн бат бөхийн үечилсэн нөхцлүүд биелэгдэхгүй
байх үед ашиглалтын хугацааг сунгаж байгаа хугацааны туршид эдгээр
элементүүдийн завсарын хяналтыг хийх ёстой.
8.5.12 Зориулагдсан ашиглалтын хугацааны турш ажиллаад дууссан шугам
хоолойг цаашид тооцооны эсвэл бууруулсан параметрийн үед 50 мянган цагаас
ихгүй, гэхдээ техникийн оношлогоо хийсэн цагаас хойш 8 жилээс ихгүй
хугацаагаар ажиллуулж болно.
8.5.13 Энэхүү стандартын 7.2 дэд бүлгийн (7.2.4) шаардлагууд эсвэл шугам
хоолойн бат бөхийн хяналтын тооцооны үр дүнгээр ямар нэгэн бүлэг
элементүүдийн бат бөхийн нөхцөл биелэгдэхгүй байх үед богиносгосон хугацаанд
түр ашиглахыг зөвшөөрч болно. Шугам хоолойн ашиглалтын өөр хувилбар бол
нэмэлт ашиглалтын хугацаа дуусах хүртэл заасан хэмжээний завсарын хяналтыг
тогтоож болно.
8.6 Уурын турбин
8.6.1 Турбины нөөцийг тодорхойлох үндсэн элементүүд нь 450°С ба түүнээс
их температурт ажилладаг дунд ба өндөр даралтын бүтэн давтмал ротор ба их
биеийн эд ангиуд багтана.
8.6.2 Паркын (тогтоосон) нөөц нь хэтэрсэн уурын турбины ашилалтын
хугацааг сунгах нь дараах иж бүрэн арга хэмжээнүүдийг гүйцэтгэхэд үндэслэгдэнэ:
ДЦС-ын турбины ашиглалтын горимын, үндсэн элементүүдийн гэмтэл,
түүнийг солих, сэргээх засварын, үндсэн элементүүдийн металллын тэдгээрийн
ашиглалтын бүх хугацааны туршид хянасан хяналтын үр дүнгийн техникийн бичиг
баримтын дүн шинжилгээ;
- үндсэн элементүүдийн металллын гэмтэл согогийг илрүүлэх болон бий
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болсон гэмтлүүдийг туршиж үнэлэх үл эвдэх сорил;
- үндсэн элементүүдийн металллын шинж чанар ба бүтцийг судлах;
- турбины ашиглалтын горимын ба металллын шинж чанарын бодит
өгөгдлийг тооцон их биеийн эд ангиудын бат бөхийн ба роторын үлдэгдэл нөөцийн
ба хүчдэлийн байдлын тооцооны үнэлгээ;
- турбины цаашдын ашиглалтын нөхцөл ба хугацаа, боломжийг тогтоосон
дүн шинжилгээ.
8.6.3 Анхдагч мэдээллийн дүн шинжилгээг ДЦС-ын гаргасан дараах
техникийн бичиг баримтуудын үндсэн дээр хийнэ:
- турбины үйлдвэрлэсэн завод ба марк төрөл
- асалтын тоо ба ажилласан цаг
- үндсэн элементүүдийг бэлтгэх материал
- турбины ашиглалтын тооцооны параметрүүд
- ажиллагааны жил бүрт тохирох ба турбины жилийн дундаж бодит
параметрүүд
- ашиглалтын жил бүрийн турбины асалтын тоо
- их засвар хийсэн хугацаа ба эд ангийг сольсон тухай мэдээлэл (хэрэв
байгаа бол)
- цутгамал эд ангиудын ба урсгал хэсгийн металллын хяналтын ажлын үр
дүн ба ажлын эзэлхүүн ба хяналтыг явуулах хугацаа.
Турбины үйлдвэрлэгч заводоос нэмэлтээр элементүүдийн анхны байдлын
ба өөр өөрийн онцлогийн тухай, төслийн баримт бичгийн шаардлагын дагуу засал
чимэглэлийн боломжийг тооцон тэдгээрийг бэлтгэх баримт бичгүүдийг бэлтгэхийг
зааварладаг.
8.6.4 Энэхүү стандартын 5.6.6.1 а) хэсэгт бүтэн давтмал роторын
ашиглалтын үед цууралт бий болж болох илүү их ачаалагддаг бүсүүдийг тооцсон.
Энэ стандартын 5.6.6.1б) хэсэгт цууралт үүсэхэд илүү мэдрэмтгий турбины их
биеийн цутгамал эд ангиудын элементүүд ба бүсийг зааж өгсөн.
8.6.5 Тогтоосон (паркын) нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой судалгааны үед
өндөр, дунд ба нам даралтын роторын, мөн түүнчлэн турбины их биеийн эд
ангиудын (бэхэлгээний эд ангиудыг багтаан) үл эвдэх сорилыг явуулах дарааллыг
энэ стандартын 5.6.6 хэсэгт тусгасан. Түүнд роторын ба их биеийн эд ангиудын
байдлын судалгааны талаар шаардлагуудыг тусгасан.
8.6.6 Гэмтэлтэй эсвэл өөрийн тооцоот хувийн нөөцөө дууссан роторыг
ашиглахыг зөөвшөөрөх тухай асуудлыг шийдвэрлэх үед тусгай мэргэжлийн
байгууллагатай зөвшилцсөний дагуу металллыг шинжлэх бүсийн тоо, шинж чанар
ба бүтцийн шинжилгээний эзэлхүүн зэргийг ихэсгэсэн байж болно.
Цууралт бий болсон эсвэл засварын гүнзгий гагнаасын шаваастай их
биеийн эд ангиудыг ашиглахыг зөвшөөрөх тухай асуудлыг шийдвэрлэх үед
тодорхой тусгай мэргэжлийн байгууллагатай зөвшөлцсөний дагуу металллыг
шинжлэх бүсийн тоо, шинж чанар ба бүтцийн шинжилгээний эзэлхүүн зэргийг
ихэсгэсэн байж болно.
8.6.7 Турбины ашиглалтын хугацааг уртасгахтай холбоотой биш, харин
түүний засварын үед гүйцэтгэгдэх үндсэн элементүүдийг хянахад чиглэсэн тусгай
ажлуудыг тодорхой төрлийн турбины их засварын (техникийн нөхцлүүд бүхий)
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зохицуулалтын тусгай баримтаар зохицуулдаг.
8.6.8 Турбин руу орох хэсгийн уурын эквивалент температурын ба
эквивалент ажилласан цагийн тооцоог стандартын энэ бүлгийн 8.3.4-ын дагуу
гүйцэтгэхийг зааварладаг.
8.6.9 Ротор ба их биеийн эд ангиудын үлдэгдэл нөөцийг дараах хүчин
зүйлүүдийг тооцон тооцооны үнэлгээний замаар тодорхойлно. Үүнд:
- тухайн турбоагрегатын ашиглалтын горимын онцлог;
- материалын ашиглалтын шинж чанарын түвшин;
- авч үзэж байгаа объектын ба турбины паркын ижил эд ангиудын бодит
эвдрэлийн тухай мэдээлэл;
- роторын үлдэгдэл хэв гажилтын хяналтын тухай эсвэл их биеийн эд
ангиудад бий болох цууралт, цууралтын кинетикийн хяналтын мэдээллээр нөөцийг
хөгжлийн түвшинг тооцоолох үр дүн.
8.6.10 Цул роторын үлдэгдэл (хувийн) нөөцийг тодорхойлох
8.6.10.1 Роторыг ашиглаж эхэлснээс хойш найдваржилтыг сэргээх тусгай
арга хэмжээ аваагүй роторын хязгаарын нөхцөл гэдэг нь металллд нь цууралт
цууралттай ижил согог бий болсон, гэмтлийн хэмжээ нь энэ стандартын 7.3 дэд
бүлгийн нормоос ихэссэн байхыг хэлнэ.
8.6.10.2 Роторын үлдэгдэл нөөцийг тодорхойлохын тулд түүнд бий болсон
эвдрэл ба хавсралтын дагуу тооцооны нөөцийг үнэлэх үнэлгээг хийнэ. Тооцооны
үлдэгдэл нөөцийн хэмжээ нь тооцооны хувийн нөөц ба ашиглалтын хугацааг
сунгах ажлыг явуулж байгаа агшин дахь эд ангийн ажиллагааны хоорондын
ялгавар маягтай байна.
Хэвийн байх хугацааны тооцооны үнэлгээ нь роторын тооцооны нөөцөд
багтахгүй, харин хувийн тооцооны нөөцөө ажиллаж дуусгасан эсвэл энэ нөөцөө
дуусаагүй, гэхдээ энэ стандартын 7.3 дэд бүлгийн нормоос давсан роторын согог
суусан роторын үзлэг хоорондын хамгийн их завсрыг сонгох үндэслэл болно.
8.6.10.3 Асаалтын тоо нь 300-аас их биш ба турбины ашиглалтыг
ашиглалтын зааврын дагуу явуулсан роторын хувьд үлдэгдэл хэв гажилтыг хэмжих
аргаар эсвэл хуримтлагдсан үечилсэн эвдрэлийг тооцохгүйгээр тооцооны замаар
Ф хавсралтын дагуу металллд бий болсон эвдрэл гэмтлийг туршилтаар үнэлэх
үнэлгээг хийж болно.
8.6.10.4 Тооцооны нөөц дуусах үед, гэхдээ металллын хяналтын үр дүн
эерэг байгаа тохиолдолд роторын ашиглалтын хугацааг дараагийн ээлжит
хяналтын хугацаа болтол Ф хавсралтын дагуу хэвийн ажиллахаар тооцоологдсон
хугацааны туршид сунгахыг зөвшөөрнө. Хэрэв дараагийн товлогдсон үзлэгийн үед
металллын хяналтын үр дүн ахин эерэг байвал роторын ашиглалтын хугацааг
турбины ашиглалтын горимын нэмэлт хязгаарлалтгүйгээр дахин сунгаж болно.
8.6.10.5 Энэ стандартын 7.3 дэд бүлгийн нормоос давсан гэхдээ Ф
хавсралтын дагуу тооцоологдсон гэмтлийн эгзэгтэй утгаас бага гэмтэл роторт
илэрвэл илэрсэн гэмтлийн хэмжээ, металллын гэмтэл гарсан бүс дэх температурхүчдлийн байдал ба роторын металллын шинж чанар зэргээс хамааран түүнийг
цаашид дараагийн ээлжит хяналтын хугацаа болтол хэвийн байх тодорхой
хугацааны туршид ашиглах боломжтой. Тийм гэмтэл илэрсэн роторыг тусгай
программаар хянах ёстой ба тусгай мэргэжлийн байгууллагын хяналт ажиглалтын
дор байлгах ёстой.
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8.6.10.6 Энэ тохиолдолд хэрэв роторт үл зөвшөөрөгдөх гэмтэл (эгзэгтэй
гэмтлийн хэмжээг Ф хавсралтын дагуу тооцоолсон байх ёстой) илэрвэл түүнийг
цаашид засварлах арга хэмжээ авахгүйгээр ашиглахыг зөвшөөрөхгүй. Роторын
ашиглалтын үед ямар ч хэмжээтэй цууралт бий болсон үед түүнийг ашиглахыг
хориглоно.
8.6.10.7 Роторын материалын шинж чанар зөвшөөрөгдөх түвшингөөс доош
буурах (7.3.1.5, 7.31.6 дэд пунктыг үз) эсвэл үлдэгдэл хэв гажилт нь хязгаарын
утгаас их болсон (7.3.1.4 бүлгийг үз) тохиолдолд түүний цаашдын ашиглалтын
хугацааг мэргэжлийн байгууллага тодорхойлно.
8.6.11 Их биеийн эд ангиудын үлдэгдэл (хувийн) нөөцийг тодорхойлох
8.6.11.1 Турбины их биеийн эд ангиудын хязгаарын байдал гэж түүнд
түүний засвар хоорондын хугацаанд найдвартай ашиглалтыг хязгаарлах тодорхой
хэмжээний гүнзгий хагарал /цууралт/ бий болох явдал юм. Ийм эд ангиудыг
найдвартай байдлыг сэргээх ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүйгээр ашиглахыг
хориглоно.
8.6.11.2 Их биеийн тооцооны нөөц нь гарал үүслийн эсвэл Ф хавсралтын
дагуу цууралт хагаралтын ихсэх ихсэлтийн үе шатаар тооцоологдсон ажиллагааны
утгыг агуулна. Их биеийн үлдэгдэл тооцооны нөөцийг түүний ашиглалтын хугацааг
сунгах ажлыг явуулах агшин дахь их биеийн ажиллагаа ба тооцооны нөөцийн
ялгавараар тодорхойлно.
8.6.11.3 Их биенд хагарал цууралт илэрсэн тохиолдолд түүнийг
засварлана. Хагарал цууралттай их биеийг засварлахгүйгээр ашиглах боломжийн
тухай, мөн түүнчлэн тийм их биеийг хяналтын үечлэл ба арга, хамрах хүрээний
тухай шийдвэрийг мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийн үндсэн дээр гаргана.
8.6.11.4 Ханын зузааны 10% ба түүнээс дээш гүнтэй цууралт турбины их
биений эд ангид илэрвэл Хавсралт Ф –н дагуу үлдэгдэл нөөцийн тооцооны
үнэлгээг цууралтын томролтын бодит хурдыг ажилласан хугацаанаас
тодорхойлно. Эдгээр эд ангийн ашиглах хугацааны сунгалтыг хоёр аргачилалаар
(Хавсралт Ф ба Х) үлдэгдэл нөөцийн үнэлгээний үр дүнг тооцоолсон мэргэшсэн
байгуулгын дүгнэлтэнд үндэслэн шийдвэрлэнэ.
300, 500 ба 800 МВт-н турбины их биений цутгамал эд ангид үлдэгдэл
нөөцийн тооцоог ажилласан хугацааны үнэлгээний үр дүнгээр хийнэ.
8.6.12 Турбиныг зайлшгүй солих нь үр дүнгүй эсвэл боломжгүй үед турбины
зарим элементүүд өөрийн хувийн нөөцөө дуусгасан эсвэл зөвшөөрөгдөхгүй гэмтэл
илэрсэн бол ашиглалтын найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэхээр технологийн
эсвэл хийцийн эсвэл горимын арга хэмжээг авч цаашдын ашиглалтанд зөвшөөрч
болно.
8.6.13 Технологийн, хийцийн, горимын арга хэмжээнд:
- металллд гэмтэл хуримтлагдах хурдыг багасгах зорилгоор турбины
ашиглалтын горимыг өөрчлөх;
- турбины цаашдын ашиглалтанд ердийн ба хувьсах горим дахь ажлын үед
эд ангийн ихэссэн хүчдлийг бууруулах зорилгоор эд ангийн хийцийг өөрчлөх;
- турбины гэмтсэн эд ангийг солих;
- гэмтлийн бөөгнөрөлийн явцыг багасагахын тулд ашиглалтын хүчдэл эсвэл
температурыг бууруулах зорилгоор цилиндрийг халаах (хөргөх) зорилгоор уур
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өгөлтийг зохион байгуулах ба турбины дулааны схемыг өөрчлөх;
- Эд ангийн гэмтэлтийг устгаагүй ашиглах үед хэв гажилт ба температурын
байдлыг нэмж хянах.
8.6.14 Турбины ашиглалтын горимыг өөрчлөлтууд:
- турбины ажлын хэвийн горимд үйлдвэрийн уур ба хурц уурын
температурыг багасгах
- хувьсах горимын тоог багасгах
- турбины албадмал хөргөлт ба зогсолтын горимыг өөрчлөх
- тохируулгын хүрээнд турбогенараторын ачааллыг өөрчлөх үед хурдыг
багасгах
- хэмнэлтийн явалтын горим
- шилжүүлгийн горимын чанарын удирлага орно.
8.6.15 Турбины хийцийн өөрчлөлтууд
- роторын гадаргуугийн температурын хүчдлийн бөөгнөрөлийг багасгах
- өндөр ба дунд даралтын роторын холболтын зангилгааг найдваржуулах
- турбины их биений дотоод гадаргууг бүрэх
- шпилекний нүхээр цууралтыг дагаж их биеээр ууршихаас сэргийлэх
- уурын шугам ба клапан, их биений дулаалгыг сайжруулах.
8.6.16 Гэмтэлтэй эд ангийг сэргээж ажиллах чадвартай болгох засварын
ажилд:
- давтаж хийсэн роторын гэмтэлтэй гадаргуугийн үеийг зайлуулах
- тэнхлэгийн нүхний гэмтэлийг зорож ухахдаа 15мм –с ихгүй голчийг
томсгоно
- их биений гэмтэлтэй эд ангийг засварлах.
8.6.17 Турбины дулааны схемийг өөрчлөх хувилбарууд:
- дунд даралтын роторыг хөргөх
- дунд даралтын цилиндрийн урд төгсөлийн нягтруулгад халуун уур өгөх
- өндөр ба дунд даралтын цилиндрийн фланц ба шпилек халаах
- өндөр даралтын цилиндрийн уур оруулах схемийг өөрчлөх.
8.6.18 Үл эвдэх шалгалтын эерэг дүн ба үлдэгдэл нөөцийн тоцооны дүнг
тооцож турбины ажиллах нөөц хугацаа дээр сунгах шийдвэрийг гаргана. Нэмэлт
нөөц дуусахад дараагийн шинжилгээг хийнэ. Энэ хугацаанд турбины металллын
шалгалтыг тусгайлсан байгууллагын экспертийн зааврын дагуу хийнэ. Хэрэв
үндсэн элементийн тооцооны нөөц дууссан байвал металллын үл эвдэх шалгалт
ба түүний бүтцийн шинжилгээ хийж эерэг хариу гарвал турбиныг цаашдын
ашиглалтанд явуулж гэмтэлтэй эд ангийн амьдрах хугацааг тооцооны аргаар
баталсан хугацаанд металллын шалгалтын эзэлхүүнтэй нэмэлт (шаардлагатай
бол), судалгаа хийх хугацааны дундуур завсрын шалгалт хийнэ
Үндсэн элементийн тооцооны нөөц дууссан байвал металллын үл эвдэх ба
/эсвэл/ бүтцийн шинжилгээ ба металллын шинж эсвэл металлл дахь
зөвшөөрөгдөхгүй гэмтэл илэрсэн ба тооцооны дүн муу үед зөвхөн горимын арга
хэмжээ эсвэл /ба/ сэргээгдэх засварын ажил хийсэн тохиолдолд тооцооны
нөөцийн хэмжээнд цаашид ашиглаж болно. 8.6.14 ¸8.6.17 үз
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8.7 Хийн турбин
8.7.1 ГТУ-н үндсэн эд ангиудын тогтоосон (тусгайлан, зохиогч үйлдвэрлэгчээр) нөөцийг шавхах нь цаашид ашиглах боломжийг үгүйсгэхгүй.
Ажиллах тогтоосон (эсвэл нэмэлтээр тогтоосон) нөөц нь хэтэрсэн ГТУ-н
ашиглалтын хугацааг сунгахын тулд дараах үйл ажиллагааг явуулна:
- Турбины ашиглалтын горим, үндсэн эд ангиудын гэмтэл, өөрчлөлт болон
сэргээн засварлалт, үндсэн эд ангиудын металллын хүлээн авах болон бүх
ашиглалтын хугацаан дахь хяналт шалгалтын үр дүнгүүдийн ДЦС-н техникийн
баримт
бичгийн
дүн
шинжилгээ;
- Гэм согог илрүүлэх болон бөөгнөрсөн гэм согогийг туршилтаар үнэлэх
зорилгоор үндсэн эд ангиудын металллд ҮЭС-н аргуудаар хяналт шалгалт хийх;
- Үндсэн эд ангиудын металллын бүтэц болон төлөв байдлын шинжилгээ;
- Металллын шинж чанарын бодит өгөгдөл болон турбины ашиглалтын
горимыг харгалзан роторын хүчдлийн төлөв байдал болон үлдэгдэл нөөц, их
биений
эд
ангиудын
бат
бөхийн
тооцоот
үнэлгээ;
- ГТУ-н дээр дурьдсан эд ангиудын ашиглалтын туршлагын дүн шинжилгээ;
- Турбиныг цаашид ашиглах боломж, нөхцөл, хугацааг тодорхойлох ерөнхий
дүн
шинжилгээ.
8.7.2 Суурилуулалтын (бүтээцийн онцлогууд, бүрхүүл болон эд ангиудыг
хийх материалууд, тоцооны утгууд гэх мэт), ашиглалтын нөхцөлийн (ажлын
параметрүүд, ажиллах цаг, ажилд залгасан тоо), ашиглалтын хяналт болон
металллын шинжилгээний үр дүнгийн, эд ангиудын гэмтэл болон өөрчлөлтийн,
үндсэн эд ангиудын нөхөн сэргээх засварын техникийн гэрчилгээнүүдийг
багтаасан ДЦС-с олгогдох техникийн баримт бичиг, бусад өгөдлүүд, турбины
техникийн төлөв байдлын талаарх мэдээллийн баримт бичгүүд нь дүн
шинжилгээнд
хамааралтай.
8.7.3 Металллд хийгдэх ҮЭС болон металллын төлөв байдлын шинжилгээ
хийх дарааллыг энэхүү стандартын 5.6.7-с харна уу. Металллын бүтцийн болон
шинж чанарын шинжилгээг овор хэмжээтэй эд ангиудаас, угсралтын жижиг
хэмжээтэй эд ангиудаас (ажлын хүрзэм, шпилька гэх мэт) дээж авч, эсвэл дээж
авалгүйгээр
хийнэ.
Цууралттай бага овор хэмжээтэй эд ангиудыг (ажлын болон сопло хүрзэм)
солих ёстой. Хэрвээ олныг хамарсан шинж тэмдэгтэй гэм согогүүд илэрвэл бүтэн
үеэр нь солих ёстой, харин шинжилгээний үр дүнгээр гэм согог үүссэх шалтгааныг
тогтоох
ёстой.
8.7.4 ГТУ-н эд ангиудын үлдэгдэл нөөцийн тооцооны өгөгдлүүдийг
боловсруулахдаа эд ангиудын геометр үзүүлэлтүүдээр, металллын физик-механик
болон халуун тэсвэрлэлтийн шинж чанарын үзүүлэлтүүдээр ашиглалтын горимын
(ажилласан цаг, температурын үзүүлэлтүүдээр ялгалттай ажилд залгалтын тоо)
мэдээллийг
системжүүлэн
боловсруулах
шаардлагатай.
8.7.5 Ротор болон их биений эд ангиудын үлдэгдэл нөөцийг энэхүү
стандартын
8.6.10
болон
8.6.11-н
дагуу
үнэлнэ.
8.7.6 Чанарын норм шаардлагын (энэхүү стандартын 7.4) дагуу турбины эд
ангиудын үл зөвшөөрөгдөх гэмтэл болон хэлбэлзэл байхгүй,үлдэгдэл нөөцийн
тооцоот үнэлгээний үр дүн эерэг байвал ГТУ-г цаашид ашиглалах боломжтой.
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8.8. Ашиглалтын 8,0 МПа хүртэл даралт, 450°С хүртэл температуртай
шугам хоолой.
8.8.1 Ажиллах хугацаа дууссан эсвэл нэмэлт ажиллах хугацаа өгөгдсөн 8,0
МПа хүртэл даралттай ба 450 °С хүртэл температуртай шугам хоолойн (цаашид
энэ бүлэгт шугам хоолой гэнэ) бат бөхийн шалгалтын тооцоо ба техникийн
оношлогоо
нь
эерэг
дүнтэй
бол
цаашид
ашиглахыг
зөвшөөрнө.
8.8.2 Шугам хоолойн техникийн оношлогоо нь дараах шинжилгээнээс
бүрдэнэ:
ашиглалтын
болон
техникийн
бичгийн
дүн
шинжилгээ;
гагнуурын
оёдол
ба
металллын
үл
эвдэх
шалгалт
огтлолд (шаардлгатай үед) металллын байдлын шинжилгээ;
шалгалт
(судалгааны)
дүнгийн
шинжилгээ;
- бат бөхийн шалгалтын тооцоо ба мөчлөгийн бат бөхийн туршилтын тооцоо
(урт
хагацааны)
–
шаардлгатай
тохиолдолд;
- цаашдын ашиглалтын хугацаа ба нөхцөлийг тогтоосон ерөнхийлөн
дүгнэсэн
шинжилгээ;
үр
дүнг
бүрдүүлэх.
8.8.3 Шугам хоолойн ашиглалтын ба техникийн баримт бичиг нь паспорт
(хавсралттай), зураг, гүйцэтгэх бүдүүвч, ээлжийн болон засварын тэмдэглэл,
бүртгэл, гүйцэтгэх засаглалын тусгай бүрэн эрхт байгуулгын даалгавар,
гүйцэтгэлийг
шалгасан
/оношлосон/
дүгнэлт
г.м-с
бүрдсэн
байна.
8.8.4 Техникийн болон ашиглалтын баримт бичигт дүн шинжилгээ хийж
танилцах зорилгоор шугам хоолойн ашиглалтын туршид дах тодорхой ажлын
нөхцөл ба үйлдвэрлэлсэн онцлог, шинж чанар ба материал, хийцийг судлана.
8.8.5 Техникийн болон ашиглалтын баримт бичгийн шинжилгээ нь:
- шугам хоолойг суурилуулах, ашиглалтад оруулах, бүртгэл хийх хугацааг
тогтоох;
- шугам хоолойн системийн бүтцийн онцлог дүн шинжилгээ хийх, эд анги,
угсралтын нэгж, тэдгээрээр хийсэн материал, угсралтын үед хэрэглэх гагнуурын
техник ба материал, угсарсны дараа хоолойн гагнуурын холболтын чанарын
мэдээлэл;
- дүүжин тулгуурын системийн тохируулга ба ашиглалтын явцад илрүүлсэн
гэмтлийн
тухай
мэдээлэл
(хэрэв
ийм
мэдээлэл
байгаа
бол);
- дагаж мөрдөх үнэлгээ, зураг төсөл, техникийн тодорхойлолт, температур,
даралт, ашиглалтын үйл ажиллагааны нөхцөл, болон дүн шинжилгээ хийх үйл
ажиллагаа нь шинж (тогтмол эсвэл хувьсах ашиглалтын горим, явуулах-зогсоох
тоо, усан шахалт, даралтын боломжит хэлбэлзэл, хэлбэлзэлийн багцаалсан
үечилэл);
- гэмтэл, засвар, хийцийн өөрчлөлт мөн шугам хоолойн үзлэг, усан шахалт,
сорилын
үр
дүнд
дүн
шинжилгээ
хийх.
Шугам хоолойг баримтжуулахад шаардагдах мэдээлэл байхгүй тохиолдолд
засвар
хийсэн
ажилтнуудаас
авсан
мэдээллийг
ашиглана.
8.8.6 Энэ стандартын 5.6.8-р зүйлд жишмэл ажилласан хугацааны (эсвэл
нэмэлт хугацаа) дараах шалгалтын арга, эзэлхүүн, элемент, хамрагдах бүс
зэрэгийг шугам хоолойн шалгалтын хөтөлбөрүүдэд оруулна. Хөтөлбөрүүд нь
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ажлын орчны үзүүлэлтээс хамаарч янз бүрийн бүлгүүдээр тодорхойлогддог.
(5.6.8.8-р бүлэгийн 5.26-оос 5.29-р хүснэгт). Энэ стандартын 5.6.8.6 д), 5.6.8.6 е)-д
зааснаас бусад тохиолдолд шугам хоолойн огтлол дээр металллын шинжилгээг нь
тусгай
мэргэшсэн
байгууллагаар
хийлгэнэ.
8.8.7 Техникийн баримт бичгийн дүн шинжилгээн дээр тулгуурлан хоолойн
материал, эд ангийг хийх технологийн өгөгдлийн шаардлагыг хангахтай холбоотой
холбогдох зохицуулалтын баримт бичиг (УМХГ-н дүрэм, техникийн нөхцөл) -тэй
харьцуулах
хэрэгтэй.
8.8.8 Хяналтын үр дүнд тодорхойлогдсон металллын (зэврэлтээс үүссэн
ухалт, гажилт, гагнуурын согог г.м) дэх гэмтэл нь чанарын стандартын 7.2.5-р
зүйлийн
шаардлагаас
хэтрэх
ёсгүй.
8.8.9 Дотоод даралтаас үүсэх хоолойн эд ангийн бат бөхийн хяналтын
тооцоо нь энэ стандартын 6.3-ын заалтуудын дагуу явагдана. Доорхь нөхцлийг
хангасан үед элементийн ажиллах чадвар хангагдана:
(𝑆𝑓 )𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝑆𝑅 + 𝑐2 (77)
Sf–ханын
бодит
зузаан;
SR –
тооцооны
ханын
зузаан;
с2 –
ашиглалтын
үеийн
нэмэгдэл.
0
Тооцоог хийхдээ 350 С-аас дээш ажилладаг шугам хоолойн хувьд C2 = 0.5
мм
ба
бусад
дамжуулах
хоолойд
С2
=
1.0
мм
байна.
Бат бөхийн хяналтын тооцооноос хамаарч шугам хоолой, булан, тройник,
шилжүүлгийг
сонгох
шаардлагатай
байдаг.
8.8.10 250° С-ээс дээш температурт ажиллах шугам хоолойн хувьд ДТС ийн согог ба хэмжээнээс зөрсөн ба төслийн шугамаас хазайсаныг шалгахдаа
ачааллын коэффициент (бат бөх ба тэлэлтийн хангах) -ийг бүхэлд нь харгалзан
шалгалт
тохируулгын
тооцоо
хийх
шаардлагатай.
8.8.11 Хэрэв үзлэгийн үр дүнд металллын дотоод гадаргуу дээр зэврэлтмеханикаас үүссэн гэмтэлүүд илэрвэл циклийн бат бөхийн баталгаажуулах
тооцоог, тэжээлийн усны шугам хоолойн буланд (дунд даралтын төхөөрөмжинд),
түүнчлэн бусад шугам хоолойн буланд хийнэ.Циклийн хүчийг тооцоолохдоо орчны
зэврэлтийн
нөхцөлийг
харгалзан
үзнэ.
8.8.12 Хэрэв хоолойн металллын тухайн болон ерөнхий хүчтэй зэврэлтийн
үед (зэврэлтийн дундаж хурд 0.1 мм/жил-ээс их байвал) төлөвлөсөн ашиглалтын
хугацааны бат бөхийн тооцоонд хамгийн бага бодит ханын зузаанаар тооцно.
Хэрэв энэ тооцооны үр дүн нь ихээхэн (ухагдсан) зэврэлтээс болж гэмтсэн
аливаа элементийн бат бөхийн стандарт нөхцлийг хангаж чадахгүй бол
элементийн ханын бодит дундаж интеграл зузаанаар тооцохыг зөвшөөрнө. Энэ
тохиолдолд тооцоолох аргачлалыг сонгох болон тооцооллын гүйцэтгэлийг
мэргэжлийн
байгууллагууд
хийнэ.
8.8.13 Мэргэжлийн байгууллагаар шаардлагатай тодорхой төрлийн тооцоо,
түүний
аргачлал
тус
бүрээр
нарийн
тодорхойлуулж
болно.
8.8.14 Шугам хоолойн цаашдын ашиглалтын нөхцөл ба хугацааг бат бөхийн
тооцоо
ба
шалгалтын
үр
дүнгээр
тодорхойлно.
Тооцоологдсон эсвэл зөвшөөрөгдсөн параметртэй шугам хоолойн аюулгүй
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ашиглах боломжит зайлшгүй нөхцөл нь шугам хоолойн элементүүдийн бат бөхийн
нөхцөл, мөн энэ стандартын 7.2.1 ба 7.2.5-д заасан заавал биелүүлэх шаардлагыг
хангаж
байх
явдал
юм.
8.8.15 Хэрэв хоолой эсвэл тэдгээрийн элементүүдийн зэврэлт, элэгдэл
эсвэл бусад гэмтлээс ханын зузаан нимгэрэх, гагнуурын холболт эсвэл үндсэн
металллын механик шинж буурсан эсвэл бат бөхийн нөөц багасанаас тооцоолсон
даралт ба температурыг даахгүй бол статик ачааллын үед дэх бат бөхийн
нөхцөлөөс ажлын горим эсвэл ашиглалтын үеийн тогтоогдсон нэмэлт шаардлага
мөн ашиглалтын зөвшөөрөгдсөн хугацаанд хоолойн төлөв байдлыг шалгаж,
шинжлэж бат бөхийн нөхцөлийг хангаагүй эд ангийг /хэсэг/солисон эсвэл
сэргээгдэх
засвар
хийсэн
бол
ашиглалтын
хугацааг
сунгана.
350 ° С-аас дээш температурт ажиллах 20 маркын гангийн шугамын хувьд
бат бөхийн нөөцийн коэффициентыг бууруулж хугацааг сунгана. Энэ үед бат
бөхийн нөөцийн коэффициент 1,35-с багагүй байх ба шалгалт, шинжилгээний үр
дүнгээр металллын бодит төлөв ба бат бөхийн нөөцийн коэффициентын тодорхой
утгаас
хамаарч
зөвшөөрөгдөх
сунгалтын
хугацаа
багасаж
болно.
8.8.16 Хэрэв үзлэгийн дүнгээр цаашид ашиглаж болно гэж үзвэл үндсэн ба
шаваасны металллын байдал нь энэхүү стандартын шаардлага ба үрэлт ба
зэврэлтийн элэгдэл мөн бат бөхийн нормыг хангасан шугам хоолойн
элементүүдийн геометр хэмжээс ба байрлалын байдлын өөрчлөлт нь одоо
үйлчилж
байгаа
баримтуудын
шаардлагыг
хангах
ёстой.
Хэрэв үечилсэн ачаалах шугам хоолойн үлдэгдэл нөөцийн дүнг (8.8.11
бүлэг) эсвэл металллын зэврэлт (8.8.12 бүлэг), мөн 390° С эсвэл түүнээс дээш
температуртай шугам хоолойн ашиглалтын хугацааг эдгээр хүчин зүйлийг тусгасан
бат
бөхийн
тооцонд
үндэслэж
тогтоогдоно.
8.8.17 Бат бөхийн тооцоо, шалгалтын эерэг дүн ба ашиглалтын ба явуулах
нөхцөлийг хангасан усан шахалт хийх зөвлөмжийг дагаж мөрдөж шалгагдсан
хоолойг цаашид 8 жилээс дээшгүй хугацаагаар, харин 350° С-с дээшгүй шугам
хоолойн
хувьд
50
мянган
цаг
ашиглаж
болно.
8.8.18 Эхний (өмнөх) оношлогооны үр дүнгээр хоолойд тогтоогдсон нэмэлт
ажиллах хугацаа
дууссаны дараа шугам хоолойд ээлжит (давтан) үзлэг
(оношлогоог) хийж цаашдын ашиглалтын боломжит нөхцөл, хугацааг тодорхойлох
шаардлагатай. Хоолойн дараагийн (давтан) оношлогооны хөтөлбөр нь техникийн
өмнөх оношлогооны хөтөлбөрөөс ялгаатай байж болно.
8.9 Даралтат савнууд
8.9.1 Бат бөхийн хяналтын тооцоо ба техникийн оношлогооны эерэг дүнд
үндэслэн ажиллах хугацаа нь дууссан эсвэл нэмэлт ажиллах хугацаа дууссан
даралтанд ажилладаг савнуудыг цаашид ашиглахыг зөвшөөрнө.
8.9.2 Савнуудын техникийн оношлогоонд дараах төрлийн ажил орно:
- техникийн болон ашиглалтын баримтийн шинжилгээ;
- техникийн болон ашиглалтын баримт бичгийн дүн шинжилгээ;
- металлл ба гагнуурын холболтын үл эвдэх шалгалт
- металллын сорьцны (шаардлагатай бол) төлөв байдлын шинжилгээ;
- шалгалтын (судалгаа) дүн шинжилгээ;
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- хяналтын бат бөх ба үечилэлийн бат бөхийн тооцоо - хэрэв шаардлагатай
бол сүүлийнх;
- шаардлагатай бол хэврэг бат бөхийн магадлах тооцоо;
- савны цаашдын ашиглалт, нөхцөл, хугацааг тогтоохтой холбоотой дүн
шинжилгээ;
- үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлын үзлэгээр гарсан үр дүнг бүртгэх.
8.9.3 Ашиглалтын болон техникийн баримт бичигт: савны паспорт
(хавсралттай), зураг, засвар ба ээлжийн дэвтэр, УМХГ-с өгсөн заавар, өмнөх
үзлэгийн (оношилогоо) дүгнэлт гэх мэт.
8.9.4 Техникийн болон ашиглалтын баримт бичгийн шинжилгээ нь савны
хийц, материал, үйлдвэрлэлийн онцлог, шинж чанар, савны ашиглалтын тухайн
нөхцөлтэй танилцахын тулд хийгддэг.
8.9.5 Техникийн болон ашиглалтын баримтын шинжилгээ нь:
- үйлдвэрлэгч болон өмнөх өмчлөгч, савыг ашиглалтанд явуулах ба бүртгэх,
үйлдвэрлэх хугацааны нөхцөл;
- савны хийцийн онцлог, гэрчилгээний өгөгдөлүүд (хэрэв байгаа бол),
материалын үндсэн элемент, хэмжээ, үйлдвэрлэлийн технологи, түүнчлэн
үйлдвэрт савны хяналтын талаарх мэдээлэл гэх мэт;
- зураг төсөлийн техникийн нөхцөл ба ашиглалтын нөхцөлд даралт,
температур, ажлын орчин нь тохирч байгаа мөн ашиглалтын онцлог шинжийн
үнэлгээ (тогтмол эсвэл хувьсах ашиглалтын горим, явуулсан-зогсоосон тоо, усан
шахалт, 15% -иас илүү даралт өөрчлөгдөх ба эдгээр өөрчлөлтийн ойролцоох
үечлэл);
- савны судалгаа, үзлэг, усан шахалт мөн гэмтэл, засвар, өөрчлөлтийн үр
дүнгийн шинжилгээ.
Ашиглалт - техникийн баримтын үр дүнгийн шинжилгээ нь савны их
хүчдэлтэй орчин эсвэл элементүүдийн гэмтэл үүсэх боломж эсвэл бүтцийн ба
ашиглалтын явцад дах металллын өөрчлөлтийг тодорхойлно.
8.9.6 Ашиглалтын хугацаа дууссаны (эсвэл нэмж өгөгдсөн) дараах савны
хяналтын хөтөлбөрүүдэд энэ стандартын 5.6.9-д заасан (хүснэгт 5.30 - 5.34) арга,
эзэлхүүн, элемент, шалгалтын бүс зэрэг орно. Хөтөлбөрүүд нь ашиглалтын
нөхцөл, өгөгдлүүдээс хамаарч өөр өөр төрлийн саванд тохирно. Тодорхой
нөхцөлөөс хамаарч саванд огтлол хийж металллыг шинжлэх шаардлагыг
мэргэжшсэн байгууллага тодорхойлно.
8.9.7 Сав үйлдвэрлэх технологи, материалын өгөгдлүүдийн техникийн
баримт бичгийн дүнд ашиглалтын шаардлага нь холбогдох зохицуулах баримт
бичиг (УМХГазрын дүрэм, техникийн нөхцөл) -тэй уялдах ёстой.
8.9.8 Шалгалтын үр дүнд илрүүлсэн савны элементийн хэмжээ, хэлбэрийн
хэлбэлзэл түүнчлэн металлл ба гагнуурын оёдол дох согогууд нь энэ стандартын
7.5 ба 7.6 дэд бүлгүүд дэх чанарын үнэлгээний шаардлагуудаас хэтэрч болохгүй
8.9.9 Савуудын бат бөхийн хяналтын тооцоог энэхүү стандартын 6.3-ын
хэсэг, ГОСТ 14249, ГОСТ 24755-ийн дагуу гүйцэтгэнэ.
Энэ нөхцөл байдал хангагдсан үед савны элементийн ажиллах чадварыг
тогтооно:
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(𝑆𝑓 )𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝑆𝑅 + 𝑐2 (78)
Туршилтын үед тэсрэх хийтэй орчин (устөрөгч, хүчилтөрөгч), хүчил, уур
усны орчинтой (дэарэратор, өргөсгөгч, дулаан солилцогч г.м) ажиллаж байгаа
савнууд, с2 = 0.5 мм бусад савны хувьд с2 = 1.0 мм .
Хэрэв даралтанд ажиллах савны ханын зузааны нимгэрэлт хэвийн
(паспортын) зузаанаас 5% -иар хэтрэхгүй бол гэмтлийн хүчин зүйлийг оролцуусан
норматив баримт, энэхүү бичиг баримтын 7.5-р хэсгийн тавигдах шаардлагаар
ажиллах нөхцөлийг хангасан савыг үйлдвэрлэх технологи баматериал, металллын
элементийн төлөв, хэлбэр, хэмжээтэй, бол бат бөхийн хяналтын тооцоог хийхгүй
байж болно.
8.9.10 Энэ стандарт 6.3.6-д заасны болон ГОСТ 25859-ийн дагуу циклийн
бат бөхийн баталгаажуулалтын тооцоог дараах тохиолдолд хийнэ:
- даралтанд ажиллах элементийн геометр, том хэмжээний нормативаас
гадуур байгаа аливаа шаардлагыг (энэ стандартын 7.5-р дэд хэсэг) хангаагүй
өөрчлөлт илэрвэл;
- савны үндсэн гагнуурын холболтонд зөвшөөрөгдөхгүй согог байгаа эсэх;
- даралтанд ажиллаж буй элементүүдийн металлл ба гагнуурын оёдолд
болон зэврэлт-механик гаралтай гэмтлийг илэрүүлэх;
- ашиглалтын бүх хугацаан дахь хувьсах горимд савны ажиллагааны даралт
өөрчлөлт, температурын хүчдэл 1000 циклээс илүү. Энэ үед даралтын хэлбэлзэл
нь хэвийн утгаас 15% -аас их бол савны явуулах-зогсоох, усан шахалт ба хувьсах
даралтын циклийн тоог харгалзан үзнэ.
Ашиглалтын бүхий л хугацааны туршид ядаргааны бат бөхийг тооцоолох
мөчлөгийн тоо нь сав эзэмшигчийн өгөгдөлийн хийгдэх боловч ямар ч тохиолдолд
200-с багагүй байх ёстой.
Ачаалах мөчлөгийн тоог сунгасан хугацаанаас хамаарч ажиллах ба
ашигласан хугацааны мөчлөгийн тоогоор тодорхойлж болно.
8.9.11 Савны металллl элементийн ерөнхий болон хэсгийн зэврэлтийг
(дундаж зэврэлт нь 0.1 мм /жил-с их) үед төлөвлөсөн ашиглалтын хугацааны эцэст
дэх ханын зузааныг тооцож хамгийн бага бодит ханын зузаанаар бат бөхийн
тооцоо хийнэ.
8.9.12 Хүйтний улиралд агаарын температур хасах 30° C-аас доош, ган 3
(Ст3)-аар хийсэн савнууд хасах 20° C-аас доош болдог бүсэд задгай талбай
(эсвэл халаалтгүй өрөөнд) суурилуулсан хадгалах савны металллын огтлол дээрх
сонгосон шинжилгээ нь (5.6.9-ыг үзнэ үү) хэврэгийн бат бахийг магадлах тооцоо
юм.
Хэврэгийн бат бөхийг тооцоолохдоо энэ стандартын 6.3.8-д заасны дагуу
гүйцэтгэнэ. Энэ стандартын Хавсралт Ц-д өгсөн аргачлалыг ашиглаж болно.
8.9.13 Тодорхой төрлийн тооцоолол, аргачлалыг тухайн нөхцөлд
мэргэжлийн байгууллагаар тодорхойлуулж болно.
8.9.14 Туршилтын оношилгооны ба бат бөхийн тооцооны үр дүнгээр савны
цаашдын үйл ажиллагааны боломж, хугацаа, өгөгдлийг тодорхойлно.
Тогтоосон эсвэл зөвшөөрөгдсөн өгөгдлүүдээр савны аюулгүй ашиглах
нөхцөл нь түүний элементүүдийн бат бөхийн нөхцөл, мөн энэ стандартын 7.5-р
зүйлд заасан заавал биелүүлэх шаардлагуудыг хангах ёстой.
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8.9.15 Савны элемент эсвэл зангилааны ямар нэгэн гэмтэл эсвэл өөрчлөлт
эсвэл элэгдэл, зэврэлтээс ханын зузаан нимгэрсэн мөн үндсэн металлл, гагнуурын
оёдлын механик чанар буурснаас тооцооны үзүүлэлтийн бат бөхийн нөөц
хангагдаагүй бол ашиглалтын хугацааг бууруулсан горим эсвэл бат бөхийн
нөхцөлийг хангаагүй элемент /зангилаа/ сэргээн засварласаны дараа ашиглах
хугацааг сунгаж болно.
8.9.16 Зэврэлт ба үрэлтийн элэгдэл мөн геометр үзүүлэлтийн өөрчлөлт нь
нөөц бат бөхийн норм хэмжээ, металлл ба гагнуурын оёдолын төлөвийн
судалгааны дүн нь энэ стандарт болон хүчин төгөлдөр норматив баримтад
заасныг хангаж байгаа бол цаашдын ашиглалтанд савыг тэнцсэн гэж тооцно.
Хэрэв савны үлдэгдэл наслалтыг үнэлэхэд ядаргаа ачаалал (8.9.10-р бүлэг)
эсвэл металлл зэврэлтийн (8.9.11 бүлэг), эсвэл хэврэгийн бат бөхийн нөхцөлд
(8.9.12-р бүлэг) тооцоолох шаардлагатай бол савны ашиглалтын хугацааг уртасгах
зөвшөөрлийн хугацааг эдгээр хүчин зүйлсийг тооцоолсон бат бөхийн тооцооны
дүнд үндэслэн тогтооно.
8.9.17 Хэрэв техникийн оношлогоо, бат бөхийн тооцооны үр дүнд үндэслэн
савны цаашдын ажиллагааг бууруулсан даралтаар ажиллуулах бол сав ашиглаж
байгаа байгууллага хамгаалах төхөөрөмжийн дамжуулах чадварыг дахин
тооцоолох ба савны автоматжуулалтыг зөвшөөрөгдсөн шинэ даралтанд дахин
тохируулах шаардлагатай.
8.9.18 Туршиж байгаа савыг тооцооны ба бууруулсан даралтанд 8 жилээс
ихгүй хугацаагаар цаашид ажиллуулахдаа савны ашиглалтын ба тавигдах
нөхцлүүдийг (журам) тогтоосон шаардлагуудыг хангасан усан шахалт, бат бөхийн
тооцоо, техникний оношлогоо эерэг дүнг үндэслэнэ.
8.9.19 Савны анхны судалгаа хугацаа дуусахад ээлжит техникийн судалгаа
хийж цаашдын ашиглалтын нөхцөл, боломж, хугацааг тодорхойлох шаардлагатай.
Дараачийн (давтан) техникийн судалгааны хөтөлбөр нь савны техникийн анхдагч
судалгааны хөтөлбөрөөс ялгаатай байж болно.
8.10. 4,0МПа хүртэлх даралтай уурын зуух, 115°С-с дээш температуртай
усан халаалтын зуух
8.10.1 4,0 МПа хүртэл даралттай уурын зуух, 115˚С – с өндөр температуртай
усан халаагууртай зуухны (энэхүү дэд бүлэгт цаашдаа <<уурын болон усан
халаагуур зуух>>эсвэл <<зуухнууд>>гэж нэрлэнэ) ашиглалтын тогтоосон хугацаа
дууссаны дараа шалгах бат бөхийн тооцоо болон гидравлик туршилтыг багтаасан
техникийн оношлогооны эерэг үр дүнг үндэслэн цаашид ашиглана.
8.10.2 Ашиглалтын тогтоосон хугацаа нь дууссан зуухны аюулгүй
ашиглалтын хугацааг уртасгах үйл ажиллагаанууд:
- техникийн болон ашиглалтын баримт бичгүүдийн дүн шинжилгээ;
-эд ангиудын металллд хийгдэх ҮЭС;
- дээж авч металллын төлөв байдлыг шинжлэх (шаардлагатай бол);
- хяналт шалгалтын үр дүнгийн дүн шинжилгээ (дүн шинжилгээ);
- бат бөхийн шалгах тооцоо, шаардлагатай бол үлдэгдэл нөөцийг үнэлэх
тооцоо;
- туршилтын даралтанд гидравлик туршилт хийх;
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- цаашид ашиглах боломж, нөхцөл, хугацааг оролцуулсан ерөнхий дүгнэлт;
- аж үйлдвэрийн аюулгүй байдлын мэргэжилтний (экспертиз) дүгнэлттэй үр
дүн боловсруулалт.
8.10.3 Бүтээцийн онцлог, материал, үйлдвэрлэлийн технологи болон
ашиглалтын нөхцөл, мөн түүнчлэн ашиглалтын үр дүнд эд ангиудын металллд гэм
согог үүсэх боломжит шалтгаануудтай танилцах зорилгоор техник болон
ашиглалтын баримт бичигт дүн шинжилгээ хийнэ.
Техникийн баримт бичгийн дүн шинжилгээ:
- температур, даралт, тэжээлийн усны чанарын бодит ашиглалтын горим нь
төслийнхтэй тохирч байгаа эсэхийг шалгах;
- хүчин төгөлдөр НББ-н шаардлагаас зөрж буй эсэхийг илрүүлэх зорилгоор
эд ангийн материал, үйлдвэрлэлийн технологийн дүн шинжилгээ хийнэ;
- зуухны эд ангийн гэмтэл, засвар, сэлбэлт, бүтээцийн өөрчлөлт, үзлэг,
цэвэрлэгээ, угаалтын өгөдлүүд, техникийн аттестачлал, усан сорилтын үр дүнд
дүн шинжилгээ хийх;
- нийлүүлэгдсэн зуухны металллыг оношлохдоо гадаад гангийн маркийг
харьцуулна;
- хэвийн бус нөхцөлд тоноглолын ашиглалтын үргэлжлэх хугацааг
тодорхойлох, нөхцөл байдал, ослын зогсолтын шалтгааны дүн шинжилгээ болон
сөрөг үйлчлэлд орох магадлалтай эд ангийн бүсийг тодорхойлох, гэм согогийн
мэдээллийн системчлэл, гэм согог хөгжих эрчим, мөн түүнчлэн ашиглалтын үеийн
эд ангиудын металллын механик шинж чанар, бүтцийн боломжит өөрчлөлтүүдийн
талаар.
Техникийн баримт бичгийн анализын үр дүнг оношлогоо хийх бие даасан
хөтөлбөр боловсруулахад ашиглана.
8.10.4 Ашиглалтын нөөц хугацаа нь (эсвэл нэмэлт тогтоосон) хэтэрсэн
зуухыг шалгах аргачлалууд, эзлэхүүн, эд ангиуд, хяналтын бүсийн талаар энэхүү
стандартын 5.6.10 (5.6.10.9 5.35-5.40-р хүснэгт) – д тусгасан байгаа. Бүтээцийн
онцлог, ажиллах зарчим, ашиглалтын нөхцөл болон параметрээс хамааран зуухны
төрөл бүрт тохируулах программ боловсруулна. Хяналт шалгалт хийх программгүй
зуухны төрөлд зориулж 5.6.10.9-дахь хамгийн шаардлагатай зуухны төрөлтэй
ойролцоо программд үндэслэн тусгай программ боловсруулна. Нөхцөл байдалд
тохируулан тусгай байгууллага зуухны эд ангиудаас дээж авч шинжлэх
шаардлагатай эсэхийг тодорхойлно.
8.10.5 Зуухны эд ангийн материал болон үйлдвэрлэлийн технологийн
техникийн баримт бичгийн анализын үр дүн нь хүчин төгөлдөр норматив баримт
бичгийн (Улсын хяналтын байгууллага, техникийн нөхцөлийн дүрэм)
шаардлагуудад нийцэх ёстой.
8.10.6 Хяналт шалгалтаар илэрсэн зуухны эд ангийн хэмжээ болон хэлбэрт
орсон өөрчлөлт, мөн түүнчлэн металлл болон гагнуурын холболтуудад илэрсэн
гэм согогуудыг энэхүү стандартын 7.6 болон 7.7 – н чанарын үнэлгээний нормын
шаардлагуудын хязгаараас хэтрэх ёсгүй.
8.10.7 Дотоод даралтын нөлөөллийн зуухны эд ангийн шалгах бат бөхийн
тооцоог энэхүү стандартын 6.3– н дагуу хийнэ.
Дараах нөхцөл биелсэн тохиолдолд зуухны эд анги нь аюулгүй ажиллана
гэж үзнэ:
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(79)

Эд ангиудын хэмжээ болон ажлын биетэй металллын харилцан үйлчлэлийн
нөхцлөөс хамааран ашиглалтын нэмэгдэл утгыг c2 – нь 0,3 ÷ 1,0 мм – н завсарт
байхаар авна.
Бат бөхийн шалгах тооцоонд орох зуухны үндсэн эд ангиудад барабан,
цуглуулагч, перепускийн шугам хоолой (халдаггүй), халах гадаргуугийн шугам
хоолойнууд багтана.
8.10.8 Чанарын норм шаардлага (энэхүү стандартын 7.6, 7.7) хангахгүй
хяналт шалгалтаар илэрсэн хэв гажилт болон металллын гэм согогтой эд ангиудад
магадлах бат бөхийн тооцоог зайлшгүй хийх шаардлагатай.
8.10.9 390˚С – с их тооцооны температуртай дунд даралтын зуухны уур
халаагчийн замын эд ангиудын үлдэгдэл нөөцийг үнэлэхдээ металллын төлөв
байдлын хяналт шалгалт хийнэ.
400 мянгаас олон цаг ажилласан зуухны 390˚С – с өндөр тооцоны
температурт ажилладаг эд ангиудын үлдэгдэл нөөцийн үнэлгээг хийхдээ урт
хугацаанд ажилласан металллаас авсан дээжний бодит шинж чанарыг
тодорхойлно.
8.10.10 Ажилд залгасан тоо нь 500 – с хэтэрсэн нь баримт бичгээр
баталгаажсан, эвсэл эд ангиудын дотоод гадаргууд зэврэлт – ядралын шинжтэй
гэм согог илэрсэн тохиолдолд барабанд болон зуухны булангуудад (57 мм болон
түүнээс их гадаад диаметртэй) мөчлөгт бат бөхийн шалгах тооцоо хийнэ. Мөчлөгт
бат бөхийн тооцоог хийхдээ орчны зэврэлт үүсгэх хүчин зүйлсийг тооцно.
8.10.11 Зуухны эд ангийн металлл эрчимтэй зэврэлттэй бол (зэврэлтийн
дундаж бодит хурд нь 0,1 мм/жил – с их) төлөвлөсөн ашиглалтын хугацаа дуусах
үеийн ханын зузаан болон бодит хамгийн бага ханын зузааны утгаар бат бөхийн
тооцоо хийнэ.
8.10.12 Мэргэжлийн байгууллагын шийдвэрээр нөхцөл байдал бүрт
тохируулан тооцоо хийх шаардлагатай эсэх, аргачлалыг тогтооно.
8.10.13 Зуухны цаашдын ашиглалтын боломж, нөхцөл хугацааг хяналт
шалгалт (шаардлагатай бол металллын шинжилгээ хийнэ), бат бөхийн тооцоо
болон туршилтын даралтад хийсэн гидравлик туршилтын үр дүнгээр тодорхойлно.
Тооцооны болон зөвшөөрөгдөх параметрт ажиллах зуухны цаашдын
аюулгүй ашиглах боломжийн зайлгүй нөхцөл нь зуухны эд ангиуд нь тохирох,
энэхүү стандартын 7.6 болон 7.7 – н зайлшгүй шаардлагууд биелэх юм.
Эд ангиудын бат бөхийн нөөцийн коэффициент нь шугам хоолойн эд
ангиудын хувьд 1,4 – с ихгүй, барабаны (тооцооны температурт металллын
гулсалтын хязгаараар) хувьд 1,45 – с ихгүй хэмжээгээр буурсан тохиолдолд
зуухны ашиглалтын хугацааг сунгах боломжтой.
8.10.14 Тогтоосон ашиглалтын хугацаа нь хэтэрсэн зуухны техникийн
оношлогооны үр дүнгээр дараах шийдвэрүүдийн нэгийг хүлээн зөвшөөрнө:
- тооцооны болон зөвшөөрөгдөх параметрт ашиглах хугацааг сунгах;
- параметрын хязгаарлалттай ашиглалтын хугацааг сунгах;
- засвар;
- шинэчлэл (бүтээцийг өөрчлөх);
- өөр зориулалтаар ашиглах;
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- ашиглалтаас гаргах.
8.10.15 Хэрвээ зуухны эд ангиуд статик ачаалалд бөт бөхийн нөхцөл нь
тооцооны даралт болон температуурыг тэсвэрлэхгүй бол параметрын
хязгаарлалттай ашиглалтын хугацааг сунгах шийдвэр гаргана. Параметрын
алтернатив бууралт нь эд ангиудын чанарын норм, бат бөхийн нөхцөлд нийцэхгүй.
Хяналт шалгалт болон бат бөхийн тооцооны үр дүнгээр тогтоосон буурсан
даралтын хэмжээ нь үйлдвэрлэгчийн тогтоосон хэмжээнээс бага байх ёсгүй. Энэ
тохиолдолд зуух ашиглагч байгууллага нь хамгаалах клапаны нэвтрүүлэх
чадварын тооцоо (шалгалт) хийж гарсан үр дүнг үндэслэн зөвшөөрөгдөх
(бууруулсан) даралтанд тохируулан зуухны автоматжуулалт хийнэ. Хэрвээ
хамгаалах клапангийн нэвтрүүлэх чадамж нь шинэ нөхцөлд хангалтгүй бол том
нэвтрүүлэх огтлолтой өөр клапангаар солино.
8.10.16 Уурын болон усан халаагууртай зуухнуудын аюулгүй ашиглалтын
нөхцөлийн үйлдвэрийн заавар болон НББ – г дагаж мөрдөн зуухыг цаашид
ашиглаж болно.
8.10.17 Тооцооны (зөвшөөрөгдөх) болон бууруулсан параметрт цаашид
аюулгүй ашиглах хугацааг сунгах хугацаа нь төлөвлөгөөт техникийн
аттестачлалын хугацаатай ижил байх бөгөөд 8 жилээс хэтрэх ёсгүй.
8.10.18 Зуухны цаашид ашиглах сунгасан хугацаа нь дууссан тохиолдолд
зуухны ашиглалтын шинэ (нэмэлт тогтоосон) хугацааг тогтоох техникийн
оношилгоо хийнэ.
Дараагийн техникийн оношилгооны хөтөлбөр нь эхний (өмнөх) оношилгооны
хөтөлбөрөөс өөр байж болно.
8.11 Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааг сунгах ба сорилт
шалгалтын үр дүнгээр дүгнэлт гаргахад тавигдах шаардлага (аж үйлдвэрийн
аюулгүй байдлын мэргэшсэн эсвэл мэргэжилтэний дүгнэлт)
8.11.1 Хяналтын шинжилгээ болон тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацаа
эсвэл нөөц дууссаны дараа хийсэн ажлын дүгнэлтийг техникийн тайлангийн маягт
дээр хийх ба дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ.
8.11.1.1 Удиртгалын хэсэг нь:
- ашиглаж байгаа байгууллага ба тоног төхөөрөмжийн бүтэн нэр,
- ажлын шалтгааны өгөгдөл (тооцоолсон эсвэл ашиглалтын нөөц дууссан
эсвэл нөөцийг нэмэгдүүлэх, осол, удаан хугацааны зогсолт г.м.).
- ажлын зорилго.
- ажил гүйцэтгэхэд ашигласан норматив баримт.
8.11.1.2 Оношилгоонд орж байгаа тоног төхөөрөмжийн үндсэн мэдээлэл
(паспортын мэдээлэл):
- тоног төхөөрөмжийн нэр (бүрэн), үйлдвэрийн ба бүртгэлийн дугаар;
- үйлдвэрлэсэн он, ашиглалтанд орсон хугацаа;
- тооцооны үзүүлэлтүүд;
- үндсэн элемент, тэдгээрийн тоо, хэмжээ;
- үндсэн элементүүдийг үйлдвэрлэсэн материал ба технологи;
- гагнуурын холболтын тухай мэдээлэл;
- үйлдвэрлэх ба угсрах үед хийсэн үл эвдэх сорилын тухай мэдээлэл;
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- ажилласан ба асаалтынзалгалтын тоо;
- ашиглалтын бодит өгөгдөлүүдийн мэдээлэл.
8.11.1.3 Техникийн баримт бичгийн шинжилгээний үр дүн:
- материалын үйлдвэрлэл, гагнуурын холболтын төрлийн талаарх товч
шинжилгээ (хэрэв шаардлагатай бол гэрчилгээний өгөгдөлийн шинжилгээ хийх);
- энэ стандартын 6.3.3.3, 6.3.3.4-т зааснаас дээш температурт tcн ажилладаг
тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын жилийн дундажийг тохирсон ажиллагаатай
харьцуулсан шинжилгээ;
- өмнөх үзлэг, судалгааны үр дүнгийн талаарх товч мэдээлэл;
- засвар, солигдсон ба өөрчлөлт хийгдсэн мэдээлэл; засварсан, солисон ба
өөрчлөсөн шалтгааныг үндэслэлийг судлах;
- хэрэв байгаа бол үйл ажиллагааны онцлог шинж чанарууд (тооцоонын
горим эсвэл горимоос гажсан гэх мэт),
- хэрэв байгаа бол өмнөх оношилгооны үр дүнгийн товч шинжилгээ.
8.11.1.4 Хийгдэж буй шинжилгээний (оношилгоо) үр дүн:
- тоноглолын тухайн оношилгоог гүйцэтгэсэн үл эвдэх сорилын
лабораторийн мэдээлэл: итгэмжлэлийн гэрчилгээ, үл эвдэх сорилын ажилтнуудын
мэргэшлийн өгөгдлүүд
- гадна үзлэг-хэмжих шалгалт, эд ангийн гагнуурын холболт ба үндсэн
металллын үл эвдэх сорил, зузааны ба хатуулгийн хэмжилтийг багтаасан үл эвдэх
сорилын төрөл бүрийн аргаар хийсэн ажлын тайлан ба үр дүнгийн дүн шинжилгээ
- гагнуурын холболт ба үндсэн металллд согог илэрсэн тохиолдолд
шалгалтын үр дүнд үндэслэн хийсэн эвдрэлийн шинжилгээ
- металллын төлөв байдлыг шууд объект дээр нь болон хэсэгчилсэн эсвэл
бүтэн металллын огтлолын дээж авч лабораторийн нөхцөлд шинжилсэн ажлын
тайлан ба үр дүнгийн дүн шинжилгээ
- усан шахалтын нөхцөл ба үр дүн (хэрэв хийсэн бол).
8.11.1.5 Бат бөхийн магадлах тооцоо ба үлдэгдэл нөөцийн үнэлгээ (хэрвээ
шаардлагатай бол)
- өгөгдөл, тооцооны үндсэн томъёо, тооцооны дүнг өгсөн тооцооны аргын
товч тодорхойлолт;
- тооцооны дүнгийн товч дүгнэлт ба тооцоолох элементийн бат бөхийн
шаардлагад тэнцсэн эсвэл тэнцээгүй эсэх;
- шаардлагатай бол бат бөхийн нөхцөлийг хангаагүй тоног төхөөрөмжийн
ашиглалтын зөвшөөрөгдөх үзүүлэлтүүдийг тооцоолох;
- шаардлагатай тохиолдолд стандартын энэ хэсгийн өмнөх дэд хэсэгт
заасан үлдсэн нөөцийн тооцоог (түр эсвэл үечилсэн хугацаа) хийнэ. Мөн
шаардлагатай тохиолдолд хэврэгийн бат бөх эсвэл тоног төхөөрөмжийн
элементүүдийн ажиллах чадварын тооцоог хийнэ.
8.11.1.6 Үнэлэлт ба зөвлөмж (Дүгнэлт)
Судалгааны болон тооцооны үр дүнд үндэслэн оношлогдсон тоног
төхөөрөмжийн техникийн төлөв байдлын талаархи саналыг боловсруулж, үнэлэлт,
зөвлөмжийг өгч, цаашдын аюулгүй ашиглах хугацаа ба ашиглалтын нөхцөлгийг
тогтооно.
Зөвлөмж нь засварын эсвэл хэсэгчилсэн солих, металлл элементүүдийн
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завсрын нэмэлт (нэмэлт нөөц дуусахаас өмнө) шалгалтын шаардлагыг агуулж
болно. Түүнчлэн дараагийн оношилгооны үед шалгалтын хамрах хүрээг
өргөжүүлэх талаар зөвлөмжийг гаргаж болно.
8.11.1.7 Дүгнэлт хийхэд ашигласан зохицуулалтын баримт бичиг болон
бусад эх сурвалжуудын жагсаалт.
8.11.2 Хэрэв тоног төхөөрөмжийг тусгай хөтөлбөрөөр оношлох бол
дүгнэлтэнд хавсаргана.
Шаардлагатай лиценз, гэрчилгээ, магадлан итгэмжлэх гэрчилгээ,
нотолгооны хуулбарууд нь уг дүгнэлтэнд хавсаргагдана.
8.11.3 УМХГ-ын хяналт тавьдаг тоног төхөөрөмжинд үйлдвэрийн аюулгүй
байдлын тайлан бичигдэнэ. Үйлдвэрийн аюулгүй байдлын дүгнэлтийг тогтоосон
маягтын дагуу бэлтгэнэ. Аж үйлдвэрийн байдлын дүгнэлтэнд 8.11.1-д жишмэл
бүрэлдэхүүн (хэсгүүд) -ийг товч хэлбэрээр оруулах хэрэгтэй.
Аж үйлдвэрийн аюулгүй байдлын тайланг гаргахгүйгээр зуухны халах
гадаргуу (стандартын энэ хэсгийн 8.2.1-ийг үз) ашиглалтын хугацааг шинжээчдийн
саналаар сунгаж болно.
Хэрэв тоног төхөөрөмжийн бүрэлдэхүүн дэх цөөн эд ангиудын ажиллах
хугацааг сунгаж байгаа (жишээлбэл, уурын шугамын хэдэн нэгж булангууд 8.3.8.7-ийг үзнэ үү) бол шинжээчдийн саналаар ашиглалтын хугацааг сунгаж
болно. Шинжээчдийн дүгнэлтийг байгууллагын удирдлага батална.
8.11.4 Өндөр даралтын 4.0 МПа-с дээш уурын шугам, зуух, турбин ба 8.0
МПа дээш-с халуун усны шугам хоолой, тоног төхөөрөмжинд ашиглагч
байгуулагатай хамтарч (шинжээч эсвэл мэргэжилтний дүгнэлт) ашиглах хугацааг
сунгах дүгнэлт гаргана.
Металллын шалгалтын анхны техникийн баримтыг шийдвэрт байх ба
дүгнэлтэнд хавсаргахгүй байж болно. Бусад төрлийн тоног төхөөрөмж (уурын
болон халуун усны зуух, уур, халуун ус дамжуулах хоолой, турбин, сав) дээр
металллын анхан баримтуудын хуулбарыг хавсралтанд оруулна.
8.11.5 Техникийн оношилгоонд (үйлдвэрлэлийн аюулгүйн дүгнэлт) энэ
норматив баримтын шаардлагын дагуу орж, дүгнэлт (шинжээч эсвэл мэргэжилтний
дүгнэлт) дээр тулгуурлан тоног төхөөрөмжийн цаашдын ашиглах журмыг тогтооно
.
8.11.6 Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой техникийн баримт бичгийн, (паспорт,
г.м.) хамт дүгнэлтийг ашиглалтын байгууллага хадгална. Дүгнэлт хийсэн
байгууллага нэг хувийг хадгална.
9. Тохирлын үнэлгээ, баталгаажуулалт
9.1 Энэхүү стандартын шаардлагууд нийцсэн байдлын үнэлгээнд дараах
зүйлс хамаарагдана:
- ДЦС-н дулааны механикийн тоноглолын металллын чанар;
- металллд хийгдэх хяналт шалгалтын эзлэхүүн, хугацаа, аргачлалууд;
- металллд хийгдэх хяналт шалгалтын аргачлалууд (үл эвдэх болон эвдэх);
- тоноглолын эд ангийн нөөц болон хүчдэлийн төлөв байдлыг тодорхойлох
тооцооны аргачлалууд;
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9.2 Зохицуулалтын объектын тохирлын үнэлгээний хэлбэрүүд:

9.2.1 ДЦС-н дулааны механикийн тоноглолын металллын чанар:
- улсын мэргэжлийн хяналт;
- үйлдвэрлэлийн байгууллагад харъяалагдах, эвсэл хөндлөнгийн
байгууллагад харъяалагдах туршилтын лабораторид хийгдэх металллын
туршилтууд;
- тоноглолд хийгдэх техникийн үзлэг;
- тоноглолын үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлын экспертиз;
- тоноглолын техникийн оношлогоо.
Металллд хяналт шалгалт хийх ажлын эзлэхүүн, хугацаа (давтамж) болон
шалгалтын аргачлал:
- улсын мэргэжлийн хяналт
- салбарын яамны хяналт шалгалт;
- үйлдвэрлэлийн байгууллагын ашиглалтын хяналт шалгалт;
- тоноглолын аж үйлдвэрийн аюулгүй байдлын хяналт шалгалт;
- тоноглолын техникийн оношилогоо.
9.2.2 Металллд хийгдэх хяналт шалгалтын аргачлалууд – тохирлын үнэлгээ
9.2.3 Хүчдэлт төлөв болон тоноглолын эд ангийн нөөцийг тодорхойлох
тооцооны аргачлалууд – тохирлын үнэлгээ.
9.3 Энэхүү стандартын норм болон шаардлагаар металллд хийгдэх хяналт
шалгалтын аргачлал, тооцооны тохирлын үнэлгээг сайн дурын баталгаажуулалтын
хэлбэрээр гүйцэтгэнэ.
СТО 70238424.27.100.011-2008 стандартад багтсан аргачлалуудын хувьд
тохирлын үнэлгээ шаардлагагүй.
Энэхүү стандартын шаардлагуудаар техникийн зохицуулалтын объектын
тохирлын үнэлгээний дүрэм ба журмыг цахилгаан эрчим хүчний салбарт үйл
ажиллагаа явуулж байгаа сайн дурын баталгаажуулалтын байгууллага эсвэл
Техникийн зохицуулалтын тухай ОХУ-н №184-Ф3 хуулийн заалтын дагуу ОХУ-ын
стандартчиллын байгууллага тогтооно.

ТӨГСӨВ.
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Хавсралт А
(зөвлөмжийн чанартай)
Бүртгэл-тайлангийн бичиг баримт хөтлөх журам
Металлын шалгалтын шаардлагатай тайлангийн бичиг баримтын жагсаалтыг ҮЭСн системд үйлчлэх НББ-т нийцүүлэн ТЭЦ-н техникийн удирдлагын бичиг баримтжуулах
дотоод журмаар тогтоодог.
Шалгалтын үр дүнгээр хийгддэг үндсэн бичиг баримтууд нь:
- Ажлын дэвтэр(бүртгэлийн);
- Шалгалтын үр дүнгээр хийсэн дүгнэлт, протокол (тайлангийн бичиг);
- Тайлангийн баримт бүртгэх дэвтэр;
А.1 Ажлын дэвтэр.
Ажлын дэвтэрийг шалгалтын төрөл бүрт зориулан нээнэ. Ажлындэвтэрт дараах
мэдээллүүд зайлшгүй багтсан байна:
- Шалгагдах объектын нэршил (дугаар, зураг, формуляр гэх мэт мэдээллүүдийг
заасан бүрэн тайлбар);
- Шалгагдах объектын үндсэн үзүүлэлтүүд (төрөл хэмжээ, материал, бүтэц);
- Хяналтын хамрах хүрээ, эсвэл хяналт хийх хэсгүүд (байрлалыг заах);
- Төрөл ба огноо (зорилго): оролтын (угсралт, засвар), төлөвлөгөөт (ашиглалт)
г.м;
- Хяналтын үзүүлэлт (багажны горим, тохиргоо г.м.);
- Ашиглах багаж,техникийн хэрэгсэл болон материалын төрөл, марк, үйлдвэрийн
дугаар;
- Хяналтын үр дүн (илэрсэн хэмжигдэх, хэмжигдэхгүй дефектуудын
үзүүлэлтүүдийн бүрэн тайлбар);
- Хүлээн зөвшөөрөх үнэлгээ, үнэлгээ хангалтгүй тохиолдолд авах агра хэмжээ
(байран дээрх засвар, дахин гагнах, эд ангийг солих г.м.);
- Тайлбар (хяналтын бүх онцлог болон бусад нэмэлт мэдээллүүд);
- Шалгалт хийсэн мэргэжилтний гарын үсэг;
- Тайлан бичиг хүлээлгэн өгсөн огноо, дугаар;
Ажлын дэвтрийг үдэж лацдана.
Дэвтэр дээрх тэмдэглэлийг ажлын явцад, шалгалт хийж буй ҮЭС-н оператор
хөтөлнө.
Ажлын дэвтэр нь шалгалтын тайлан бичихэд хэрэглэгдэх анхдагч бичиг баримт
болох бөгөөд архивлагдаж ДЦС-н тоноглолуудад хийгдэхдараа дараагийн шалгалтуудад
ашиглагддаг.
А.2 Тайлан (дүгнэлт).
Тайлан (дүгнэлт) нь ажлын дэвтэр дээрхтэмдэглэл дээр тулгуурлаж хийгдсэн
албан бичиг болно. Тайландшалгагдсан объектын, шалгалтын үзүүлэлтүүд, шалгалтын үр
дүнгийн талаар товч мэдээллүүд болоншалгалтын үр дүнгийн эцсийн дүгнэлт байна.
Тайлан нь нэг шалгагдсан объект болон нэг төрлийн, ижил нэршилтэйбагц
шалгагдсан объектуудадбичигдэнэ. Тайлан дээр ажил удирдагч (лабораторийн эрхлэгч,
инженер, мастер) болон мэргэжилтнүүд буюуҮЭС-н операторууд гарын үсгээ зурна.
Шаардлагатай тохиолдолд тайланд формуляр, схем, техникийн зураг,эскиз,
дефектограмм хавсаргаж болно.
А.3 Бүртгэлийн дэвтэр.
Тайлан бүртгэлийн дэвтрийг лабораторийн бүх техникийн бичиг баримт хариуцагч
хөтөлнө. Уг дэвтэрт тайлангийн дугаар, тайланг үйлдсэн огноо, шалгагдсан объектын
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нэршил, шалгалт хийсэн огноо, чанарын үнэлгээ, ажлын дэвтэр дээрх бичиглэлийн
дугаар, тайлан хүлээн авсан шалгалт захиалагчийн гарын үсэг, огноо зэргийг бүртгэнэ.
А.4 Тайлангийн маягт (дүгнэлтийн)
Тайлангийн (дүгнэлтийн) маягтыг өөрөө санаачлахгүйгээр, доорх санал болгосон
байдлаар боловсруулна.
Тайлангуудад (Дүгнэлт),олон нийтэд зөвшөөрөгдсөн шалгалтын үр дүнгийн товч
бичилт ашиглагддаг.
Хоолойн гагнуурын холболтод хийсэн хэт авианы сорилын үр дүнгийн товч
бичиглэлийн жишээ: 25 – А(-4)Е60-430

25

А

дефектийн
байршлын
гүн

дефектийн
үндсэн
үзүүлэлтийн
индекс
(далайц)

хэрвээ утга
нь номинал
зузаанаас их
бол дефект
нь ойсон
цацрагаар
илэрсэн

А–
гологдолын
түвшнөөс
бага

Дгологдолын
түвшнөөс их

Е

-4

дефектээс
ирэх
дохиоболон
гологдолын
түвшний
ялгавар
(децибел)

60

430

Дефект үргэлжлэх
уртын индекс

дефектийн
байрлал

Г–
бөөгнөрсөндефект

хоолойн
гагнуурын
оёдлын цаг
болон
минутаар

Е – урт
үргэлжлэхдефект

дефектийн
уртын
хэмжээ, (мм)

тооллын
эхээс (мм)
зүүнээс
баруун
чиглэлд

Товч бичилтээс гадна, баримт бичгийн төгсгөлд“дүгнэлт” буюу шалгалтын үр
дүнгийн тайлбар байх ёстой.
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Хэт авианы сорилын үр дүнгийн тайлангийн (дүгнэлт) маягт

(ашиглагч байгууллагын, тоноглол эзэмшигчийн нэршил)
Хэт авианы сорилын үр дүнгийн
ТАЙЛАН
Хурц уурын шугам хоолойн гагнуурын холболт бүс №____, зуух _____ (марк), станц
№_____
Шалгалт хийсэн огноо: 20__ оны _____ сарын _____, их засварын үеийн ашиглалтын
шалгалт.
НББ: ______________________________________________
(бүртгэлийн дугаар, норматив бичиг баримтын нэршил)
Багаж: _______________________________________________________________
(нэршил, үйлдвэрийн дугаар, шалгасан огноо, дараагийн шалгалт хийх огноо)
Шалгалтын үзүүлэлт: _______________________________________________
(гологдолын түвшин)
Шалгалт үр дүн
№

Схем дээрх
шалгагдсан
объектын
дугаар

Төрөл
хэмжээ, мм

Шалгалт
хийх
боломжтой
эсэх

Илэрсэн
дефектийн
тайлбар

Чанарын
үнэлгээ

Тайлбар

1

2

3

5

6

7

8

1
2
3
4

Нийт _____ гагнуурын холболт шалгав.
Шалгагдсан объектын байршлыг формуляр №_____ дээр заасан.
Дүгнэлт: ______________________________________________________________

Гүйцэтгэсэн:
________________ /______________/
Гарын үсэг
овог, нэр
Хэт авианыII зэргийн мэргэжилтэн, гэрчилгээ №20-хх-хх
________________ /______________/
Гарын үсэг
овог, нэр
Хэт авианы II зэргийн мэргэжилтэн, гэрчилгээ №09-хх-хх
Ажил удирдагч ________________ /______________/
Гарын үсэг
овог, нэр
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Соронзон бөөмийн шалгалтын үр дүнгийн тайлангийн маягт

ашиглагч байгууллагын нэршил (тоноглол эзэмшигчийн)
Ст №___-ын ТГМ-96 зуухны коллекторын металлын
соронзон бөөмийн шалгалтын үр дүнгийн
ТАЙЛАН
Шалгалт хийсэн огноо: 20__ оны _____ сарын _____, их засварын үеийн ашиглалтын
шалгалт
НББ: ______________________________________________
(бүртгэлийн дугаар, норматив бичиг баримтын нэршил
Багаж: __________________________________________________________
(нэршил, үйлдвэрийн дугаар, шалгасан огноо, дараагийн шалгалт хийх огноо)
Шалгалтын үзүүлэлт: _______________________________________________
(гологдолын түвшин)
Шалгалтын үр дүн
№
п/п

№
схемийн
шалгагсан
хэсэг

шалгагдсан
хэсгийн нэршил

илэрсэн
дефектийн
тайлбар

чанарын
үнэлгээ

тайлбар

Уур халаагчийн коллектор (схем – 3)
1
2
3
4

Нийт _____ гагнуурын оёдлын болон үндсэн металлын хэсгүүдийг шалгав.
Хяналт хийсэн байршлыг схем №____-д заасан болно.
Дүгнэлт: ______________________________________________________________

Гүйцэтгэсэн:
________________ /______________/
Гарын үсэг
овог, нэр
Хэт авианы II зэргийн мэргэжилтэн, гэрчилгээ №20-хх-хх
________________ /______________/
Гарын үсэг
овог, нэр
Хэт авианы II зэргийн мэргэжилтэн, гэрчилгээ №09-хх-хх
Ажил удирдагч ________________ /______________/
Гарын үсэг
овог, нэр
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Шингэн нэвчүүлэх шалгалтын үр дүнгийн тайлангийн маягт

(ашиглагч байгууллага, тоноглол эзэмшигчийн нэршил)
Ст №___-ын ТГМ-96 зуухны барабаны металлд хийгдсэн
шингэн нэвчүүлэх шалгалтын үр дүнгийн
ТАЙЛАН
Шалгалт хийсэн огноо: 20__ оны _____ сарын _____, их засварын үеийн ашиглалтын
шалгалт
НББ: ______________________________________________
(бүртгэлийн
дугаар,
норматив
бичиг
баримтын
нэршил
Багаж: __________________________________________________________
(нэршил, үйлдвэрийн дугаар, шалгасан огноо, дараагийн шалгалт хийх огноо)
Шалгалтын үзүүлэлт: _______________________________________________
(гологдолын түвшин)
Шалгалтын үр дүн
№
п/п

№
схемийн
шалгагсан
хэсэг

шалгагдсан
хэсгийн
нэршил

илэрсэн
дефектийн
тайлбар

чанарын
үнэлгээ

тайлбар

1
2
3
4

Нийт _____ гагнуурын холболт шалгав.
Шалгагдсан объектын байршлыг формуляр №_____ дээр заасан.
Дүгнэлт: ______________________________________________________________

Гүйцэтгэсэн:
________________ /______________/
Гарын үсэг
овог, нэр
Хэт авианы II зэргийн мэргэжилтэн, гэрчилгээ №20-хх-хх
________________ /______________/
Гарын үсэг
овог, нэр
Хэт авианы II зэргийн мэргэжилтэн, гэрчилгээ №09-хх-хх
Ажил удирдагч ________________ /______________/
Гарын үсэг
овог, нэр

409

MNS

: 2021
Хавсралт Б (санал болгох)
Спектрийн шинжилгээ хийх зөвлөмж

0.01

1<5

0.05-0.08

1≥5; 1<4

0.1

1≤4

0.12-0.15

1≥4; 2≤4

0.2

2=4

0.3

3=4

0.5

1≤2

0.8

1=2

1.0

тайлбар

элементийн агууламж %

1-

Долгионы урт, мм

идэвхжлийн үнэлгээ

харьцуулах эд
ангийн шугам
(төмөр)

Тэмдэглэгээ

Долгионы урт, мм

Тэмдэглэгээ

шинжлэх эд
ангийн шугам

Спектрийн муж

Шугамын багц
ангиудын)

(эд

Б.1 хүснэгт – спектрийн шинжилгээний үндсэн үзүүлэлт, хэмжүүрүүд

Ногоон-хөх
улбар шар

Ванадий V

цэнхэр-ягаан

-437.924
1V1
-438.997

4

-437.593

2V1
-439.523

5

-436.980

3V1

1V3

1V4

-487.548

-603.920

2

-487.822

1≥2

1.2

3

-487.215

1=3

1.5

4

-487.133

1≥3; 1≤4

2.0

1=4

2.5

1≥4

3.0

-

>0.1

-

-

410

шугам бараг
харагдахгүй

байгаа тохиолдолд
тодорхойлно

-558.676

1=3

0.15

1≥3; 1≤4

0.2

1=4

0.3

1≥4; 2=7

0.4

Долгионы урт, мм
-603,066

6

-557.285

7

-557.611

1>4; 2<8

0.5

8

-556.963

2=3

0.7-0.9

2=6

1.2-1.5

2≥5

2.0

2>5

3-4

харьцуулах эд
ангийн шугам
(төмөр)

Долгионы урт, мм

2M
o1

1M
o2

0.1

2

-605,600

3

-606,549

4

-602,706

1

0.03-0.05

1≤4

0.1

1=4

0.15

1≥4; 1=2

0.2

1≥2; 1<3

0.3

1>2; 1<3

0.5

1≤3

0.7

1=3

1.0

1≥3

1.5

1>3

2.0
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-шугам бараг
харагдахгүй

тайлбар

5

1≤3

элементийн агууламж %

-549.752

-557.045

Тэмдэглэгээ

Спектрийн муж
улбар шар

4

0.03-0.06

-553.305

шинжлэх эд
ангийн шугам

Шугамын багц (эд ангиудын)

-550.147

1-

идэвхжлийн үнэлгээ

1M
o1

3

Тэмдэглэгээ

шар ногоон

Молибиден Mo

MNS

-шугам бараг
харагдахгүй

энэ багцыг өндөр
чанаржуулсан
гангийн
шинжилгээнд
хэрэглэхгүй

: 2021
-485.975

5≥6

0.2

-482.352

3

-487.133

5≤7

0.3

-478.342

6

-478.681

5=7

0.35

7

-478.965

5≥7

0.4

1-

2.0

1<<2

3.0

2

-550.147

1<2

5.0

3

-549.752

1≤2

7.0

1=2

10.0

1=3

14.0

2-

0.1

2<4

0.4

2≤4

0.5-0.6

-551.677

Марганец Mn

1M
n2

2

-602.018

2=4

0.7

-601.664

4

-602.706

5=4; 1≤3

1.0

-601.350

6

-599.995

1=3

1.3

1≥3

1.5

5=3

2.0

5≥3

3.0

Долгионы урт, мм

Тэмдэглэгээ

Спектрийн муж

Шугамын групп

шинжлэх
элементийн
шугам

харьцуулах
элементийн
шугам

идэвхийн
үнэлгээ

5M
n3

3

Долгионы урт, мм

2M
n3

-602.180

Тэмдэглэгээ

улбар шар

1M
n3

412

хром, ванадий
молибиден
агуулсан гангуудад
ашиглахгүй

шугам бараг
харагдахгүй

өндөр
чанаржуулсан ганд
шугам бараг
харагдахгүй (6070%-ийн төмрийн
агууламжтай)
агуулгын үнэлгээ
1,5 дахин ихэсгэж
болно

тайлбар

5M
n1

шар ногоон

хөх

1M
n1

элементи
йн
агууламж
%

MNS

цайвар ногоон
ногоондуу хөх

Хром Cr

ногоон

MNS

1Cr1

1Cr4

1Cr6

520.6
04

540.9
79

492.2
27

1≤4

0.05

1=4

0.07

3

-520.234

1≥4; 1<3

0.1

4

-519.871

1≤3

0.15

1=3

0.2

1≥3

0.3

1<2

0.5-0.7

1≤2

1.0

2

-541.091

1=2

1.3-1.5

3

-541.521

1≥2

1.5-2.0

4

-540.578

1=3

2.5-3.0

1≤4

4.0

1=4

5.0-7.0

1≤2

10.0

2

-491.900

1=2

15.0

3

-492.050

1≥2; 1<3

20.0

1=3

30.0
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: 2021

471.4
42

0.5-0.6

2=7

0.7-0.8

1≤6; 2≥7

1.0

1=6; 2>7

1.3-1.5

5

-534.103

1≥6; 2≤5

2.0

6

-533.994

1=5; 2=6

2.5

7

-533.330

1=8; 2≥5

4.0

8

-532.418

1≥8; 2>5

5.0-6.0

1>8; 2=8

7.0

1=4; 2≥8

10.0

1≥4; 2≤4

15.0

1>4; 2=4

20.0

1>>4; 2>4

30.0

1<3

0.2

1≤3

0.5

1=3

0.7

1=2

1.5

1>2; 1<4

3.0

1=4

5.0

2

-471.029

3

-470.910

4

-470.728

харьцуулах
элементийн
шугам

Тэмдэглэгээ

Долгионы урт, мм

Тэмдэглэгээ

Спектрийн муж

1≥7; 2≤7

-537.149

шинжлэх
элементийн
шугам

Шугамын групп

0.4

414

шугамын
идэвхийн
тогтворгүй,
үнэлгээг
хамгийн их
идэвхжилттэй
үед хийнэ
(бусад тод
гэрлийг
тооцохгүй)

0.2%-ийг 0,5%аас ялгах нь
хэцүү

анхааруул
га

1Ni1

534.8
32

1=7

элементи
йн
агууламж

2Cr7

0.2-0.3

идэвхжли
йн
үнэлгээ

1Cr7

534.5
81

1≤7

4

Долгионы урт, мм

цайвар ногоон

: 2021

хөх

Никель Ni

Хром Cr

MNS

ногоон

MNS

1Ni2

508.
052

2

-507.924

: 2021

1-

0.5-1.0

1-

1.0-1.5

-шугам бараг
харагдахгүй

1-

2.0

-муу харагдана

1<<2

3.0

1<2

5.0

1≤2

7.0

1=2

10.0

1≥2

15.0

өндөр
чанаржуулсан
(вольфрамтай,
2%-ийн
молибидентэй)
ганд агуулгын
үнэлгээг 1,5
дахин бууруулж
болно

1>2

20.0

1-

0.01-0.02

0.047

-499.413

2≥3

0.10

4

-500.187

2>3; 1<4

0.15-0.20

5

-500.613

1≤4

0.25-0.30

1=4

0.35

1≥4; 1≤5

0.5-0.6

1=5

0.8

1≥5

1.0-1.5

Харьцуулах
элементийн
шугам

415

идэвхжилт
тогтворгүй, нийт
идэвхжлээр
тодорхойлно
(хурц гэрлийг
тооцохгүй),
өндөр
чанаржуулалтта
й (60-70%-ийн
төмөртэй) ганд
агуулгын
үнэлгээг 1,5
дахин ихэсгэж
болно

тайлбар

2=3

элементийн агууламж

Долгионы урт, мм

Тэмдэглэгээ

Спектрийн муж

Шугамын багц

Шинжлэх
элементийн шугам

0.05

Идэвхийн үнэлгээ

499.
107

2≤3

3

Долгионы урт, мм

2Ti1

499.
951

Тэмдэглэгээ

1Ti1

ногоон

Титан Ti

-шугам бараг
харагахгүй

: 2021

шар ногоон
цэнхэр

Ниобий Nb

хөх цэнхэр

Вольфрам W

ногоон

MNS

1W1
2W1

1W2

1W3

-505.330
-505.461

3
4

1-

0.1

1<<3

0.3-0.5

1<3

1.0

1≤3

1.5-2.0

1=3

2.5-3.0

1≤4

5.0

1≥4; 2≤3

8.0-9.0

1>4; 2=3

13.0

1>>4; 2≥3

18.0

1=2

5.0

-505.164
-504.983

2

-550.147

1≥3

9.0

3

-549.752

1>3

13.0

1>>3

18.0

1-

0.4-0.5

1≤3

0.7

-шугам бараг
харагдахгүй

-551.470

3

-467.317

1=3

1.0

4

-465.450

1≥3

1.5-2.0

1>3; 1≤4

2.5

1>4

5.0

1<<3

0.1

1<3

0.15-0.2

1≤3

0.2-0.3

1=3

0.3-0.5

1≥3; 1<4

0.5-0.7

-465.987

1Nb1

-467.210

3

-467.317

1>3; 1≤4

1.0

2Nb1

-467.537

4

-467.885

1=4

1.3-1.5

1=3; 1<4

0.3

1≥3; 1≤4

0.5

1>3; 1=4

0.7

1≥4

1.0

1>4

1.5
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-шугам бараг
харагдахгүй

2%-аас их Mn,
0.2%-аас их
титантай ганд
ашиглах
боломжгүй

60-70%-ийн
төмөртэй өндөр
чанаржуулсан
ганд ашиглана

1Nb3

-534.417
-

-535.104

0.2 –оос
их

шугам тод
харагдана

0,2

2 шугам 2уулаа
тод харагдана

2-

Харьцуулах
элементийн
шугам

Тэмдэглэгээ

Долгионы урт, мм

Тэмдэглэгээ

Спектрийн муж
ногоон
ногоондуу цэнхэр

Шугамын багц
Ниобий Nb
Кобальт Co

1Co1

-

1-

1-

Шинжлэх
элементийн шугам

1Nb4

-

Идэвхийн үнэлгээ

2Nb3

-

: 2021

1-

0.05

1<<2

0.1-0.2

1<2

0.3

1≤2

0.5

1=2

0.7

2

-509.701

1≥2; 1≤3

1.0

3

-509.870

1=3

1.5

1≤2

0.3

1=2

0.5

1≥2; 1≤3

0.7

1=3

1.0

1≥3

1.5

1<2

2.0

1=2

5.0

1>2

10.0

Тайлбар

-405.894

Элементийн агууламж%

1Nb2

Долгионы урт, мм

ногоон

нил
ягаан

MNS

-шугам бараг
харагдахгүй

-509.530

-486.788

2

-487.822

417

60-70%-ийн
төмөртэй өндөр
чанаржуулсан ганд

: 2021

улбар шар-улаан

Цахиур Si

MNS

1Si2

-634.701

2Si2

-637.109

3

-640.803

4

-642.136

5

-641.166

6

-639.361

7

-640.002

1≤3

0.1-0.15

1=4

0.3

1=6; 2=3

0.6

1>6; 1≤7

1.2-1.4

1≥7; 2<6

1.8-2.0

1<7

3.0-4.0

цахиур зөвхөн
очлох горимд
илэрнэ

Анхааруулга - * идэвхийн үнэлгээ нь тогтмол гүйдлийн нуман горимд илэрхийлэгдсэн.

Хүснэгт Б.2 – Химийн найрлагаараа ойролцоо гангуудын маркуудын ялгах шинж тэмдгүүд
Гангийн марк
Шинжилгээний үеийн зөвлөмж
16М - 12МХ

хромын найрлагаар ялгана

12МХ – 15ХМ

хромын шугамын идэвхээр (найрлагаар) ялгана

20ХМФЛ – 15Х1М1ФЛ – 15Х1М1Ф
– 12Х1МФ

молибидены шугамын идэвхээр (найрлагаар) ялгана

12Х1МФ – 12Х2МФСР

хром, молибидений шугамын идэвхээр (найрлагаар)
ялгана, 12Х2МФСР ганд 0,03%-ийн титан байдаг

12Х2МФБ, 20Х1М1Ф1БР болон
бусад ниобийтэй, 12Х2МФСР ба
25Х2М1Ф-ээс

ниобийгийн найрлагаар тодорхойлно (Cr7–ийг
тодорхойлох үед илэрнэ)
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MNS

: 2021

Хавсралт В
(санал болгох)
Графитизацийн шкал
(500 дахин томруулсан)
Бүтцийн өөрчлөлтийн үе шат

Графитицазийн шинж байдал

Графитазийн балл

1
Бөмбөлгөн эсвэл бөмбөлгөн
графитийн бөөгнөрөл. Графит нь
эзлэхүүний 5% - г эзэлсэн.

2
Чөлөөт графитийн олон тооны
үүсэл. Графит нь эзлэхүүний 10% г эзэлсэн.

3
Том хэмжээ бүхий гинжин
графитийн үүсэл. Графит нь
эзлэхүүний 20% - г эзэлсэн.

4
Тусгаарласан хэлбэр бүхий
графитийн үүсэл, мөн мөхлөгийн
хил заагаар.
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MNS

: 2021
Хавсралт Г
(санал болгосон)
Төвөөс зугтах аргаар цутгасан 15Х1М1Ф маркийн гангийн гулсалтын
(ликвационных) бичил бүтцийн хуваарь
(100 болон 500 дахин томруулсан)

Бүтцийн төлөв байдал
×100

×500

Бүтцийн болон
гулсалтын бүс дэхь
бичил гэмтлийн
морфологийн онцлог

Бичил гулсалтын
жигд бус
байдлыг
илэрхийлэгч
балл

Феррит-бейнитийн
үндсэн бүтэц
/гулсалтын үе
давхаргагүй/

I

Дендридийн
мөхлөгийн хил
заагийн маш бага
хэсгийг эзэлдэг
гулсалтын сул
илэрхийлэгдсэн үе
давхарга

II

/гэм согогүй/

Дендридийн
мөхлөгийн хил
заагийн талыг
эзэлсэн гулсалтын
сул илэрхийлэгдсэн
үе давхарга
/гэм согогүй/

420

III

MNS

Бүтцийн төлөв байдал
×100

Бүтцийн болон
гулсалтын бүс
дэхь бичил
гэмтлийн
морфологийн
онцлог

×500

: 2021

Бичил
гулсалтын жигд
бус байдлыг
илэрхийлэгч
балл

Дендридийн
мөхлөгийн хил
заагийн талаас
ихийг эзэлсэн
гулсалтын тодоор
илэрхийлэгдсэн
үе давхарга
/Технологийн
үүсэл бүхий нүх,
сүвтэй/

IV (a)

Дендридийн
мөхлөгийн хил
заагийн талаас
ихийг эзэлсэн
гулсалтын тодоор
илэрхийлэгдсэн
үе давхарга
/Технологийн
үүсэл бүхий бичил
цууралттай/

Дендридийн
мөхлөгийн хил
заагийн талаас
ихийг эзэлсэн
гулсалтын тодоор
илэрхийлэгдсэн
үе давхарга
/Салаалсан бичил
цууралттай/
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IV (б)

V

MNS

: 2021

Хавсралт Д
(зайлшгүй)
Нүүрстөрөгчит болон бага чанаржуулсан ган дахь перлитийн бөмбөрцөгжилтийн
хуваарь
(1000 дахин томруулсан)
Бүтцийн өөрчлөлтийн үе шат

Бичил бүтцийн онцлогууд

Бичил бүтцийн
өөрчлөлтийн балл

1
Феррит болон перлит.
Перлитийн уян бүтэц.

Бөмбөрцөгжилтийн бага
үе шат. Цементит нь
бөмбөрцөг
хэлбэртэйбөгөөд бага
зэрэг томосгоход цэгэн
байдлаар харагдана.

2 баллаас дээш болвол
перлитийн хувиарлалт
болон ферритийн хил
зааг дээр байрлах
бөмбөлгөн цементитийн
тоо хэмжээ бага

422

2

3

MNS

Бүтцийн өөрчлөлтийн үе шат

: 2021

Бичил бүтцийн онцлогууд

Бичил бүтцийн
өөрчлөлтийн балл

Бөмбөрцөгжилтийн
харьцангуй үе шат.

4

Перлитийн мөхлөгийн хил
зааг замбараагүй болсон,
ферритийн хил зааг дээр
байрлах бөмбөлгөн
цементитийн тоо хэжээ
ихэссэн

Бөмбөрцөгжилтийн
харьцангуй үе шат.
5
Перлитийн хил зааг
байхгүй болсон,
периферийн мөхлөгө дээр
байрлах бөлбөлгөн
цементитийн хэмжээ
томорсон

Бүрэн бөмбөрцөгжилт.
Ферритийн мөхлөгийн хил
зааг дээр байрлах
бөмбөлгөн цементит их
томорсон
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6

MNS

: 2021

Хавсралт Е
(зайлшгүй)
ЗТВрп, урсалттай, 12Х1МФ ган уурын шугам хоолойн гагнуурын холболтын
металлын бүтцийн өөрчлөлтийн ангилал.
Оёдлын металл 09Х1МФ
(500 дахин томруулсан)
Хувьсах үе
шат

Бүтцийн өөрчлөлтийн
үе шат

Бүтцийн өөрчлөлтийн
схем

Бичил бүтцийн онцлог

Феррит-перлитийн жижиг
мөхлөг бүхий бүтэц.
Мөхлөгийн хил зааг дээр
байрласан дахин талсажсан
0,8-1 мкм хэмжээтэй
бөмбөлгөн хэлбэртэй перлит.
Мөхлөгийн хил зааг болон бие
дээр ажиглагдах маш жижиг
хэмжээ (дисперс) бүхий
карбид. Мөхлөгийн хил зааг
маш тодорхой харагдацтай.

Iм

Жижиг мөхлөг бүхий бүтэц
хадгалагдсан. Дахин
талсажсан бөмбөлгөн
перлитийн хэмжээ 1,5мкм
хүртэл томорсон; карбид нь
мөхлөгийн хил зааг дээр 1-1,5
мкм, мөхлөгийн бие дээр 0,81мкм болтол томорсон. Хил
заагын хэсгийн өргөн 2-3мкм
болж карбидтай нэгдсэн (цэвэр
хэсэг). Мөхлөгийн зарим хил
зааг замбраагүй болсон.
Перлитийн задралын
бүтээгдэхүүний
бөмбөрцөгжилт 2-3 баллд
хүрнэ.

IIм

Мөхлөгийн хил заагаар
цементитийн үе давхарга дахь
карбидын гинжин төлөв
байдлын үе шат үүсч эхлэж
буй нь харагдана.
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MNS
Хувьсах үе
шат

Бүтцийн өөрчлөлтийн
үе шат

Бүтцийн өөрчлөлтийн
схем

: 2021

Бичил бүтцийн онцлог

Жижиг мөхлөг бүхий бүтэц
хадгалагдсан.Карбидын
хэсгүүд 1,5-2,5 мкм хүртэл
томорсон. Мөхлөгийн хил
заагаар карбидын хэсгүүд
гинжин хэлбэр үүсгэн
байрласан. Дахин талсажсан
бөмбөлгөн перлит карбидын
хамт бөөгнөрсөн; бөөгнөрлийн
хэмжээ 5-10 мкм хүртэл. Хил
заагын хэсэгт карбидын нэгдэл
3мкм хүртэл зузаантай болсон.
Мөхлөгийн хил зааг их
замбраагүй болсон (эвдэрсэн);
Мөхлөгийн хил зааг дээр
карбидын хэсгүүд гинжин
хэлбэрт орсон. Перлитийн
задралын бүтээгдэхүүний
бөмбөрцөгжилт 4-5 баллд
хүрсэн.

IIIм
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MNS

: 2021

Хавсралт Ж
(зайлшгүй)
ЗТВрп, урсалттай, 15Х1М1Ф ган уурын шугам хоолойн гагнуурын холболтын
металлын бүтцийн өөрчлөлтийн ангилал.
Оёдлын металл 09Х1МФ
(микроскопоор 500 дахин томруулсан)
Хувьсах
үе
шат

Бүтцийн өөрчлөлтийн үе
шат

Бүтцийн өөрчлөлтийн
схем

Бичил бүтцийн онцлог

Анхдагч феррит, перлит,
карбидтай бичил мөхлөгтэй
хуучин бейнит (75% хүртэл).
Үе шатаараа хуучин
цементитний хавтантай
карбид.

Iм

Перлитийн бөмбөрцөгжилт –
1 оноо

IIм

Ферритно-карбидын хольц.
Бейнитны блокуудын
холболт алга болох.
Томорсон 2-3 мкм хэмжээтэй
карбидын хэсгүүд, карбид
наалдах эхний шат.
Перлитийн бөмбөрцөгжилт
3-5 оноо

IIIм

Ферритно-карбидын холимог.
Ферритний бүтцэд
цементитны шинэ орон тоон
зааг тод. Анхдагч ба
хоёрдогч феррит. ≤1 ба 2-3
мкм хэмжээтэй карбидны
хэсгүүд их бие, заагаар.
Перлитийн бөмбөрцөгжилт –
6 оноо.
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MNS

: 2021

Хавсралт И
(зайлшгүй)
Перлитийн ангилалын металлын бичил гэмтлийн хуваарь
Бичил бүтцийн онцлог

Бичил гэмтлийн
шинж

Бөмбөлөгний
Нягт *

Бичил гэмтлийн
балл

Нүх сүв (пор)
байхгүй
1

Ганц нүх сүв (пор)

300 пор/мм
хүртэл

2

Олон тооны нүх
сүв (пор)

700 пор/мм
хүртэл

3

Нүхэн (пор) гинж

1000 пор/мм
хүртэл

4
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Бичил бүтцийн онцлог

Бичил гэмтлийн шинж

Нүх сүвний
Нягт *

Микро - цууралт

Макро - цууралт

Бичил
гэмтлийн балл

3000 пор/мм
хүртэл

6

3000 пор/мм
дээш

7

Тайлбар - *) Бичил гэмтлийн тоо хэмжээний дүн шинжилгээ нь (бичил нүхний нягт) нь
зөвхөн 12Х1МФ маркийн ганд хийгдэнэ
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Хавсралт К
(зайлшгүй)
Төвөөс зугтах аргаар цутгасан 15Х1М1Ф маркийн гангийн бичил гэмтлийн хуваарь
(500 дахин томруулсан)
Бичил бүтэц
Үндсэн

Гулсалт

Гэмтлийн төлөв байдал

Нүхний
эзлэхүүний
хувь, %,
∆ν

Бичил
гэмтлийн
балл

Нүх сүв (пор) байхгүй

0

1

Ганц тооны тусгаарлагдсан ,≤
1 мкм хэмжээтэй нүх сүв

≤0,03

2

Гулсалтын үе
давхарга дахь
олон тооны
тусгаарлагдсан нүх, 1÷2
мкм
хэмжээтэй

0,03-0,04

3

Гулсалтын үе
давхарга дахь
1÷2 мкм
хэмжээтэй
нүхэн гинж.
Тусдаа
байрлах 3
мкм хүртэлх
хэмжээтэй
нүх сүв

0,04-0,06

4

Үндсэн
бүтцийн
бүсэд

Мөхлөгийн
хил заагаар
байрлах
бөмбөлөг, ≈1
мкм
хэмжээтэй

Мөхлөгийн
хил заагаар
байрлах ≈1
мкм
хэмжээтэй
нүхэн гинж.
Тусдаа
байрлах 2
мкм хүртэлх
хэмжээтэй
нүх сүв
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Бичил бүтэц

Үндсэн

Гулсалт

Гэмтлийн төлөв байдал

Нүхний
эзлэхүүний
хувь, %,
∆ν

Бичил гэмтлийн балл

Үндсэн
бүтцийн
бүсэд

Гулсалтын
бүсэд

Өөр өөр
мөхлөг дээр
байрлах
≈ 1мкм
хэмжээтэй
нүхэн гинж.
Тусдаа
байрлах 2
мкм хүртэл
хэмжээ-тэй
нүх сүв

Гулсалтын
үе давхаргад
байрлах 3
мкмхүртэл
хэмжээтэй
нүхэн гинж.
Тусдаа
байрлах 5
мкм хүртэл
хэмжээтэй
нүх сүв.

0,06-0,10

5

Мөхлөг
системд
байрлах
1÷2 мкм
хэмжээтэй
нүхэн гинж.

Гулсалтын
үе давхаргад
байрлах)
5мкм хүртэл
хэмжээтэй
нүхэн гинж.
Тусдаа
байрлах >5
мкм
хэмжээтэй
нүх сүв.

0,10-0,20

6

Гулсалтын
үе давхарга
дахь бичил
цууралт

≥0,20

7

Тусдаа
байрлах 3
мкм хүртэлх
хэмжээтэй
нүх сүв.

Хэд хэдэн
мөхлөг
дээрх бичил
цууралт
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Хавсралт Л
(зайлшгүй)
ЗТВрп, урсалттай, 12Х1МФ ган уурын шугам хоолойн гагнуурын холболтын
металлын бүтцийн өөрчлөлтийн ангилал.
Оёдлын металл 09Х1МФ
(500 дахин томруулсан)
Хувьсах
үе шат

Бичил гэмтлийн үе шат

Бичил гэмтлийн онцлог

Iп

Бичил гэмтэл нь металллографийн оптик
аргаар илрэхгүй

IIп

2 мкм хүртэл хэмжээтэй, гулсалтын,ганц нүх
сүв. Нүхний нягт ρ≤100пор/мм2.

2-3 мкм хэмжээтэй, гулсалтын, ганц нүх сүв.
Нүх сүвний нягт

IIIп

ρ=100÷1000 пор/мм2.

Мөхлөгийн хил зааг дээрх нүхэн гинж болон
10-20 мкм урттай бичил цууралт болон
нүхний нэгдэл.

IVп

Нүхний нэгдэл болон нүхэн гинжин дэхь
микро болон макро цууралтууд.

Vп
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Хавсралт М
(зайлшгүй)
ЗТВрп, урсалттай, 15Х1М1Ф ган уурын шугам хоолойн гагнуурын холболтын
металлын бүтцийн өөрчлөлтийн ангилал.
Оёдлын металл 09Х1МФ
(500 дахин томруулсан)
Хувьсах
үе шат

Бичил гэмтлийн үе шат

Бичил гэмтлийн онцлогууд

Iп

Бичил гэмтэл нь металллографийн оптик
аргаар илрэхгүй

IIп

Мөхлөгийн хил зааг дээрх 1-2 мкм
хэмжээтэй ганц, гулсалтын нүх сүв

Мөхлөгийн хил зааг дээрх 2-3 мкм
хэмжээтэй ганц нүх сүв.

IIIп

Мөхлөгийн хил зааг дээрх
1-3
мкм хэмжээтэй нүхэн гинж, нүх сүвний
нэгдэл болон бичил цууралт.

IVп
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Бичил болон том цууралт гинжин нүх сүв
болон нэгдсэн (нийлсэн) нүх сүвийн
хамт.

Vп
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Хавсралт Н
(санал болгох)
Карбидан болон интерметалллид бэхжүүлэлттэй ганг давхаргаас тусгаарлахад
ашиглагдах электролитын найрлага
Электролизын
горим

Электролитын найрлага

Калийн хлорид, 75г/дм3 массын
концентрацитай уусмал.
50 г/дм3 массын концентрацитэй
лимоны хүчил

Гүйдлийн
нягт,
А/см2

0,020,05

Электролитын
температур,°С

Гангийн төрөл

Тусгаарлах
давхарга

-5-0

Нүүрстөрөгчит, бага
чанаржуулсан, перлит,
мартенсит

Me3C, Me7C3,
Me23C6, MeC

-

бага
чанаржуулсан,
нүүрстөрөгчит

Me3C, Me7C3,
VC

-

5%-аас доош
хром агуулсан

карбид, нитрид,
интерметалллид

-

графит
агуулсан,
нүүрстөрөгчит,
чанаржуулсан ширэм

карбид, нитрид,
графит, окисл,
сальфид

+10

Төмөрхөнгөнца-гаан
цахиурнүүрстөрөг-

Калийн бромид, 0,2 моль/дм3 массын
концентрацын эквиваленттэй уусмал
Лимоны хүчилтэй натрий, 0,5
моль/дм3массын концентрацын
эквиваленттэй уусмал

-

5г/дм3 массын концентрацитай
аскорбины хүчил
Натрий лимоны хүчилтэй, 50-100 г/дм3
массын концентрацитэй уусмал
Калийн хлорид эсвэл калийн иодид,
20 г/дм3 массын концентрацитай
уусмал

-

Лимоны хүчилтэй натрий, 50 г/дм3
массын концентрацитай уусмал
Калийн бромид, 12 г/дм3 массын
концентрацитэй уусмал
Цибензидсульфоксид, 0,25г/дм3
массын концентрацитэй уусмал

-

Калийн йодид, 6г/дм3 массын
концентрацитэй уусмал
Натрийн фторид, 1,1 г/дм3 массын
концентрацитэй уусмал
Аммионий хлорид, 300 г/дм3 массын
концентрацитэй уусмал

0,03

Сахароз, 10г/дм3 массын
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чит

Аммоний роданистый, 10г/дм3 массын
концентрацитай уусмал

К – давхарга
0,02

-5 - +10

9Г28Ю8М

уксусны хүчилтэй магний, 5г/дм3
массын концентрацитай уусмал

(Fe1Mn)3AlCx

Калийн хлорид, 75г/дм3 массын
концентрацитай уусмал
Давсны хүчил, 0.02 моль/дм3 массын
концентрацийн эквиваленттэй уусмал

0,01

-5 - -3

өндөр
марганцтай
аустенит

-

бага
чанаржуулсан
марганцтай

Me3C, Me7C3

Глицерин, 100г/дм3 массын
концентрацитэй уусмал
Давсны хүчил, 20 см3/дм3 эзлэхүүний
концентрацитай уусмал
0,05
Глицерин, 50 г/дм3 массын
концентрацитай спиртийн уусмал
Калийн хлорид, 75 г/дм3 массын
концентрацитай уусмал
Тиомочевина, 2-3 г/дм3 массын
концентрацитай уусмал

V(C,N), VC
α– феррит

+20

12%-ийн
хромтой
мартенсит,
карбидан
бэхжүүлэлттэй
аустенит

Me23C6,
Me2(C,N),
Me2C, Me7C3,
MeCX, Me(C,N),
Me2Me, Me6C

0,07-1,2

+20

12%-ийн
хромтой
мартенсит,
карбидан
бэхжүүлэлттэй
аустенит

MeC, Me7C3,
Me6C, σ,
Me(C,N),
Me2`Men

-

-

аустенит

карбид, окисл

зэвэрдэггүй

MeC, Me7C3,
Me6C, Me23C6,
NiBe, Me3B2

0,02

Давсны хүчил, 50-500 см3/дм3
эзлэхүүний концентрацитай уусмал

Натрийн хлорид, 150 г/дм3 массын
концентрацитай уусмал
Винная хүчил, 25 г/дм3 массын
концентрацитай уусмал

Лимоны хүчилтэй натрий, 200 г/дм3
массын концентрацитай уусмал
Натрийн хлорид, 30 г/дм3 массын
концентрацитай уусмал
Аскорбины хүчил, 10 г/дм3 массын
концентрацитай уусмал
Натрийн фторид, 20-30 г/дм3 массын
концентрацитай уусмал
Лимоны хүчил, 10 г/дм3 массын
концентрацитай уусмал

0,02

Давсны хүчил, 50-100 см3/дм3
эзлэхүүний концентрацитай уусмал
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Давсны хүчил, 50 см3/дм3 эзлэхүүний
концентрацитай спиртны уусмал

0,020,10

+20

өндөр
чанаржуулсан,12%-н
хромтой
мартенсит,
давтмал,
мартенситхөгшрүүлэх,
карбидан
бэхжүүлэлттэй
аустенит

Me23C6, Me7C3,
Me6C,
Me2(C,N), MeC,
Me2`Men, σ, χ, μ,
R

+20

Шилжил-тийн
өндөр
хромжуул-сан

Me2C, Me(C,N),
Me23C6, σ, χ

0

зэвэрдэггүй,зэ
вд тэсвэртэй

Me23C6, MeC,
Me(C,N),
Me7C3, Me2`Men,
σ

Давсны хүчил, 250 см3/дм3 эзлэхүүний
концентрацитай уусмал
0,02
Лимоны хүчил, 30 г/дм3 массын
концентрацитай уусмал
Калийн хлорид, 300г/дм3 массын
концентрацитай уусмал
Лимоны хүчил, 20-50 г/дм3 массын
концентрацитай уусмал

0,1-1,0

давсны хүчил, 50см3/дм3 эзлэхүүний
концентрацитай уусмал
Давсны хүчил, 50см3/дм3 эзлэхүүний
концентрацитай уусмал
0,07

-5 - -7

Бүх төрлийн

MeC, Me7C3,
Me23C6, TiB2,
Me2`Men, σ,
Me7W6, χ,
Me3B2, Z

0,020,05

20

хурдан
огтлогч

Me6C, Me23C6,
MeC

метилийн спирттэй Глицерин, 100
г/дм3 массын концентрацитай уусмал
Давсны хүчил, 30-100 см3/дм3 массын
концентрацитай уусмал
Литийн хлорид, 100-400 г/дм3 массны
концентрацитай уусмал
г/дм3 массын

лимоны хүчил, 30
концентрацитай уусмал

0,02

-1 - -18

хурдан
огтлогч

MeC, Me7C3,
Me6C,
Me23C6болон
бусад

0,05

20

Зэвэрдэггүй,
зэвд
тэсвэртэй

MeC, Me(C,N),
Me23C6, σ,
Me2`Men

Ni3Al, Ni3(Al,Ti)

+5 - +20

Интерметалллид
бэхжүүлэлттэй хром,
никельтитанта

давсны хүчил, 100 см3/дм3 эзэлхүүний
концентрацитай уусмал
Оксалийн хүчил(щавелевая), 5 г/дм3
массны концентрацитай уусмал
давсны хүчил, 200 см3/дм3 эзэлхүүний
концентрацитай уусмал
Хүхрийн хүчилтэй аммоний,10 г/дм3
массны концентрацитай уусмал
Лимоны хүчил, 10-40 г/дм3 массын
концентрацитай уусмал

0,010,08

436

β-Ni3Ti, Ni3Nb,
MeC,
Me23C6,Me7(W,

MNS

Хүхрийн хүчилтэй аммоний, 5 г/дм3
массны концентрацитай уусмал
Лимоны хүчил, 35 г/дм3 массын
концентрацитай уусмал

0,010,08

Азотын хүчил, 15 см3/дм3 эзлэхүүний
концентрацитай уусмал
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й аустенит

Mo)6

Интерметалллип
бэхжүүлэлттэй хром,
никельтитанта
й аустенит

Ni3Al, Ni3(Al,Ti)
β-Ni3Ti, Ni3Nb,
MeC,
Me23C6,Me7(W,
Mo)6
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Хавсралт П
(зайлшгүй)
Бат бөхийн тооцооны арга, норм

П.1 Үндсэн хэмжээсүүдийн сонголтоор тооцох
П.1.1 Үндсэн тэмдэглэгээг хүснэгт П.1-д үзүүлэв.
Хүснэгт П.1 - Үндсэн тэмдэглэгээ
Тэмдэглэгээ

Нэршил

Хэмжих нэгж

D

Тооцооны эд ангийн дотоод диаметр

мм

Da

Тооцооны эд ангийн гадаад диаметр

мм

Dm

Тооцооны эд ангийн дундаж диаметр

мм

φ

Бат бөхийн тооцооны коэффициент

-

φd

Нүхнээс үүссэн сулралтын үеийн бат бөхийн коэффициент

-

φc

Бэхэлгээний нүхнээс үүссэн сулралтын үеийн бат бөхийн коэффициент

-

φw

Гагнуурын холболтоосүүссэн сулралтын үеийн бат бөхийн коэффициент

-

s0

Залруулгагүй φ= 1,0 байх үеийн хамгийн бага тооцоот ханын зузаан

мм

d

Тооцооны эд ангийн нүхний диаметр

мм

[p]

Зөвшөөрөгдөх ажлын даралт

МПа

R

Булангийн тэнхлэгийн муруйлтын радиус (муруй шугаман коллектор)

мм

Ϭ

Дотоод даралтаас үүсэх хүчдэл

МПа

SRi (i = 1, Гадаад, дотоод болон нейтрал хэсэгт харгалзах булангийн ханын тооцоот
2, 3)
зузаан
Damax,

мм

Булангийн огтлолын хамгийн их ба хамгийн бага гадаад диаметр

мм

a

Булангийн хөндлөн огтлолын зууванжилт
𝐷𝑎𝑚𝑎𝑥 − 𝐷𝑎𝑚𝑖𝑛
𝑎 =2∙
∙ 100
𝐷𝑎𝑚𝑎𝑥 + 𝐷𝑎𝑚𝑖𝑛

%

Ki (i = 1,
2, 3)

Булангийн торусын (torus) коэффициент

-

Yi (i = 1,
2, 3)

Булангийн хэлбэрийн коэффициент

-

H

Номинал дотоод диаметртэй эллипсэн ба хагас бөмбөрцгөн ёроолын
гүдгэр хэсгийн өндөр

мм

Ha

Номинал гадаад диаметртэй хагас бөмбөрцгөн ёроолын гүдгэр хэсгийн
өндөр

мм

Damin

П.1.2 Ханын зузаан болон залруулга
П.1.2.1 Ханын s хэвийн зузааныг энэ заалтын г), д), е) хавсралтад заасны дагуу
залруулгыг тооцсон ханын тооцоот зузаанаар тооцож авах ба тухайн хагас боловсруулсан
хийцийн зузааны ангиллын хамгийн их хэмжээс хүртэл ойртуулан дөхүүлнэ. Бага утга руу
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нь тоймлохдоо ханын хэвийн зузааны эцсийн утгын 3%-аас ихгүйгээр авахыг зөвшөөрнө.
П.1.2.2 Ханын [s] зөвшөөрөгдөх зузааныг хавсралтын г), е) - д тодорхойлсны дагуу
с2 - ашиглалтын залруулгыг тооцсон ханын тооцоот зузаанаар тодорхойлно.
П.1.2.3 Ашиглалтын болон үйл ажиллагааны хяналтын үед бэлэн эд ангийн шууд
хэмжилтээр гаргасан ханын sf бодит зузаан нь ханын зөвшөөрөгдөх зузаанаас багагүй
байх ёстой. sf -г тодорхойлоход ашигласан хэмжих хэрэгслийн алдаа1% - с их байвал
түүнийг
тооцох
хэрэгтэй.
П.1.2.4 Ханын тооцоот зузааны залруулгыг зориулалтаар нь хоёр ангилна. Үүнд:
- c1 (үйлдвэрлэлийн залруулга) - хагас боловсруулсан хийцийн ханын зузааны хасах
хазайлтыг тооцож хийсэн эд анги, технологийн нимгэрэлт болон бусад нөхцөл дэх эд
ангийн
бат
бөхийн
боломжит
бууралтыг
нөхөх
залруулга;
- c2 (ашиглалтын залруулга) - зэврэлт, механик элэгдэл болон бусад бүх төрлийн үйлчлэл
бүхий ашиглалтын нөхцөл дэх эд ангийн бат бөхийн боломжит бууралтыг нөхөх
залруулга.
П.1.2.5c1 үйлдвэрлэлийн залруулга нь хасах хазайлтыг нөхөх с11ба технологийн
залруулга с12
-с
бүрдэнэ: c1 = c11 + c12.
с11 залруулгын утгыг хагас боловсруулсан хийцийн стандартад тогтоосны дагуу ханын
зузааны хасах хазайлтаар тодорхойлно. с12 залруулгын утгыг эдэлхүүний хийцийн
технологиор тодорхойлох бөгөөд хийцийн техникийн баримт бичигт зааснаар авна.
Үйлдвэрлэгч дээр механик боловсруулалт хийгдсэн шулуун шугам хоолой, их биений
хувьд с11 = 0; үйлдвэрлэх явцад хэв гажилт нь бэлдцийн ханын сулралд оруулдаггүй эд
ангиудын
хувьд
с12 =
0.
П.1.2.6 Ашиглалтын залруулга нь уур-усан талын с21 ба хийн талын с22 бат бөхийн
бууралтыг
нөхөх
залруулгуудаас
бүрдэнэ.
Бүх төрлийн халдаг ба үл халдаг чанаржуулсан ган эд анги, мөн 32 мм ба түүнээс бага
гадаад диаметртэй нүүрстөрөгчит ба сайжруулсан (дулаанд тэсвэртэй) ган шугам хоолойн
с21 залруулгын утга нь тэгтэй тэнцүү байна. Бусад эд ангийн хувьд (32 мм-ээс их гадаад
диаметртэй шугам хоолой, коллектор, тогоо, шугам хоолойн тусгай хэлбэржүүлсэн эд
ангиуд, бусад нүүрстөрөгчит ба дулаанд тэсвэртэй ган хийцүүд) 105 цагийн тооцоот
нөөцтэй
үед
с21
залруулгын
утгыг
П.2
хүснэгтээр
тодорхойлно.
105 цагаас дээш тооцоот нөөцтэй үед с21 залруулгын утгыг зэврэлтийн хурдыг тооцож
ихэсгэнэ; 2х105 цаг хүртэл тооцоот нөөцтэй үед энэ залруулгын утгыг (тодруулах хүртэл)
105
цагийн
тооцоот
нөөцтэй
үеийнхээр
авна.
105 цагаас доош тооцоот нөөцтэй үед с21 залруулгын утгыг нөөцөөс нь хамаарч багасгана.
Халдаггүй эд ангийн с22 залруулгын утга тэгтэй тэнцүү.
Хүснэгт П.2 - Нэмэлт залруулга с11, мм
Ажиллах орчин
32-76 мм голчтой шугам хоолой
Бусад эд анги
Ус, уур усны холимог, ханасан уур
0,5
1,0
Халсан уур
0,3
0,5
Хэт өндөр параметртай орчин
0,3
Та й лб ар - 8-20 МПа ажлын даралттай зуухны буух, ус оруулах булан, 76 мм-ээс их гадаад
голчтой ханасан уур, уур усны холимогийн халдаггүй шугам хоолойн хувьд c21 залруулга тухайн
төрлийн зуухны ашиглалтын туршлагаас хамаарч 1-3 мм байна.

Халдаг эд ангийн с22 залруулгын утга нь эд ангийн гадна гадаргуугийн температур,
түлшний төрөл, эд ангийн металл зэргээс хамаарна. с22 залруулгын утгыг тодорхойлохын
тулд эд ангийн гадна гадаргуугийн температурыг П.3-т заасан зөвшөөрөгдөх
температурын утгатай харьцуулах ёстой. Дулааны ба гидравлик жигд бусыг тооцсон,
гэхдээ халалтын жигд бус хугацааны өсөлтийг тооцоогүй дулааны тооцоогоор
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тодорхойлогддог халаах эд ангийн гадна гадаргуугийн
зөвшөөрөгдөх температурын [t]утгаас хэтрэхгүй байна.

тооцоот

температур

нь

Хүснэгт П.3 - Шаталтын бүтээгдхүүнийг тооцсон халаах эд ангийн гадна гадаргуугийн
зөвшөөрөгдөх температур [t], °C
Гангийн төрөл

Хүхэрлэг ихтэй ба хүхэрлэг
мазут
450
500
550

Эстонызанар

Шинээс бусад эрчим хүчний
түлш
450
500
550

10
400
20
450
12ХМ, 12МХ, 15ХМ,
530
10CrМо910 (хоолой)
12Х1МФ,
585
540
585
12Х2МФСР
12Х2МФБ
585
545
600
12Х11В2МФ
620
560
630
12Х18Н12Т,
610
610
640
12Х18Н10Т
Тай л ба р - Хүхэрлэг мазут түлэх үед, 407 кВт/м2 (350 × 103 ккал/(м2 × ц) - аас их max дулааны
ачаалалтай бүсэд байрлах 12Х1МФ маркийн ган экраны шугам хоолойн гадна гадаргуугийн
(угаалга хоорондын нөөцийг тооцсон) зөвшөөрөгдөх температур 5450С-аас хэтрэх ёсгүй.

Чанаржуулсан ган халах гадаргуугийн шугам хоолойг аустенит ган коллектортой
холбосон 12Х1МФ, 12Х2МФСР, 12Х2МФБ маркийн ган шугам хоолойн үл халдаг
хэсгүүдийн температур 6000С-с бага байхыг зөвшөөрнө.
105 цагийн нөөцтэй үед с22 залруулгын утгыг дараах нөхцөлийн хамгийн багаар
авна. Үүнд:
- гадаад гадаргуугийн температур ta < ([t] - 40)°C байх үед 0,5 ≤ с1 + с2мм;
- температур ([t] - 40) °C < ta < [t] байх үед 1 ≤ с1 + с2мм.
Ерөнхий зориулалттай халдаг нүүрстөрөгчит шугам хоолойн (жишээлбэл, Ст3
маркийн ган) с22 залруулга нь ханын температур, гангийн марк, чанарын ангиллаас үл
хамааран 0,4 мм-ээс багагүй байх ёстой.
Хүхэрлэг, хүхэрлэг ихтэй мазут түлэхэд 12Х18Н12Т маркийн ган, эстоны занар
түлэхэд 12Х1МФ, 12Х2МФСР, 12Х2МФБ маркийн гангийн хувьд эд ангийн гадна
гадаргуугийн температур зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс их байна, гэхдээ эхний тохиолдолд
с22 залруулгын утга 0,5 мм-ээр ихсэх, хоёр дахь тохиолдолд 100С тутамд ихсэх
температуртай нөхцөлд бусад эрчим хүчний түлшний хувьд тогтоогдсон температурын
утгаас бага байна.
105 цагаас бага ашиглалтын нөөцтэй, ханын бодит зузаанд оруулсан с22
залруулгын утгыг, тухайн нөөцийг 105 цагийн нөөцөд харьцуулсан харьцааг
пропорционалаар багасгаж авахыг зөвшөөрнө.
Хэт өндөр параметртай зуухны экрануудын шугам хоолойн гадна тооцоот
температурыг сонгохдоо угаалга хоорондын хугацаан дахь энэ температурын өсөлтийг
тооцсон байна.
Эрчим хүчний зуухны халуун хайрцагт байрлах шугам хоолойн хувьд с22
залруулгын утгыг, гадна гадаргуугийн нэгэн адил тооцоот температуртай халдаг шугам
хоолойн хувьд тодорхойлсон утгын 0,5-тай тэнцүү гэж авна.
Халуун хайрцагт байрлах шугам хоолойн ханын тооцоот температур нь жигд бус
тархалтыг тооцсон ажиллах орчны температуртай тэнцүү байна.
П.1.3 Барабаны их биеийн шулуун хэсэг, цилиндр коллектор, штуцер, шугам
хоолойн ханын тооцоот зузааныг дараахтэгшитгэлээр тодорхойлно:
𝑝∙𝐷

𝑝∙𝐷

𝑎
𝑆𝑅 = 2𝜑[𝜎]+𝑝
эсвэл 𝑆𝑅 = 2𝜑[𝜎]−𝑝 (П.1)

Тэгшитгэлүүдийг дараах нөхцөлд ашиглана:
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≤ 𝟎, 𝟑

П.1.4 Конусан шилжүүлгийн (шулуун хэсэг) ханын тооцоот зузааныг дараах
тэгшитгэлээр тодорхойлно:
𝑝∙𝐷

𝑎
𝑆𝑅 = 2𝜑[𝜎]∙𝐶𝑜𝑠𝛼−𝑝
(П.2)

D - конусан шилжүүлгийних суурийн дотоод диаметр, мм;
α - конусын өнцөг, конусан шилжүүлгийн оройн өнцгийн хагастай тэнцэнэ.
Тэгшитгэлүүдийг дараах нөхцөлд ашиглана:
𝒔−𝒄
𝜶 ≤ 𝟏𝟓° бол 𝟎, 𝟎𝟎𝟑 ≤ 𝑫 ≤ 𝟎, 𝟑𝟓;
𝟏𝟓° < 𝛼 ≤ 45° бол 𝟎, 𝟎𝟎𝟑 ≤

𝒔−𝒄
𝑫

≤ 𝟎, 𝟏𝟓эсвэл

𝑫𝟎
𝑫

≤ [𝟏 − 𝟐

𝑺𝒊𝒏𝜶
√𝑪𝒐𝒔𝜶

√(𝟏 +

𝑺−𝒄 𝑺−𝒄
) ];
𝑫
𝑫

D0 - конусан шилжүүлгийн бага суурийн дотоод диаметр, мм;
П.1.5 Гүдгэр эллипсэн, бөмбөрцгөн и хагас бөмбөрцгөн ёроолын ханын зузааныг
дараахтэгшитгэлээр тооцоолно:
- дотоод диаметрээр тооцох:
𝒑∙𝑫

𝑫

𝑺𝑹 = 𝟒𝝋[𝝈]−𝒑 ∙ 𝟐𝑯(П.3)
- гадаад диаметрээр тооцох:
𝒑∙𝑫

𝑫

(П.4)

𝒂
𝑺𝑹 = 𝟒𝝋[𝝈]+𝒑
∙ 𝟐𝑯𝒂

𝒂

𝐷

𝐷

Хагас бөмбөрцгөн ёроолын тооцоонд2𝐻 (2𝐻𝑎 ) гишүүн 1-тэй тэнцүү байна.
𝑎

Тэгшитгэлийгашиглах нөхцөл:
𝐻

𝐻

0,2 ≤ 𝐷 ≤ 0,5 (0,2 ≤ 𝐷𝑎 ≤ 0,5);
𝑎

0,0025 ≤

𝑆−𝑐
𝐷

≤ 0,1.

П.1.6 Бат бөхийн тооцоот φ коэффициент нь тооцоот эд ангийн ханын зузаан,
болон гагнуурын холболт ба нүхнээс үүсэх сулралтыг тодорхойлдог
П.1.3 - П.1.5
хавсралтын тэгшитгэлд ашиглагдах харьцангуй хэмжигдэхүүн юм.
Гагнуурын холболтын бат бөхийн (φjw) коэффициент нь гагнуурын холболтын чиглэлтэй
перпендикуляр чиглэлд үйлчлэх ачааллыг (хязгаарын) оёдолгүй эд ангийн ачаалалд
харьцуулсан харьцаагаар тодорхойлогдоно.
Нүхнээс үүсэх сулралтыг тооцсон бат бөхийн (φв эсвэл φс) коэффициент нь нүхтэй
эд ангийн ачааллыг (хязгаарын) нүхгүй ижил эд ангийн ачаалалд (хязгаарын) харьцуулсан
харьцаагаар тодорхойлогдоно.
П.1.7 Эд ангийн бат бөхийн тооцоот φ коэффициент нь гагнуурын холболтын
хатуулгийн φw, ба нүхний φd(φс) коэффициентуудын утга болон хамгийн бага утгатай
тэнцүү, эсвэл болон тооцоот ачааллын үйлчлэлийн чиглэлтэй харьцуулан оёдлын
шугамын чиглэлийг тооцсон гагнаасны оёдлын төв ба нүхний гагнаасны оёдолд ойрхон
хөвөөний хоорондхи зайнаас хамаарч тэдгээрийн үржвэртэй тэнцүү байна.
П.1.8 Гагнуурын холболт ба нүхний бат бөхийн коэффициентийг стандартын энэ
хэсэгт үйлчлэх шаардлагын дагуу тодохойлно. Ямар ч тохиолдолд бат бөхийн тооцоот
коэффициент 1-сихгүй байна.
П.1.9 Тооцоот эд ангийн ханын хэвийн зузаан дараах нөхцөлийг хангасан байх
ёстой:
𝑆 ≥ 𝑆𝑅 + 𝑐.
П.1.10 R/Da ³ 1 харьцаатай, дотоод даралттай булангийн ханын тооцоот зузааныг
дараахтэгшитгэлээр тодорхойлно:
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SRi = SR × Ki × Yi (i = 1, 2, 3),

(П.5)

SR - шулуун шугам хоолойн ханын тооцоот зузаан, i = 1, 2, 3 дугаар ньбулангийн сунгасан
(гадаад), шахагдсан (дотоод), нейтрал хэсэгт харгалзана.
П.1.11 Булангийн ханын хэвийн зузаан дараах нөхцөлөөс тодорхойлогдоно:
S = max{SR1 + c(1); SR2 + c(2); SR3 + c(3)},

(П.6)

с(1), c(2), c(3) - булангийн сунгасан (гадаад), шахагдсан (дотоод), нейтрал хэсэгт харгалзах
ханын тооцоот зузааны нийлбэр залруулга.
П.1.12 Нийлбэр залруулгын бүрэлдэхүүнд ордог ба ашиглалтын залруулга
(𝑖)

(𝑖)

𝑐2 болон𝑐 ижил.
(𝑖)

(𝑖)

Үйлдвэрлэлийн залруулгын 𝑐1 хасах хазайлтыг нөхөгч 𝑐11 - булангийн бүх бүсэд
ижил байх ба шугам хоолойн үйлдвэрийн техникийн баримт бичиг (техникийн нөхцөл)
эсвэл норматив шаардлагуудаар тодорхойлогдоно.
(𝑖)

Технологийн залруулга 𝑐12 -г дараах нөхцөлийн дагуу хэрэглэнэ.
(𝑖)

Оёдолгүй эсвэл гагнууртай хоолойгоор хийсэн секторын булангийн залруулга 𝑐12 =
0.
Булангийн гадаад болон дотоод талд дагуу, гагнуурын 2 оёдолтой хэвлэж гагнасан
булангийн хувьд:
Булангийн

(1)

(2)

(3)

𝑐12 = 0; 𝑐12 = (0,05 ÷ 0,1)𝑆; 𝑐12 = 0
нейтрал хэсэгт байрлах дагуу, гагнуурын
(1)
𝑐12

=

(1)
𝑐12

= 0;

(3)
𝑐12

оёдлын

хувьд:

= (0,05 ÷ 0,1)𝑆

Булангийн уртын дунд хэсэгт байрлах хөндлөн гагнуурын оёдолтой хэвлэж
(1)

гагнасан булангийн хувьд:
Эвэр

хэлбэртэй

(2)

(3)

𝑐12 = (0,05 ÷ 0,1)𝑆; 𝑐12 = 𝑐12 = 0
хэвэн

дээр

(1)
𝑐12

=

(2)
𝑐12

=

хийгдсэн
(3)
𝑐12

булангийн

залруулга:

=0

Битүү хэвлэсэн, эсвэл тэнхлэгийн шахалттай, өндөр давтамжийн гүйдлээр халаах
машинаар
хийгдсэн
хэвлэж
гагнасан
булангийн
залруулга:
(1)

(2)

(3)

𝑐12 = (0,05 ÷ 0,1)𝑆; 𝑐12 = 𝑐12 = 0
Секторт ороох аргаар шугам хоолой матагч тоноглол дээр хийгдсэн матаасны
технологийн залруулга:
1

(1)

- халаагүй шугам хоолойн хувьд𝑐12 = 𝑆 ∙ (1+2𝑅/𝐷 );(П.7)
𝑎

- халсан шугам хоолойн хувьд

(1)
𝑐12

=𝑆

(2)

𝑐12 =

1
∙ (1+3𝑅/𝐷 );(П.8)
𝑎
(3)
𝑐12 = 0

Хэрэв булангийн ханын хэвийн зузааны эцсийн сонголт хүртэл с12залруулгыг
тодорхойлохоор бол булангийн ханын хэвийн зузааны утгыг барамжаагаар шулуун
хоолойн ханын хэвийн зузааны утгаар авч, дараах байдлаар тодорхойлно.
П.1.13 Торусын (torus) коэффициент Кi -г дараахтэгшитгэлээр тооцоолно:
K1 = (4R + Da)/(4R + 2Da);
K2 = (4R - Da)/(4R - 2Da);
К3 = 1.
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П.1.14 Ханын тооцоот температур 3500С-с бага - нүүрстөрөгчит болон цахиур,
марганцтай ган, 4000С-аас бага -чанаржуулсан ган, 4500С-аас бага -аустенит ган
булангийн хувьд хэлбэрийн коэффициент Yi- г дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
𝑎
𝛼

(П.11)

𝑌1 = 0,12 ∙ (1 + √1 + 0,4 ∙ ∙ 𝑞);
𝑌2 = 𝑌1 ;
𝑎

𝑌3 = 0,12 ∙ (1 + √1 + 0,4 ∙ 𝛼)(П.12)
𝑆

𝑝

𝛼 = 𝐷𝑅 = 2∙[𝜎]+𝑝;
𝑎

𝑞 = 2𝛼 ∙

𝑅
+ 0,5
𝐷𝑎

α- булангийн хөндлөн огтлолын зууванжилт.
Дээрхи бүх ган булангийн хувьд, 4000С, 4500С и 5250С-аас багагүй ханын
температурт харгалзах хэлбэрийн коэффициентийг дараахтэгшитгэлээр тодорхойлно:
𝑎
𝛼

(П.13)

𝑌1 = 0,4 ∙ (1 + √1 + 0,015 ∙ ∙ 𝑞);
𝑌2 = 𝑌1 ;
𝑎
𝛼

𝑌1 = 0,4 ∙ (1 + √1 + 0,015 ∙ )(П.14)
Булангийн тооцоот температур нь дээрх утгуудын хооронд байвал,
булангийн𝑌𝑖 коэффициентийг температураас хамаарч шугаман интерполяцийн аргаар
тодорхойлно. Энэ тохиолдолд заасан температуртай илүү ойролцоо коэффициентийн
утгыг суурь утга болгож авна.
Хэрэв гаргаж авсан 𝑌𝑖 коэффициентийн утгууд 1-ээс бага бол тэдгээрийг 1-тэй
тэнцүү гэж үзнэ. Тооцоолсон утга q 1-ээс их болq=1 гэж үзнэ.
a < 0,03 тохиолдолд хэлбэрийн коэффициент 𝑌𝑖 ба залруулгын коэффициент q-г
тооцоолохдоо a = 0,03 утгыг авна.
П.1.15 𝑆𝑅 + 𝑐утгыгханын хэвийн зузааны 3%-аас ихгүй байхаар бага утга руу
тоймлоно.
П.1.16 Тулгасан гагнуурынхоолойн ирмэгийг зорох үед, зорогдсон хэсгийн нийт урт
нь 5𝑆𝑅 ,эсвэл 0,5𝐷𝑎 -н харьцангуй бага утгаас ихгүй нөхцөлд, ханын нимгэрэлт тооцоот
зузааны 5% байхыг зөвшөөрнө.
П.1.17 Барабаны (сав) их биеийн шулуун хэсэг, цилиндр коллектор, штуцер, шугам
хоолой, булангийн зөвшөөрөгдөх даралтыг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
[𝑝] =

2(𝑆−𝑐)∙𝜑∙[𝜎]
(П.15)
𝐾𝐷𝑎 −(𝑆−𝑐)

К - коэффициентийн утга: Барабаны (сав) их биеийн шулуун хэсэг, цилиндр
коллектор,
штуцер,
шугам
хоолойн
хувьд
1-тэй
тэнцүү;
Булангийн
хувьд:𝐾 = 𝑚𝑎𝑥{𝐾1 𝑌1 ; 𝐾2 𝑌2 ; 𝐾3 𝑌3 }
П.1.18 Дотоод диаметрээр (Барабаны их биеийн шулуун хэсэг, даралтат сав,
цилиндр коллектор, шугам хоолой, штуцерийн) тооцоо хийх үеийн зөвшөөрөгдөх даралтыг
дараахтэгшитгэлээр тодорхойлно:
[𝑝] =

2(𝑆−𝑐)∙𝜑∙[𝜎]
;
𝐷+(𝑆−𝑐)

(П.16)

П.1.19 Конусан шилжүүлгийн зөвшөөрөгдөх даралтыг дараах тэгшитгэлээр
тодорхойлно:
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[𝑝] =

2(𝑆−𝑐)∙[𝜎]∙𝜑∙𝐶𝑜𝑠𝛼
(П.17)
𝐷+(𝑆−𝑐)

П.1.20 Гүдгэр ёроолын (эллипс, торус (torus) бөмбөрцөгөн, хагас бөмбөрцгөн)
зөвшөөрөгдөх даралтыг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
дотоод диаметрээр тооцоход:
[𝑝] =

4(𝑆−𝑐)∙𝜑[𝜎] 2𝐻
2𝐻 ∙ 𝐷 ;(П.18)
𝐷+(𝑆−𝑐)∙
𝐷

гадаад диаметрээр тооцоход:
[𝑝] =

4(𝑆−𝑐)∙𝜑[𝜎]
2𝐻𝑎
𝐷𝑎

𝐻𝑎 +(𝑆−𝑐)∙

2𝐻 2𝐻𝑎
(𝐷 )
𝐷
𝑎

∙

2𝐻𝑎
𝐷𝑎

(П.19)

Тал бөмбөрцөгөн ёроолын хувь

= 1.

П.1.21 Хавтгай таг, ёроолын (дугуй, зуйван, тэгш өнцөгт) тооцоогтэдгээрийн бүтэц,
хэлбэрийг харгалзуулан стандартуудын энэ хэсэгт үйлчлэх шаардлагуудын дагуу хийнэ.
П.1.22 Фланец, хавчих кольцо, бэхэлгээний эд ангиудын тооцоог норматив баримт
бичгүүдийн энэ хэсэгт үйлчлэх шаардлагуудын дагуу хийнэ.
П.2 Статик бат бөхийг шалгах тооцоо
П.2.1 Энэхүү дэд хэсгийн тэгшитгэлүүдэд ашиглагдах тэмдэглэгээг П.4 хүснэгтэд
оруулав.
Хүснэгт П.4 - Тэмдэглэгээ
Тэмдэглэгээ
Qq
Qc
Mb
Mk
Mbq
Mbc
Mkq
Mkc
F
W
φbw
σφ
σz
σpz
σzz
σb
σpr
σ1, σ2, σ3
σe
σeq
σeqc
Ƭ

Нэршил

Хэмжих нэгж

Жингээс үүсэх тэнхлэгийн хүч
Дулааны тэлэлтийг өөрөөнөхөгчөөс үүсэх тэнхлэгийн хүч
Зугтах момент
Эргэлдэх момент
Жингийн ачааллаас үүсэх зугтах момент
Өөрөө нөхөгчөөс үүсэх зугтах момент
Жингийн ачааллаас үүсэх эргэлдэх момент
Өөрөө нөхөгчөөс үүсэх эргэлдэх момент
Хөндлөн огтлолын талбай
Коллектор, шугам хоолойн хөндлөн огтлолын эсэргүүцлийн момент
Булангийн хөндлөн гагнуурын холболтын бат бөхийн коэффициент
Дотоод даралтаас үүсэх тойргийн дундаж хүчдэл
Тэнхлэгийн нийлбэр дундаж хүчдэл
Дотоод даралтаас үүсэх тэнхлэгийн дундаж хүчдэл
Тэнхлэгийн хүчнээс үүсэх тэнхлэгийн хүчдэл
Муруйлтын хүчдэл
Дотоод даралтаас үүсэх дундаж радиал хүчдэл
Эд ангийн тооцоот огтлол дахь ёрөнхий хэвийн хүчдэлүүд
Шилжүүлсэн хүчдэл (дотоод даралтаасүүсэх)
Дотоод даралт болон жингийн ачааллаас үүсэх эквивалент хүчдэл
Дотоод даралт, өөрийгөө нөхөлт болон жингийн ачааллаас үүсэх
эквивалент хүчдэл

Н
Н
Н × мм
Н × мм
Н × мм
Н × мм
Н × мм
Н × мм
мм2
мм2
МПа
МПа
МПа
МПа
МПа
МПа
МПа
МПа
МПа

Мушгиралтын хүчдэл

МПа
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П.2.2 Хэвийн хэмжээсээр нь тооцоолсон эд ангиудын үндсэн хэмжээсийг
сонгосны дараа шалгах тооцоог хийнэ.
Бүх үндсэн тооцоот ачаалал, горимыг тооцож шалгалх тооцоог хийнэ.
П.2.3 Үндсэн тооцоот ачаалал:
- дотоод, эсвэл гадаад даралт;
- эдлэхүүний жин ба агууламж (жингийн ачаалал);
- нэмэлт ачаалал (холбогдсон эдлэхүүний жин, шугам хоолойн дулаан тусгаарлагч
г.м.);
- тулгуур ба шугам хоолойн хариу үйлчлэлийн хүч;
- температурын нөлөө.
П.2.4 Үндсэн тооцооны горим:
- ажилд залгалт;
- тогтмол горим;
- эрчим хүчний тоноглолын ачааллын (хүчин чадал) өөрчлөлт;
- зогсолт (зогсоох);
- Шингэн болон хийн туршилт.
П.2.5 Шалгах тооцоонд үндсэн металлболон гагнуурын холболтын физик-механик
шинж чанарын стандарт өгөгдлүүдийг ашиглана.
Хүчдэл, шилжилт, хэв гажилтуудыг тооцох сонгосон арга нь бүх тооцоот ачаалал,
тооцоот горимыг тооцох боломжтой байх ёстой.
П.2.6 Шалгалтын тооцоог хийхдээ 3 төрлийн хүчдэлийг ашиглах бөгөөд үүнд
дотоод даралтаас үүсэх үндсэн хүчдэл, нэмэлт ачааллаас үүсэх хүчдэл, эдгээрийн
хослолууд орно. Нэмэлт ачаалалд: нугалах момент, жин ба өөрийгөө нөхөлтийн
тэнхлэгийн хүч, мушгих моментыг авч үзнэ. Нэмэлт ачааллыг тусдаа тооцоогоор
тодорхойлно.
П.2.7 Барабаны(сав) их биений шулуун хэсэг, даралтат сав, цилиндр коллектор,
шугам хоолой, штуцерийн дотоод даралтын үйлчлэлээс үүсэх шилжүүлсэн хүчдэлийг
дотоод диаметрээр тооцохдоо дараах тэгшитгэлийгашиглана:
𝜎𝑒 =

𝑝∙[𝐷+(𝑆−𝑐)]
(П.20)
2∙𝜑∙(𝑆−𝑐)

Барабаны (сав) их биений шулуун хэсэг, цилиндр коллектор, шугам хоолой,
штуцер, булангийн дотоод даралтын үйлчлэлээс үүсэх шилжүүлсэн хүчдэлийг гадаад
диаметрээр тооцохдоо дараах тэгшитгэлийг ашиглана:
𝜎𝑒 =

𝑝∙[𝐾∙𝐷𝑎 −(𝑆−𝑐)]
(П.21)
2∙𝜑∙(𝑆−𝑐)

К = 1 - тогоо, коллектора, штуцер болон шугам хоолой;
K = max{K1Y1; K2Y2; K3Y3} - булан.
Конусан шилжүүлгийн хувьд дотоод даралтаас үүсэх шилжүүлсэн хүчдэлийг
дараахтэгшитгэлийг тодорхойлно:
𝜎𝑒 =

𝑝∙[𝐷+(𝑆−𝑐)]
(П.22)
2∙𝜑∙(𝑆−𝑐)∙𝐶𝑜𝑠𝛼

D - шилжүүлгийн хамгийн их дотоод диаметр.
Гүдгэр ёроолын (эллипс, торус (torus) бөмбөрцөг, тал бөмбөрцөг) хувьд дотоод
даралтаас үүсэх шилжүүлсэн хүчдэлийг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
дотоод диаметрээр тооцоход:
𝜎𝑒 =

2𝐻
]
𝐷

𝑝∙[𝐷+(𝑆−𝑐)∙

4∙𝜑∙(𝑆−𝑐)

𝐷

(П.23)

∙ 2𝐻;

гадаад диаметрээр тооцоход:
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𝜎𝑒 =

2𝐻𝑎
]
𝐷𝑎

𝑝∙[𝐷𝑎 −(𝑆−𝑐)∙

4∙𝜑∙(𝑆−𝑐)

𝐷

∙ 2𝐻𝑎 ;

(П.24)

𝑎

Тал бөмбөрцөгөн ёроолын хувьд

𝐷
𝐷
( 𝑎)
2𝐻 2𝐻𝑎

= 1 байна.

П.2.8 Хяналтын тооцоог хийхдээ эдлэхүүний ханын бодит зузааныг ашиглана. Энэ
тохиолдолд П.2.7 хавсралтын тэгшитгэлийн (S - c) гишүүний оронд (Sf - c2)-г ашиглана.
Цилиндр, конусан эд ангийн Sf зузааныг харилцан перпендикуляр 2 диаметрийн
төгсгөлийн ханын зузааны 4 хэмжилтийн дундаж утгатай тэнцүү гэж авна; хяналтын
огтлолын тоо нэг эд ангид 3-аас доошгүй байна.
Булангийн ханын зузааныг гадаад, дотоод, нейтрал - дагуу үүссэн гэсэн бүсүүдэд
тодорхойлно. Хяналтын огтлолын тоо 3-аас багагүй байна. Ханын бодит зузааныг
булангийн бүс болгоны хувьд гаргаж авсан хяналтын утгуудаас хамгийн багаар нь авна.
Эллипсэн, торус (torus) бөмбөрцөг, тал бөмбөрцгөн эд ангиудын ханын зузааны
хэмжилтийг, бөмбөгөр оройн хэсгийн хязгаараас хэтрүүлэхгүйгээр харилцан
перпендикуляр хамгийн их 2 диаметрийн төв ба төгсгөлийн 4 цэг дээр хийнэ. Ханын бодит
зузааныг тухайн эд ангийн хэмжилтийн үрдүнгийн дундаж утгаар авахыг зөвшөөрнө.
Хэрэв эд ангийн үйлдвэрлэлийн явцад ханын зузаан нимгэрсэн, эсвэл ашиглалтын
нөлөөлөл (зэврэлт, элэгдэл) үүссэн бол ханын зузааны бодит хэмжээг түүний хамгийн
бага утгатай тэнцүү гэж үзнэ. Ийм тохиолдолд тухайн нөхцөл бүрийн хувьд бодит зузааныг
тогтоохыг зөвшөөрнө.
П.2.9 Дотоод даралт, нэмэлт ачааллаас үүсэх хүчдэлийн бүрдүүлэгчдийн тооцоо.
П.2.9.1 Дотоод даралтаас үүсэх тойргийн дундаж хүчдэл:
𝑝∙𝐷

𝜎𝜑 = 2∙𝑆∙𝜑 ;

(П.25)

П.2.9.2 Дотоод даралт, тэнхлэгийн хүч, нугалах моментоос үүсэх тэнхлэгийн
нийлбэр дундаж хүчдэл:
𝜎𝑧 = 𝜎𝑝𝑧 ± 𝜎𝑧𝑧 ± 0,8𝜎𝑏 ;
(П.26)
дотоод даралтаас үүсэх тэнхлэгийн дундаж хүчдэл:
𝑝∙𝐷 2

𝜎𝑝𝑧 = 4∙(𝐷+𝑆)∙𝑆∙𝜑;

(П.27)

тэнхлэгийн хүчнээс үүсэх тэнхлэгийн дундаж хүчдэл:
𝑄

𝜎𝑧𝑧 = 𝐹∙𝜑(П.28)
нугалах моментоос үүсэх тэнхлэгийн хүчдэл:
𝜎𝑏 = 𝜑

𝑀𝑏
(П.29)
𝑏𝑤 ∙𝑊

П.2.9.3 Тооцоологдож байгаа эд ангийн хувьд хамгийн их Мb нугалах момент,
хамгийн бага W эсэргүүцлийн момент эсвэл хамгийн бага бат бөхийн коэффициентоос
хамаарсан хамгийн их суларсаногтлолыг илрүүлэх шаардлагатай.
П.2.9.4 Дотоод даралтаас үүсэх радиал дундаж хүчдэл:
𝑝
𝜎𝑝𝑟 = − 2(П.30)
П.2.9.5 Мушгих хүчдэл:
𝜏=

𝑀𝑘
(П.31)
2𝑊

П.2.9.6 П.2.9 хавсралтын тэгшитгэлд орсон хүчдэлийг ханын хэвийн зузаанаар
тодорхойлно.
П.2.10 Жингийн ачааллаас үүсэх хүчдэлийг тодорхойлох тэгшитгэлдQq хүч
ба Mbq, Mkq моментууд, харин жингийн ачааллын үйлчлэл ба өөрийгөө нөхөлтөөс үүсэх
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хүчдэлийг тодорхойлох тэгшитгэлд нийлбэр хүч Qq + Qc ба Mbq + Mbc, Мkq + Mkc моментууд
ордог.
П.2.11 Цилиндр эд ангийн тооцоот огтлолын тооцоонд, 3 гол хэвийн хүчдэл
𝜎1 , 𝜎2 , 𝜎3- г тооцдог, эдгээр нь ачааллын тооцоот огтлолд үүсэх нэгэн чиглэлд үйлчлэх
хүчдэлүүдийн алгебрийн нийлбэртэй тэнцэнэ.
Ерөнхий хүчдэлүүдийг дараахтэгшитгэлээр олно:
мушгих моменттой үед
2

𝜎1 = 0,5 [𝜎𝜑 + 𝜎𝑧 + √(𝜎𝜑 − 𝜎𝑧 ) + 4𝜏 2 ];
2

𝜎1 = 0,5 [𝜎𝜑 + 𝜎𝑧 + √(𝜎𝜑 − 𝜎𝑧 ) + 4𝜏 2 ];

(П.32)
(П.33)

𝜎3 = 𝜎𝑟 ;
мушгих момент байхгүй үед
Хэрвээ 𝜎𝜑 > 𝜎𝑧 > 𝜎𝑟 бол, 𝜎1 = 𝜎𝜑 ; 𝜎2 = 𝜎𝑧 ; 𝜎3 = 𝜎𝑟 ;
Хэрвээ 𝜎𝑧 > 𝜎𝜑 > 𝜎𝑟 бол, 𝜎1 = 𝜎𝑧 ; 𝜎2 = 𝜎𝜑 ; 𝜎3 = 𝜎𝑟 .
𝜎1 > 𝜎2 > 𝜎3нөхцөлийг
хангахын
тулд 𝜎𝜑 болон 𝜎𝑧 хүчдэлүүдийн
тоон
утгыг
тодорхойлсны дараа ерөнхий хүчдэлүүдийн тэмдэглэгээнд индексүүдийг эцсийн байдлаар
тогтооно.
П.2.12 Тооцоот огтлолын 𝜎𝑒𝑞 болон 𝜎𝑒𝑞𝑐 эквивалент хүчдэлүүдийг𝜎𝑒𝑞 = 𝜎1 − 𝜎3 – тай
тэнцүү гэж авна.
𝜎1 болон 𝜎3 нь Qq, Mbq и Mkq-р тодорхойлогдох жингийн ачаалал;
𝜎𝑒𝑞𝑐 = 𝜎1 − 𝜎3 ;
𝜎1
болон
𝜎3 нь
нийлбэр
ачаалал
Qq + Qc, Mbq+ Mbc болон Mkq + Mkcртодорхойлогдоно;
П.2.13 Шалгалтын тооцооны үр дүн нь дараах бат бөхийн нөхцөлүүдийг хангаж
байгаа эсэхийг (эсвэл үл хангах) баталгаажуулна:
𝜎𝑒 ≤ [𝜎];
𝜎𝑒𝑞 ≤ 1,1[𝜎];
𝜎𝑒𝑞𝑐 ≤ 1,5[𝜎].
Шугам хоолой, мөн бат бөхийн богино хугацааны шинжтэй зөвшөөрөгдөх хүчдэлийг
тодорхойлоход ашиглагддаг тооцоот температуртай шугам хоолойн хувьд хэрэв мөчлөгт
бат бөхийн шалгалтын тооцоогоор тооцоологдож байгаа эд ангийн ачааллын циклийн
өгөгдсөн тоо мөчлөгт бат бөхийн нөхцөлийг хангаж байвал сүүлчийн нөхцөлийг хангахгүй
байхыг зөвшөөрнө
П.3 Мөчлөгт бат бөхийг шалгах тооцоо
П.3.1 Энэ хэсэгт дурьдсан мөчлөгт бат бөхийн тооцооны аргыг t c температурт
хүртэл хэрэглэнэ (хавсралт 6.3.3.3., 6.3.3.4).
П.3.2 Хүчдэлийн өгөгдсөн далайцаар юм уу зөвшөөрөгдөх далайцаар циклийн
зөвшөөрөгдөх тоог дараах байдлаар тодорхойлно:
- хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх далайц ба циклүүдийн зөвшөөрөгдөх тооны хоорондын
хамаарлыг хэрэглэх хязгаарыг илэрхийлэх ядралын тооцооны муруйгаар, эсвэл
- хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх далайц, циклийн зөвшөөрөгдөх тоог нарийн тооцох эсвэл
тооцооны муруйг хэрэглэх боломжгүй тохиолдолд хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх далайц ба
циклүүдийн зөвшөөрөгдөх тоог холбох тэгшитгэлээр олно.
П.3.3 Ашиглалтын хүчдэлийн далайц нь өгөгдсөнциклүүдийн N тооны хувьд
∗
⌊𝜎𝑎 ⌋хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх далайцаас хэтрэхгүй байна. Хэрэв хүчдэлийн далайц
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өгөгдсөн бол циклүүдийн ашиглалтын N тоонь циклүүдийн зөвшөөрөгдөх [N] тооноос
хэтрэхгүй байна.
Хэрэв ачаалах процесс нь хүчдэлийн далайц (𝜎𝑎∗ )𝑖 ба харгалзах циклүүдийн Ni
тоогоор тодорхойлогдох хэд хэдэн циклүүдээс бүрдсэн бол хуримтлагдсан ядралын
эвдрэлийн бат бөхийн нөхцөлийг хангасан байх ёстой.
П.3.4 Мөчлөгт бат бөхийн (насжилт) тооцоог байршлын уян эсвэл уян налархайн
хэв гажилтыг өгөгдсөн температур дахь уян харимхайн модулиар үржүүлсэн үржвэртэй
тэнцэх байршлын уян хүчдэлтэй үед хийнэ.
Уян харимхайн ба уян налархайн тооцооны өгөгдлөөр эсвэл өгөгдсөн ашиглалтын
ачааллын хувьд загвар болон бодит бүтээцийн хэв гажилтын хэмжилтийн өгөгдлөөр
бүтээцийн эд ангийн байршлын гэв гажилтыг тодорхойлно.
Байршлын гэв гажилтыг тооцооны тусламжтайгаар тодорхойлохын тулд
лабораторийн загварын туршилтын өгөгдлөөр гаргаж авсан мөчлөгт хэв гажилтын муруй,
эсвэл статик хэв гажилтын муруйгаар гаргаж авсан хэв гажилтын тооцоот муруйг
ашигладаг.
П.3.5 Хэрэв ашиглалтын тооцоот горим бүрийн бүх үндсэн тооцоот ачааллын
(𝜎𝑒𝑞𝑐 )үйлчлэлээс үүсэх нийлбэр (эквивалент) хүчдэлүүд нь дараах нөхцөлийг хангаж
байвал мөчлөгт бат бөхийн шалгалтын тооцоог хийхгүй байж болно.
𝑡
𝑡
𝑡
𝜎𝑒𝑞𝑐 ≤ 𝑚𝑖𝑛{(2,5 − 𝜎0,2
/𝜎𝐵𝑡 ) ∙ 𝜎0,2
; 2𝜎0,2
}
3
Энэ тохиолдолд ачааллын циклүүдийн тоо 10 -аас ихгүй байна.
П.3.6 Үндсэн тэмдэглэгээнүүд:
σ - хүчдэл, МПа;
e - хэв гажилт;
t - температур, °С;
Еt - уян харимхайн модуль, МПа;
ѱtf - t температурт статик эвдрэлтэй лабораторийн сорьцын хөндлөн огтлолын
талбайн харьцангуй нарийсалт, %;
ѱtf - t температурт, 𝜎𝐵 хүчдэлтэй лабораторийн сорьцын хөндлөн огтлолын талбайн
харьцангуй нарийсалт, %;
σt−1- t температурт, симметр мөчлөгтэй ачааллын үеийн ядралын хязгаар (суналт шахалт), МПа;
σ∗a - уян харимхайн далайц, уян налархайн хэв гажилтын далайц ба уян харимхайн
модулийн үржвэртэй тэнцүү, МПа;
σ∗m - мөчлөгийн дундаж уян харимхайн хүчдэл, МПа;
σ∗max - мөчлөгийн хамгийн их уян харимхайн хүчдэл, МПа;
σ∗mix- мөчлөгийн хамгийн бага уян харимхайн хүчдэл, МПа;
r* - уян харимхайн хүчдэлийн мөчлөгийн асимметр байдлын коэффициент;
r - бодит хүчдэлийн мөчлөгийн асимметр байдлын коэффициент;
𝜎1∗ , 𝜎2∗ , 𝜎3∗ - ерөнхий уян харимхайн хүчдэлүүд(𝜎1∗ ≥ 𝜎2∗ ≥ 𝜎3∗ ), МПа;
(𝜎 ∗ )пр - концентрацийг тооцоогүй зөвшөөрөгдөх, шилжүүлсэн уян харимхайн хүчдэл,
МПа,
[𝜎]пр - концентрацийг тооцоогүй зөвшөөрөгдөх шилжүүлсэн хүчдэл, МПа;
e1, e1, e1 - ерөнхий хэв гажилтууд (уян хатан);
µ - Пуассоны коэффициент;
𝛼 𝑡 - температурын шугаман тэлэлтийн коэффициент, 1/°С;
𝛼𝜎 - уян хүчдэлийн концентрацийн онолын коэффициент;
𝐾𝜎 - уян налархайнбүс дэх хүчдэлийн концентрацийн коэффициент;
𝐾𝜎∗ - уян харимхайн хүчдэлийн концентрацийн коэффициент;
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𝜎𝑎∗𝑆 - ашиглалтын үе дэх байгууламжийн эд анги дахь шилжүүлсэн уян хүчдэлийн
далайц, МПа;
𝜑𝑤𝑓 - гагнуурын оёдлын металлын эвдэх хүчдэлийг бууруулах коэффициент;
𝑛𝜎 - уян харимхайн хүчдэлийн бат бөхийн нөөц;
⌊𝜎𝑎∗ ⌋- уян хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх далайц, МПа;
N - цууралт үүсэх хүртэлх циклийн тоо;
nN - насжилтын бат бөхийн нөөц;
[N] - ачааллын циклийн зөвшөөрөгдөх тоо;
i - ачааллын горим;
[N]i – сорьцын i горим дахь ачааллын циклүүдийн зөвшөөрөгдөх тоо;
Ns - ашиглалтын үеийн ачааллын циклийн тоо;
Nis – iгоримын ашиглалтын үеийн ачааллын циклийн тоо;
∗𝑠
𝜎𝑎𝑖
- Iгоримын ашиглалтын үеийн суурин хүчдэлийн далайц, МПа;
ℵ - доргиотой үеийн насжилтыг бууруулах коэффициент;
а - хуримтлагдсан ядралын эвдрэл;
П.3.7 Шилжүүлсэн уян хамгийн их хүчдэл нь урсалтын хязгаарыг давсан
тохиолдолд мөчлөгт эвдрэлийн эсэргүүцлийн тооцоонд (𝜎 ∗ )хэмжигдэхүүнийг туршилтаар
эсвэл уян налархайн тооцоогоор тогтоосон хэв гажилтын бүрдүүлэгчдээр тодорхойлно.
∗
Хэрэв хүчдэлийн далайц урсалтын хязгаараас 2 дахин давсан бол хүчдэлийн (𝜎пр
)
а

далайцыг туршилтаар; эсвэл мөчлөгт хэв гажилтын диаграммаар тогтоосон хэв гажилтын
хэмжигдхүүнээр; эсвэл тооцоот температур дахь статик сунгалтын муруйн хэв гажилт ба
хүчдэлийн хэмжигдхүүнийг 2 дахин үржүүлж гаргасан мөчлөгт хэв гажилтын диаграммаар
тодорхойлно.
Уян харимхай, уян налархайн тооцоо, эсвэл 𝑒1 , 𝑒2 , 𝑒3 (𝑒1 ≥ 𝑒2 ≥ 𝑒3 )- гол хэв
гажилтуудын хэмжигдэхүүний туршилт болон𝜎1∗ , 𝜎2∗ , 𝜎3∗ (𝜎1∗ ≥ 𝜎2∗ ≥ 𝜎3∗ ) - ерөнхий уян
харимхайн хүчдэлүүд нь тодорхой мэдэгдэж байгаа үед уян харимхайн хүчдэлүүдийн
шилжүүлсэн утгыг хамгийн их шүргэлтийн хүчдэлээр тодорхойлно.
Хэрэв Пауссоны коэффициент µ=3 үед уян харимхайн хүчдэлүүд нь урсалтын
хязгаараас давж байвал дараахтэгшитгэлээртодорхойлсонµ коэффициентийг ашиглан
шилжүүлсэн хүчдэлийг тодорхойлно:
хүчдэлийн концентрацийнбүс:
𝜇 = 0,5 − 0,2

𝑡
𝜎0,2

𝜎∗

(П.34)

;

концентрацийн бүсийн гадна:
𝜎𝑡

𝜇 = 0,5 − 0,2 𝜎0,2
∗ ;

(П.35)

пр

П.3.8 Шилжүүлсэн мөчлөгт уян харимхайн хүчдэлүүд, харгалзах мөчлөгүүдийн тоог
бүтээц, ачааллын горим, тоноглолын нөөц зэргээс хамаарсан ашиглалтын механик ба
температурын ачааллын тухай өгөгдлөөр тогтооно.
Ачааллын тооцоот мөчлөг бүрийн хувьд бүтээцийн эд ангиудын тооцоот температурыг
тогтооно. Шилжүүлсэн мөчлөгт уян харимхайн хүчдэлүүдийг тодорхойлохдоо төрөл
бүрийн ачааллаас үүсэх хэвийн болон шүргэх хүчдэлүүдийн чиглэл ба хэмжээг тооцсон
байна. Үүний тулд координатын тэнхлэгүүдийн чиглэлийг сонгоно (тэгш өнцөгт, цилиндр
эсвэл коодинатын бөмбөрцгөн систем).
П.3.9 Ашиглалтын нөхцөлд хийсэн дүн шинжилгээг үндэслэн:
- ажиллагааны горимуудын дарааллыг гаргах, тухайн дарааллын уян харимхайн
тооцоогоор хүчдэлийн концентрацийг тооцоогүй 6 хүчдэлийн бүрдүүлэгчийн (3 хэвийн, 3
шүргэх) утгыг олсноор 3 ерөнхий хүчдэлийг тодорхойлно;
- нэг горимын (ажилд залгах, эсвэл тогтмол) хувьд ерөнхий хүчдэлүүд нь i, j, k гэсэн
индексүүдтэй болно;
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- ерөнхий тайлбайн хувьд, i, j, k индексүүдээр дараагийн тооцооны горимоор
𝜎𝑖 , 𝜎𝑗 , 𝜎𝑘 хүчдэлүүдийн өөрчлөлтийн хамаарлыг байгуулна;
- өгөгдсөн i-горим дахь хүчдэлүүдийн 𝜎𝑖𝑚𝑎𝑥 , 𝜎𝑖𝑚𝑖𝑛 , 𝜎𝑗𝑚𝑎𝑥 , 𝜎𝑗𝑚𝑖𝑛 , 𝜎𝑘𝑚𝑎𝑥 , 𝜎𝑘𝑚𝑖𝑛 онцгой
утганд харгалзах 𝜏1 , 𝜏2 … , 𝜏6 хугацааны моментуудын хувьд хүчдэлийн тухайн үеийн
𝜎𝑖 , 𝜎𝑗 , 𝜎𝑘 утга болон шилжүүлсэн хүчдэлүүдийг (тэдгээрийн алгебрийн утга) тодорхойлно.
𝜏1 бол 𝜎𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑗 , 𝜎𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑘 , 𝜎𝑗 − 𝜎𝑘 ;
𝜏2 бол 𝜎𝑖𝑚𝑖𝑛 − 𝜎𝑗 , 𝜎𝑖𝑚𝑖𝑛 − 𝜎𝑘 , 𝜎𝑗 − 𝜎𝑘 ;
𝜏6 бол 𝜎𝑘𝑚𝑖𝑛 − 𝜎𝑖 , 𝜎𝑘𝑚𝑖𝑛 − 𝜎𝑗 , 𝜎𝑖 − 𝜎𝑗 ;
бүх горимын хувьд шилжүүлсэн хүчдэлүүд, хугацааны хамаарлыг байгуулна;
- шилжүүлсэн хүчдэлүүдийн хугацааны хамаарлаар хагас цикл тус бүрийн
хүчдэлүүдийн хамгийн их далайцыг (эсвэл 2 дахин ихэсгэсэн далайц) тодорхойлно.
2(𝜎)𝑎 = (𝜎𝑖 − 𝜎𝑗 )
− (𝜎𝑖 − 𝜎𝑗 ) ;
𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑖𝑛

(П.36)

2(𝜎)𝑎 = (𝜎𝑗 − 𝜎𝑘 )
− (𝜎𝑗 − 𝜎𝑘 ) ;
𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑖𝑛

(П.37)

2(𝜎)𝑎 = (𝜎𝑘 − 𝜎𝑖 )𝑚𝑎𝑥 − (𝜎𝑘 − 𝜎𝑖 )𝑚𝑖𝑛 ;

(П.38)

хамгийн их (𝜎𝑚𝑎𝑥 )пр болон хамгийн бага (𝜎𝑚𝑖𝑛 )пр шилжүүлсэн хүчдэлүүд
(𝜎𝑚𝑎𝑥 )пр = (𝜎𝑖 − 𝜎𝑗 )
, (𝜎𝑖 − 𝜎𝑘 )𝑚𝑎𝑥 , (𝜎𝑗 − 𝜎𝑘 )𝑚𝑎𝑥 ≥ 0;
𝑚𝑎𝑥
(𝜎𝑚𝑖𝑛 )пр = (𝜎𝑖 − 𝜎𝑗 ) , (𝜎𝑖 − 𝜎𝑘 )𝑚𝑖𝑛 , (𝜎𝑗 − 𝜎𝑘 )
≤ 0.
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛
Зарим төрлийн тоног төхөөрөмж, байгууламжийн эд ангиудын хувьд (гол, хавтан ба
бүрхэвчийн нэг тэнхлэгтэй, даралттай төлөвтэй) хоёр дахь эерэг гол хүчдэлийг тооцохгүй
байж болно.
∗
∗
П.3.10 Хэрэв шилжүүлсэн байршлын 𝜎𝑎𝑖
болон 𝜎𝑚𝑖
уян харимхайн хүчдэлүүдийг
аналитик ба тоон аргуудын (жишээлбэл, төгсгөлийн эд ангиудын арга)тооцооны өгөгдлөөр
эсвэл ачааллын ашиглалтын i горим дахь загварын болон бодит бүтээцийн туршилтын
өгөгдлөөр тодорхойлсон бол тооцоонд хэв гажилтын болон хүчдэлийн концентрацийг
тооцдоггүй, мөчлөгт бат бөхийн тооцоог дээр заасан байршлын хүчдэлээр хийнэ.
Концентрацийн бүсийн байршлын хүчдэл, хэв гажилтын хэмжигдхүүний тухай
өгөгдлүүд байхгүй тохиолдолд тооцоонд хүчдэлийн концентрацийн коэффициент 𝐾𝜎∗ -г
оруулах бөгөөд 𝐾𝜎∗ нь тухайн гаргаж авсан байршлын хүчдэл, хэв гажилтын утга уян
харимхайн хязгаараас хэтэрсэн үед хүчдэлийн (𝛼𝜎 )прконцентрацийн шилжүүлсэн онолын
коэффициенттой тэнцүү байна.
П.3.11 Уян харимхайн хүчдэлийн концентрацийн as онолын коэффициент мэдэгдэж
байвал тооцоолж байгаа хүчдэлүүдийн гишүүдийн хувьд концентрацийг тооцсон нийлбэр
шилжүүлсэн хүчдэлийг тодорхойлж, харгалзах нийлбэр шилжүүлсэн хүчдэлийн хувьд
хүчдэлийн концентрацийн коэффициентийн (𝛼𝜎 )пршилжүүлсэн онолын утгыг тогтооно
(хавсралт П.3.9). (𝛼𝜎 )прхэмжигдхүүн 1-с багагүй байна.
П.3.12 Уян налархайн хэв гажилтын концентрацийн бүсэд үүссэн шилжүүлсэн уян
харимхайн хүчдэлийн концентрацийн𝐾𝜎∗ коэффициентийг ойролцоогоор (бат бөхийн
нөөцийн алдаатайгаар) дараах харьцаагаар тодорхойлно:
𝐾𝜎∗ = (𝛼𝜎 )2пр /𝐾𝜎 ;
(П.39)
𝐾𝜎 - уян налархайн бүс дэх хүчдэлийн концентрацийн коэффициент (𝐾𝜎 = 𝛼𝜎 уян
хэв гажилттай үед).
∗
𝜎𝑚𝑎𝑥
циклийн байршлын хамгийн их уян харимхайн хүчдэл ба байршлын уян харимхайн
хүчдэлийн 𝜎𝑎∗ далайцыг тодорхойлоход дараах тэгшитгэлийг ашиглана.
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(П.40)

𝑚𝑎𝑥 пр
𝑡
𝜎0,2
∗
(𝜎𝑎 )пр

;

(П.41)
1

𝑡,𝑚𝑎𝑥
𝑡,𝑚𝑖𝑛
𝑡
𝜎0,2
- урсалтын хязгаар нь2 (𝜎0,2
+ 𝜎0,2
) -тэй тэнцүү, хагас циклийн хамгийн их

ба хамгийн бага урсалтын хязгаарын нийлбэрийн хагастай тэнцэнэ. Энэ тохиолдолд 𝐾𝜎 ≤
(𝛼𝜎 )прбуюу 1-ээс багагүй байна. Хэрэв концентрацийн бүсэд гагнуурын оёдолтой бол 𝐾𝑠 -н
𝑡
тэгшитгэлийн 𝜎0,2
утга гагнуурын оёдлын хувьд хэрэглэгдэх бөгөөд үндсэн металлынхаас
ихгүй байна.
∗
)пр ба шилжүүлсэн хүчдэлийн далайц (𝜎𝑎∗ )пр Хамгийн их шилжүүлсэн хүчдэл(𝜎𝑚𝑎𝑥
г хавсралт П.3.7-П.3.9-д заасны дагуу тодорхойлно.
∗𝑆
П.3.13 Хэрэв хүчдэлийн өсгөсөн градиенттэй (𝛼𝜎 > 3)нөхцөл дэх байршлын 𝜎𝑚𝑎𝑥
,
𝑡
𝑡
∗𝑆
∗
∗𝑆
∗𝑆
𝜎𝑎 хүчдэлүүдийг (𝐾𝜎 = (𝛼𝜎 )пр -г тооцсон) тодорхойлоход 𝜎𝑚𝑎𝑥 < 𝜎0,2 ,
𝜎𝑎 < 𝜎0,2
∗𝑆
байвал байршлын 𝜎𝑚𝑎𝑥
, 𝜎𝑎∗𝑆 хүчдэлүүдийн𝐾𝜎∗ концентрацийн коэффициентийг дараах
харьцаагаар тодохойлно:
𝐾𝜎∗ = 1 + 𝑞 ∗ ⌊(𝛼𝜎 )пр − 1⌋;
(П.42)
𝑞∗
хүчдэлийн
концентрацийн
материалын
мэдрэмжийн
коэффициент; 𝑞 ∗ хэмжигдэхүүнийг дараах харьцаагаар тодорхойлно:
1−𝑞
𝑡
0,2 −𝜎−1

𝑞 ∗ = 𝑞 + 𝜎𝑡

𝑡
∙ [(𝛼𝜎 )пр ∙ (𝜎 ∗ )пр − 𝜎−1
].

(П.43)

q коэффициент нь хүчдэлийн мөчлөгийн асимметр байдлаас үл хамаарах бөгөөд
симметр мөчлөгийн утгатай тэнцүү.
𝑡
Урсгалын 𝜎0,2
хязгаарыг гангийн бат бөхийн 𝜎𝐵𝑡 хязгаарт харьцуулсан харьцаа ба
хүчдэлийн харьцангуй градиентаас хамаарсан qкоэффициентийн хэмжигдэхүүн:
1 – ховил, радиусласан ирмэг, их бие, үугам хоолойн тулгуур эд анги, тагийг их
биед бэхлэх болт шпилькний нүхнүүдэд г.м төвлөрсөн хэсгүүдэд (концентрацийн бүс дэх
𝑡
радиус 40 мм-ээс их бол 𝜎0,2
/𝜎𝐵𝑡 харьцааны утга 0,4 - 0,8 завсарт байна);
0,9; 0.95; 1 – ховил, хоолойн самбар дээрх радиусласан ирмэг, хоолойноос фланц
𝑡
руу шилжих радиус холболт –ийн төвлөрсөн хэсгүүдэд (радиус 10-40 мм бол 𝜎0,2
/𝜎𝐵𝑡
харьцаа 0,4; 0,6; 0,8-тай тэнцүү,).
0,7; 0,8; 0,9 – паз, тулгуур мөрний ооройд радиуслах, гагнуурын оёдол хүчитгэхэд
𝑡
(радиус 10-40 мм бол,𝜎0,2
/𝜎𝐵𝑡 харьцаа 0,4; 0,6 болон0,8-тай тэнцүү,).
0,3; 0,6; 0,8 - резьба, шпилька, боолт, фланцын хувьд (радиус 1 мм-с бага бол
𝑡
𝑡
𝜎0,2 /𝜎𝐵 харьцаа 0,4; 0,6 ба 0,8 -тэй тэнцүү,).
𝑡
𝜎0,2
/𝜎𝐵𝑡 харьцааны болон радиусын бусад утгуудад хамаарах qкоэффициентийг
шугаман экстраполяцийн аргаар тогтоодог.
П.3.14 Концентрацийн бүсийн байршлын уян харимхайн хүчдэлийн хамгийн их ба
далайцын утгыг тодорхойлохын тулд П.3.9-д заасан хүчний болон температурын
∗
)пр , (𝜎𝑎∗ )пр хүчдэлүүдийг П.3.12, П.3.13 - д заасан концентрацийн
ачааллын(𝜎𝑚𝑎𝑥
коэффициентоор үржүүлнэ.
П.3.15 Хэрэв П.3.8-д тодорхойлсон циклийн далайцын эсвэл хамгийн их
𝑡
∗
)пр , эсвэл
шилжүүлсэн хүчдэлүүд урсалтын
𝜎0,2
хязгаараас хэтэрсэн бол(𝜎𝑚𝑎𝑥
∗
(𝜎𝑎 )прхэмжигдэхүүнийг уян налархайн тооцоогоор тодорхойлох ёстой.
∗
(𝜎𝑚𝑎𝑥
)пр-г тодорхойлохын тулд статик (анхны 0 хагас циклийн) эсвэл мөчлөгт (дараагийн
хагас циклүүдийн) хэв гажилтын диаграммыг ашиглана; мөчлөгт хэв гажилтын диаграммыг
ашигласан ашиглалтын үеийн ажиллагааны горимуудын дараалал бүхий ачааллын хагас
циклийн далайцуудыг тооцоолсон үр дүнгээр (𝜎𝑎∗ )прутгыг тодорхойлно.
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Дээр заасан статик хэв гажилтын диаграммуудыг («σ - e» координатын) сунгалтын
статик туршилтын өгөгдлүүдээр, эсвэл дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
𝑒 ≤ 𝜎𝑇𝑡 /𝐸 𝑡 бол 𝜎 = 𝑒 ∙ 𝐸;
(П.44)
𝑒 ≥ 𝜎𝑇𝑡 /𝐸 𝑡 бол 𝜎 = 𝜎𝑇𝑡 ∙ (𝑒/𝑒𝑇𝑡 )𝑚0 ;
(П.45)
𝑡
е - хэв гажилт; 𝜎𝑇 - уян налархайн хэв гажилтын 0,02%-д хүлцэх шууд хамаарлын
хязгаар; 𝑒𝑇𝑡 - харгалзах хэв гажилт; m0 - бат бөхийн үзүүлэлт.
П.3.16 Хэв гажилтын диаграммын үндсэн тооцоот үзүүлэлтүүдийг дараах байдлаар
тодорхойлно.
П.3.16.1 m0 хэмжигдхүүнийг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
𝑡
𝑡
𝑙𝑔(𝑆𝐾
/𝜎0,2
)

𝑚0 = 0,75 ∙
𝑙𝑔[𝑙𝑛

100

;

𝑡

(П.46)

𝜎0,2
−2
𝑡 ∙( 𝑡 +0,2∙10 )]

100−ѱ𝑓

𝐸

𝑆𝑘𝑡 - эвдрэлийн анхдагч эсэргүүцэл; ѱ𝑓𝑡 - сорьцын хүзүүвчин дэх нарийсалт.
П.3.16.2 𝑆𝑘𝑡 хэмжигдэхүүн нь хүзүүвчин дэх эвдэх хүчдэлийн нэгэн адил туршилтын
өгөгдлөөр эсвэл дараах тэгшитгэлээр тодорхойлогдоно:
𝑆𝑘𝑡 = 𝜎𝐵𝑡 (1 + 1,4ѱ𝑓𝑡 /100).
(П.47)
𝑡
П.3.16.3 Шууд хамаарлын 𝜎𝑇 хязгаар нь туршилтаар эсвэл дараах тэгшитгэлээр
тодорхойлогдоно:
𝜎𝑇𝑡 = [

𝑡
𝜎0,2

1/(1−𝑚0 )
𝑚0 ]

𝑡 )
(𝐸 𝑡 ∙0,2∙10−2 +𝜎0,2

(П.48)

П.3.17 П.3.15 хавсралтад заасан мөчлөгт хэв гажилтын диаграмм нь (S ɛ координатын ачааллын эхлэлийн цэг дээрх) туршилтын өгөгдлөөр эсвэл дараах
тэгшитгэлээр тодорхойлогдо
𝜀 ≤ 𝑆𝑇𝑡 /𝐸 𝑡 бол 𝑆 = 𝜀 ∙ 𝐸 𝑟 ;(П.49)
𝜀 ≥ 𝑆𝑇𝑡 /𝐸 𝑡 бол 𝑆 = 𝑆𝑇𝑡 /𝐸 𝑡 . (П.50)
𝑆𝑇𝑡 - уян налархайн хэв гажилтын 0,04%-д хүлцэх шууд хамаарлын мөчлөгт хязгаар;
𝜀𝑇 - 𝜀𝑇𝑡 = 𝑆𝑇𝑡 /𝐸 𝑡 шууд хамаарлын мөчлөгт хязгаарын хэв гажилт;
mk - мөчлөгт ачааллын бэхжилтийн үзүүлэлт.
𝑆𝑇𝑡 хэмжигдэхүүн туршилтаар тодорхойлогдоно эсвэл,𝑆𝑇𝑡 = 2𝜎𝑇𝑡 - той тэнцүү байх
бөгөөд 𝜀𝑇𝑡 = 2𝑒𝑇𝑡 байна. mk үзүүлэлт дараах тэгшитгэлээр тодорхойлогдоно:
𝑚𝑘 = 𝑚0 ∙ 𝑚
А - мөчлөгт
тодорхойлогдоно:

хэв

2

;

(П.51)

0 +𝐴

гажилтын

диаграммын
1

𝐴 = 0,16 (1 + 1−𝜎𝑡

𝑡
0,2 /𝜎𝐵

үзүүлэлт,

дараах

тэгшитгэлээр

)(П.52)

𝑡
𝜎0,2
/𝜎𝐵𝑡 ≤ 0,8 болmk = m0 байхыг зөвшөөрнө.
П.3.18 Өгөгдсөн ачааллын горимын, суурин уян харимхайн нөөцийн
коэффициентийг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
𝑛𝜎∗ = 𝜎𝑎∗ /𝜎𝑎∗𝑆 (П.53)
𝜎𝑎∗ - 𝑁 = 𝑁 𝑆 ≤ 105циклүүдийн ашиглалтын тооны хувьд тогтоосон суурин
хүчдэлүүдийн эвдэх далайц;
𝜎𝑎∗𝑆 - ашиглалтын их ачаалалтай цэг дээрх уян харимхайн хүчдэлийн далайц.
Насжилтын бат бөхийн нөөцийн коэффициентийг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
𝑁 = 𝑁/𝑁 8 ;
(П.54)
5
∗
∗𝑆
N -𝑁 ≤ 10 байхад𝜎𝑎 = 𝜎𝑎 хүчдэлүүдийн ашиглалтын түвшний хувьд тогтоосон
циклүүдийн эвдрэлийн тоо; Ns - циклүүдийн ашиглалтын тоо.
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Ашиглалтын төрөл, нөхцөл ба бүтээц, машины үүрэг хариуцлага, зураг төслийн
ажлын болон хийцийн туршлага, анхдагч мэдээллийн тооцоо ба даалгаврын нарийвчлал,
ачаалал даах чадвар болон механик шинж чанарын сарнилт зэргийг тооцсоны үндсэн
дээр nσ ба nN коэффициентуудын тоон утгыг тогтооно.
Эрчим хүчний машин үйлдвэрлэлд ашиглагддаг даралтат сав, шугам хоолой, их
биеийн эд ангиуд, хаютан зэрэгт nσ нөөцийг 2-той тэнцүү, nN -г 10-тай тэнцүү гэж үзнэ.
Хүчдэлийн өндөр анхдагч коэффициенттэй (байгууламжийн дутуу гагнаастай
гагнуурын холболт, эрээсэн холболт г.м) эсвэл ханын зузааны температурын огцом
уналтаас үүсэх зөвхөн өндөр температурын хүчдэлийн үйлчлэлд орсонбайгууламж, эд
ангиудын элементүүдийн хувьд дээр заасан нөөцүүд nσ = 1,5 ба nN = 5 хүртэл багасна.
Бодит байгууламж, эсвэл масштабласан загварууд ашиглалтын ачаалалтай үед
туршилтад орсон бол цууралт үүсэх моментын бат бөхийнnσ болон nN нөөц 1,25 болон 3
хүртэл багасч болно.
П.3.19 Уян харимхайн хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх далайц ⌊𝜎𝑎∗ ⌋, циклүүдийн тоо [N]-г
хамгийн бага байхаар дараах нөхцөлөөс гаргана:
⌊𝜎𝑎∗ ⌋ = 𝜎𝑎∗ /𝑛𝜎 ;
(П.55)
[𝑁] = 𝑁/𝑛𝑁 ;
(П.56)
𝜎𝑎∗ , N - уян харимхайн хүчдэлийн эвдрэх далайц болон циклүүдийн тоо;
nσ болонnN - бат бөхийн нөөц.
𝑡
П.3.20 𝜎0,2
/𝜎𝐵𝑡 ≤ 0,7харьцаатай гангийн уян хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх далайц ба
циклүүдийн тоог дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
𝐸 𝑡 𝑙𝑛

𝑡
𝑡
𝜎−1
100−ѱ
+
∗
1+𝑟
1+𝑟
𝑡
𝑛𝜎 [4[𝑁]𝑚𝑝 +
] 𝑛𝜎 (1 + 𝜎−1
/𝜎𝐵𝑡 ∙ 1−𝑟)
1−𝑟 ∗
100
𝑡
𝐸 𝑡 𝑙𝑛
𝑡
𝜎−1
100−ѱ
∗
⌊𝜎𝑎 ⌋ =
+
1+𝑟
1+𝑟 ∗
𝑡
1 + 𝜎−1
/𝜎𝐵𝑡 ∙ 1−𝑟
4(𝑛𝑁 [𝑁])𝑚𝑝 +
∗
1−𝑟

⌊𝜎𝑎∗ ⌋ =

{

100

⌊𝜎𝑎∗ ⌋болон[N]-н

(П.57)

(П.58)
нарийвчилсан үнэлгээний тооцоог дараах тэгшитгэлээр хийнэ:
𝐸 𝑡 𝑙𝑛

100

𝑡
𝜎𝐵𝑡
100−ѱ
+
∗
1+𝑟
1+𝑟
𝑛𝜎 [4[𝑁]𝑚𝑝 + 1−𝑟∗ ] 𝑛𝜎 ((4[𝑁])𝑚𝑒 +
)
1−𝑟
100
𝐸 𝑡 𝑙𝑛
𝑡
𝜎𝐵𝑡
100−ѱ
⌊𝜎𝑎∗ ⌋ =
+
1+𝑟
1+𝑟 ∗
4(𝑛𝑁 [𝑁])𝑚𝑝 + 1−𝑟∗ 4(𝑛𝑁 ∙ [𝑁])𝑚𝑒 + 1−𝑟
{
систем тэгшитгэлээр тооцохдоо 𝜎𝑎∗ болон[N]-н

⌊𝜎𝑎∗ ⌋ =

(П.59)

(П.60)

Дээрх 2
хамгийн бага утгыг
ашиглана.
𝑡
П.3.21 𝜎0,2
/𝜎𝐵𝑡 > 0,7харьцаатай перлит төрлийн мөчлөгт бат бөхийн бууралттай
гангийн хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх далайц ба циклүүдийн зөвшөөрөгдөх тоог дараах 2
систем тэгшитгэлээс хамгийн бага утга болох квазистатик эвдрэлийн шалгуураар
тодорхойлно:
𝑡
𝐴𝐸 𝑡
1−𝑟
100
𝜎−1
2
⌊𝜎𝑎∗ ⌋ =
(𝛼
)
∙
𝑙𝑛
+
; (П. 61)
𝜎 пр
𝑛𝜎 [𝑁]𝑚1
2
100 − ѱ𝑡𝐵 𝑛 (1 + 𝜎 𝑡 /𝜎 𝑡 ∙ 1+𝑟)
𝜎

−1

𝐵

1−𝑟

𝑡
𝐴𝐸
1−𝑟
100
𝜎−1
2
⌊𝜎𝑎∗ ⌋ =
(𝛼
)
∙
+
𝜎 пр 𝑙𝑛
1+𝑟 ; (П. 62)
𝑡
(𝑛𝑁 [𝑁])𝑚1
2
100 − ѱ𝑡𝐵 1 + 𝜎−1
/𝜎𝐵𝑡 ∙ 1−𝑟
{
Дээр энэ тохиолдолд[𝜎𝑎∗ ] ба [N]-н нарийвчилсан үнэлгээний тооцоог дараах
тэгшитгэлээр хийнэ:
𝑡
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⌊𝜎𝑎∗ ⌋ =

𝐴𝐸 𝑡
1−𝑟
100
𝑆𝑘𝑡
2
(𝛼
)
𝑙𝑛
+
; (П. 63)
𝑛𝜎 [𝑁]𝑚1 𝜎 пр 2
100 − ѱ𝑡𝐵 𝑛𝜎 [(4[𝑁])𝑚𝑒 + 1+𝑟]
1−𝑟

⌊𝜎𝑎∗ ⌋ =

𝐴𝐸 𝑡
1−𝑟
100
𝑆𝑘𝑡
2
(𝛼
)
𝑙𝑛
+
; (П. 64)
𝑛𝑁 [𝑁]𝑚1 𝜎 пр 2
100 − ѱ𝑡𝐵 (4𝑛𝑁 [𝑁])𝑚𝑒

{
Энэ тохиолдолд П.3.20 ба П.3.21-т орсон систем тэгшитгэлүүдийн ⌊𝜎𝑎∗ ⌋ба [N]-н
хамгийн бага утгыг тооцоонд авна.
𝑡
П.3.22 П.3.20 ба П.3.21-т орсон тэгшитгэлийн𝜎−1
- сунгах-шахах симметр цикл дэх
*
ядралын хязгаар; r ба r - хүчдэлийн ассимметр циклийн коэффициентууд; mр, mе ба ml материалын үзүүлэлт.
Металлын 𝐸 𝑡 , ѱ𝑡 , 𝜎𝐵𝑡 (мөн гагнуурын холболтын) шинж чанарыг тооцоот
температурын интервалын хамгийн багаар авна.
Ядралын хязгаар:
𝑡
300 ≤ 𝜎𝐵𝑡 ≤ 700МПа бол 𝜎−1
= 0,4𝜎𝐵𝑡
𝑡
700 ≤ 𝜎𝐵𝑡 ≤ 1200МПа бол𝜎−1
= ⌊0,4 − 0,0002(𝜎𝐵𝑡 − 700)⌋ ∙ 𝜎𝐵𝑡 байна.
(П.65)
mр параметр:
300 ≤ 𝜎𝐵𝑡 ≤ 700МПа болmр = 0,5;
700 ≤ 𝜎𝐵𝑡 ≤ 1200 МПабол mр = 0,5 + 0,0002(𝜎𝐵𝑡 - 700). (П.66)
Металлын налархайн үзүүлэлт yt ( 𝜎𝐵𝑡 ≤ 1200 МПа байхад) дараах харьцаагаар
тодорхойлогдоно:
ѱ𝑓𝑡 ≤ 30%бол ѱ𝑡 = ѱ𝑓𝑡

ѱ𝑓𝑡 > 30%бол ѱ𝑡 = 15 + 0,5ѱ𝑓𝑡 (П.67)
𝑡
𝑚𝑒 үзүүлэлтийг 𝑚𝑒 = 0,132 ∙ 𝑙𝑔𝜎𝐵𝑡 /𝜎−1
харьцаагаар тодорхойлно.
𝑡
Бат бөхийн ѱ𝐵 хязгаартай загварын харьцангуй нарийсалтыг дараахтэгшитгэлээр
тодорхойлно:
𝑡
𝑡
1−𝜎0,2
/𝜎𝐵

ѱ𝑡𝐵 = ѱ𝑓𝑡 𝑆𝑡

𝐾
𝜎𝑡𝐵

(П.68)

;

𝑡 /𝜎 𝑡
− 𝜎0,2
𝐵

𝑡

𝑆𝐾𝑡 = 𝜎𝐵𝑡 ∙ (1 + 1,4 ∙ ѱ𝑓 /100).
Материалын 𝑚1 үзүүлэлтийг дараах харьцаагаар тодорхойлно:
𝑚1 =

1−𝑟
2

∙ (1,2 ∙

𝑡
𝜎0,2
𝑡
𝜎𝐵

− 0,35).

(П.69)

Мөчлөгтэй хэв гажилтын диаграммын үзүүлэлт А - г П.3.17-д заасны дагуу
тооцоолно. П.3.23 Пластик хэв гажилтанд харгалзах уян харимхайн хүчдэлийн циклийн
асимметрийн коэффициент r * -г дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
∗
∗
|𝜎𝑚𝑎𝑥
| байх үед
− 2𝜎𝑎∗ > 𝜎𝑚𝑎𝑥
𝑟∗ =

∗
𝜎𝑚𝑎𝑥
−2𝜎𝑎∗
∗
𝜎𝑚𝑎𝑥

(П.70)

эсвэл 𝑟 ∗ =
∗

∗
𝜎𝑚𝑎𝑥
∗
𝜎𝑚𝑎𝑥 −2𝜎𝑎∗

(П.71)

∗

Хэрэв 𝑟 ≤ −1, бол тооцоонд 𝑟 = −1гэж үзнэ.
𝑡
𝜎𝑎∗ < 𝜎0,2
байхад уян хэв гажилтанд харгалзах циклийн асимметрийн коэффициент r
*
-г дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
𝑟=

𝑡 −2𝜎∗
𝜎0,2
𝑎
𝑡
𝜎0,2

∗
𝑡
𝑡
∗
Хэрэв𝜎𝑚𝑎𝑥
≥ 𝜎0,2
, |𝜎𝑚𝑖𝑛
≥ 𝜎0,2
|бол𝑟 = 𝜎𝑡

;

𝑡
𝜎0,2

∗
0,2 −2𝜎𝑎

(П.72)
байна

(П.73)

𝑡
𝜎𝑎∗ ≥ 𝜎0,2
үед уян харимхайн хүчдэлийг илэрхийлдэг циклийн асимметрийн
коэффициент r = -1.

454

MNS

: 2021

Циклийн асимметрийн коэффициентr *ба r нь циклүүдийн тооноос хамаарсан уян
харимхайн хүчдэлийн эвдрэх далайцын тооцоонд ашиглагдана:
- коэффициент r *- хатуу ачаалалтай үед эвдрэх шалгуураар;
- коэффициент r - зөөлөн ачаалалтай үед эвдрэх шалгуураар;
𝑟(𝑟 ∗ ) ≥ 1
,эсвэл𝑟(𝑟 ∗ ) < −1байх бүх тохиолдолд
циклийн
ассимметрийн
коэффициентүүдийн утга -1-тэй тэнцүү байна.
𝑡
∗
П.3.21 тэгшитгэлд циклийн ассимметрийн коэффициент r - г 𝜎𝑚𝑎𝑥
≤ 𝜎0,2
болон𝜎𝑎∗ ≤
𝑡
𝜎0,2
нөхцөлд энэ хэсгийн дээр дурьдсан тэгшитгэлийн r* -тэй тэнцүү гэж үзнэ.
Ассимметрийн коэффициентr - г тооцоолохдоодараах тэгшитгэлийг ашиглахыг санал
болгож байна:
𝑡
𝑡
∗
𝜎𝑚𝑎𝑥
> 𝜎0,2
ба𝜎𝑎∗ ≤ 𝜎0,2
үед
𝑟 =1−

𝑡
2(𝜎𝑎∗ /𝜎0,2
)

𝑡 𝑚0
∗
/𝜎0,2
(𝜎𝑚𝑎𝑥
)

(П.74)

𝑡
𝑡
∗
𝜎𝑚𝑎𝑥
> 𝜎0,2
ба𝜎𝑎∗ > 𝜎0,2
үед
𝑚0

𝑡
∗
𝑟 = 1 − 2/(𝜎𝑚𝑎𝑥
/𝜎0,2
)

∙

∗
∗
𝜎𝑚𝑎𝑥
−𝜎𝑚𝑖𝑛
𝑡
2∙𝜎0,2

(П.75)

m0үзүүлэлтийг стандартын энэ хэсгийн П.3.16.1 хавсралтын дагуу тодорхойлно.
П.3.24Уян хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх⌊𝜎𝑎∗ ⌋ далайц болон [N] циклийн тоог
П.3.20, П.3.21-д заасны дагуу
концентрацийн𝐾𝜎∗ коэффициентийг (П.3.12, П.3.13-н
дагуу)ашиглан илүү нарийвчлалтай тооцоолохын тулд гагнуурын болон бусад
технологийн ажиллагааны үлдэгдэл хүчдэлийг тооцох хэрэгтэй.
Хүчдэлийн циклийн (r,r *)тэгш бусын коэффициентуудыг тодорхойлоход тэдгээрийн
ачаалалтай үеийн алгебрын нийлбэрийг гаргах замаар үлдэгдэл хүчдэл 𝜎0 -г тооцно.
𝑡
Энэ үед 𝜎0 хэмжигдэхүүн нь 𝜎0,2
-с ихгүй байх бөгөөд зөвхөн суналтын үлдэгдэл
хүчдэлийг тооцсон байна.
∗
П.3.25 Гагнуурын холболттой металлын суурин уян хүчдэлийн эвдэх далайц 𝜎𝑎𝑐
-г
дараах харьцаагаар тодорхойлно:
∗
∗ ⌋
𝜎𝑎𝑐
= 𝜑𝜔𝑓 ∙ 𝜎𝑎∗ (П.76) эсвэл ⌊𝜎𝑎𝑐
= 𝜑𝜔𝑓 ∙
∗
⌊𝜎𝑎 ⌋
(П.77)
𝜎𝑎∗ - үндсэн металлын уян хүчдэлийн эвдэх далайц.
𝜑𝜔𝑓 - гагнуурын төрөл, горим, гагнуурын материал, дулаан боловсруулалтаас
хамаарсан коэффициент, коэффициентийн утгыг П.5хүснэгтэд үзүүлэв.
Хүснэгт П.5
Гагнуурын арга

Гагнах ган

Дулаан боловсруулалт

𝜑𝜔𝑓

нүүрстөрөгчит

Дулаан боловсруулалтгүй
Амраалт

0,8
1,0

чанаржуулсан

Амраалт

1,0

Дулаан боловсруулалтгүй
Амраалт
Дулаан боловсруулалтгүй
Амраалт

1,0
1,0
0,9
1,0

Амраалт

1,0

Цахилгаан шаарган нүүрстөрөгчит
гагнуур
чанаржуулсан

Хэвшүүлэлт, Амраалт

1,0

Хатаалт, Амраалт

0,8

Аргон нуман гагнуур чанаржуулсан

Дулаан боловсруулалтгүй

1,0

Гар нуман
гагнуур

аустенит бүтэцтэй зэвэрдэггүй
Автомат цахилгаан
нуман гагнуур

нүүрстөрөгчит
чанаржуулсан
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Гагнуурын арга

Гагнах ган

аустенит бүтэцтэй зэвэрдэггүй

Дулаан боловсруулалт

𝜑𝜔𝑓

Амраалт
Дулаан боловсруулалтгүй
Амраалт

1,0
0,9
1,0

Түр зуурын эсэргүүцэл 𝜎𝐵𝑡 > 380МПа нүүрстөрөгчит ган, 𝜎𝐵𝑡 > 450МПа
чанаржуулсан гангийн хувьд П.5 хүснэгтэд заасан 𝜑𝜔𝑓 коэффициентийг 0,05-аар багасгаж
авна.
𝑡
Дулаан боловсруулалт хийгээгүй гагнуурын холболтод 𝜎0𝑡 = 𝜎0,2
авч болно.
Гагнуурын оёдлоос үүссэн геометрийн өөрчлөлттэй гагнуурын холболтын хэв
гажилт, хүчдэлийн концентрацийг (тухайлбал, тулгасан гагнаасны ойрхон байх гүдгэр)
П.3.12, П.3.13-д заасны дагуу тооцно.
П.3.26 Механик, дулааны ачааллаас үүссэн хүчдэлийн симметр циклийн үлдэгдэл
суналтын 𝜎0𝑡 хүчдэлтэй, дулаан боловсруулалт хийгдсэн буюу хийгдээгүй гагнуурын
холболтын ядралын хязгаар (П.3.20, П.3.21-ийн тэгшитгэлд орсон) доорхтэгшитгэлээр
тодорхойлогдоно:
𝑡
𝑡
𝜎−1𝑐
= 𝜎−1
∙ (1 − 𝜎0𝑡 /𝜎𝐵𝑡 );
(П.78)
𝑡
𝜎−1 - гагнуурын холболтын металлын ядралын хязгаар
𝜎𝐵𝑡 - гагнуурын холболтын металлын бат бөхийн хязгаар
П.3.27 Их бие, ёроол, таглаанд тулгаж гагнасан нарийн цорго, бэхэлгээний
элементүүд, фланцны дутуу гагнуурын холболтын (үйлдвэрийн гагнуурын оёдлын
∗
гологдол) хувьд эвдэх далайц𝜎𝑎𝐶𝐻
-г өгөгдсөн N циклийн тооныхувьдП.3.20, П.3.21-д
заасан тэгшитгэлээр тооцно.
∗
𝜎𝑎𝐶𝐻
= 𝜎𝑎∗ /𝐾𝜎∗
(П.79)
∗⌋
∗
∗
эсвэл⌊𝜎𝑎 𝐶𝐻 = ⌊𝜎𝑎 ⌋/𝐾𝜎
(П.80)
∗
𝐾𝜎 - уян хүчдэлийн концентрацийн үр ашгийн коэффициент;
∗
𝜎𝑎 - хийцийн гологдолтой гагнуурын оёдлын бүс дэх уян харимхайн хэвийн хүчдэл.
Тэнхлэгийн суналт ба гулзайлтын 𝐾𝜎∗ тоон утгыг П.1 зурагт харуулав; Гулзайлт ба
суналт хосолсон үед тус бүрийнх нь хэвийн хүчдэлийг харгалзах𝐾𝜎∗ хэмжигдхүүнд тооцож
оруулна.
Хийцийн гологдолтой гагнуурын оёдлын тооцоонд нөөцийн коэффициентийг 𝑛𝑠 =
1,25 болон 𝑛𝑁 = 2,5 -р тооцно.

𝑡
1 - тэнхлэгийн хүчдэлтэй үед(𝜎0,2
/𝜎𝐵𝑡 > 0,7),бага чанаржуулсан, мөчлөгтэй
зөөлрүүлсэн ган;
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𝑡
2 - тэнхлэгийн хүчдэлтэй үед (0,4 ≤ 𝜎0,2
/𝜎𝐵𝑡 ≤ 0,65)нүүрстөрөгчит, бага
чанаржуулсан мөчлөгт тогтворжилттой ган;
𝑡
3 - тэнхлэгийн хүчдэлтэй үед (0,3 ≤ 𝜎0,2
/𝜎𝐵𝑡 ≤ 0,6) аустенит, зэвэрдэггүй ган;
4 - дээр дурьдсан гангууд нь гулзайлтын үед.Зураг П.1. Хийцийн гологдолтой
гагнуурын оёдлын уян хүчдэлийн концентрацийн үр ашгийн коэффициент..3.28
Нүүрстөрөгчит болон чанаржуулсан гангийн (зэврэлтэнд тэсвэргүй) зэврүүлэх орчны
харилцан үйлчлэлээр насжилтийг бууруулдаг ерөнхий болон хэсэгчилсэн зэврэлтийн
нөлөөг тооцно. Зэврүүлэх орчинд гангийн ачааллын зөвшөөрөгдөх циклийн тоо [Nк]-г
дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:

(П.81)

[𝑁𝑘 ] = [𝑁] ∙ (1 − 𝛽𝐾 );

[N] –циклийн зөвшөөрөгдөх тоо П.3.20; П.3.21;
𝛽𝐾 – орчны нөлөөлийн коэффициент.
Бага
давтамжтай
ачааллын
үед
насжилт
нь
104
хүртэл
цикл
байвал𝛽𝐾 коэффициентийг 𝛽𝐾 = 𝐾𝑐 𝑙𝑔𝑁тэгшитгэлээр тодорхойлно: тусгай ус бэлтгэлийн
(хими ус цэвэрлэгээ) дараах усан орчинд 𝐾𝑐 -г 0,015-0,035-тай тэнцүү гэж авна. Тэжээлийн
ус, нэмэлт ус, сүлжээний болон зуухны ус нь хэвийн үзүүлэлттэй байхад даралт
атмосферын даралтаас 15 МПа хүртэл ихсэхэд 𝐾𝑐 коэффициентийг 0,2 хүртэл шугаман
хамаарлаар өсгөнө.
П.3.29𝜎𝑎∗ далайц, 𝑓0давтамж болон нэмэлт 𝜎𝑎𝐵 далайц, 𝑓 давтамжтай үндсэн
мөчлөгт ачааллын хослол нь үндсэн нам давтамжийн ачааллын циклүүдийн зөвшөөрөгдөх
тоог [𝑁]-с [𝑁𝐵 ]хүртэл бууруулна:
[𝑁𝐵 ] = [𝑁]/ℵ(П.82)
ℵ-өндөр давтамжтай циклийн насжилтийг багасгах коэффициент,
ℵ- г ойролцоогоор дараах тэгшитгэлээр тооцно:
𝜎
ℵ = (𝑓/𝑓0 )𝜉 ∙ 𝑎𝐵 (П.83)
𝜎𝑎∑

𝜉 - материалаас хамаарсан коэффициент
𝜎𝑎∑ = 𝜎𝑎 + 𝜎𝑎𝐵 (П.84)
𝜉 үзүүлэлтийг дараах утгатай тэнцүү гэж авч болно:
- нүүрстөрөгчит ган 𝜎𝐵𝑡 ≤ 500 МПа – 𝜉 = 1,2 ÷ 1,3;
- нүүрстөрөгчит болон чанаржуулсан ган 500 ≤ 𝜎𝐵𝑡 ≤ 800 МПа - 𝜉 = 1,7 ÷ 1,8;
- чанаржуулсан ган𝜎𝐵𝑡 > 800МПа – 𝜉 = 1,9;
- аустенит ган 𝜎𝐵𝑡 ≤ 550МПа - 𝜉 = 1,5.
Дээр дурьдсан тооцооны аргыг хоёр давтамжтай мөчлөгт ачааллын хувьд дараах
нөхцөл хангагдсан тохиолдолд ашиглана:
𝜎𝑎𝐵
≤ 0,5;
𝜎𝑎

𝑓/𝑓0 ≤ 5 ∙ 106;
𝜎𝑎𝐵 далайцтай циклийн тоо «явуулах+зогсоох» хугацааны үечлэлд 10- р нэмэгдэнэ.
П.3.30 20-360°С температур,

𝑡
𝜎0.2
𝑡
𝜎𝐵

< 0.7; 𝜎𝐵𝑡 ≥ 440 МПа; 𝜓ϝ1 ≥ 32% болон𝐸 𝑡 ≅

1.95 × 105 МПа даралттай нүүрстөрөгчит болон чанаржуулсан гангийн ядралын тооцооны
муруйг П.2. зурагт үзүүлэв.
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Зураг П.2 - 360 °С хүртэл температуртай нүүрстөрөгчит болон чанаржуулсан гангийн
ядралын тооцооны муруй
П.3.31 20-360°С температур, 0,7 >

𝑡
𝜎0.2
𝑡
𝜎𝐵

> 0,9; 𝜎𝐵𝑡 ≥ 490 МПа, 𝜓ϝ𝑡 > 45 % болон 𝐸 𝑡 ≅

1.86 × 105 МПа даралттай нүүрстөрөгчит болон чанаржуулсан (бага чанаржуулсан)
гангийн ядралын тооцооны муруйг П.3 зурагт үзүүлэв.
Эдгээр муруйг концентрацийн (∝𝜎 )пр коэффициентийн янз бүрийн утганд
байгуулсан. Муруй 1 - (∝𝜎 )пр ≥ 2,5 үед, муруй 2 - (∝𝜎 )пр< 2,5 үед хамаарна.

Зураг П.3. 360°С хүртэл температуртай нүүрстөрөгчит болон чанаржуулсан гангийн
ядралын тооцооны муруй
П.3.32 20-450°С температур,

𝑡
𝜎0.2
𝑡
𝜎𝐵

> 0.7; 𝜎𝐵𝑡 ≥ 343 МПа, 𝜓ϝ𝑡 ≥ 45 % болон

𝐸𝑡 ≅

1.70 × 105 МПа даралттай хром никельтэй аустенит гангийн ядралын тооцооны муруйг
П.4. зурагт үзүүлэв.
Тооцоот температур нь П.3.30, П.3.32-д заасан хамгийн их интервалаас бага бол
∗
⌊𝜎𝑎 ⌋ хэмжигдхүүнийг тооцоот температур дахь уян харимхайн модулийг интервалын
хамгийн их температурын уян харимхайн модульд харьцуулсан харьцаагаар үржүүлнэ.
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Зураг П.4 - 450 °С хүртэлтемпературтай хром никельтэй гангийн
ядралын тооцооны муруй
П.3.33 Мөчлөгт ачааллыг тодорхойлоход, янз бүрийн “i” горимын ашиглалтын үе
дэххүчний ба температурын ачааллын тогтворгүй байдлыг гэмтлийн шугаман нийлбэрийг
үндэслэн дараах тэгшитгэлээр тооцно:
∑𝐾
𝑖=1

𝑁𝑖𝑠
[𝑁]𝑖

= 𝑎,

(П.85)

∗𝑠
𝑁𝑖𝑠 -𝜎𝑎𝑖
хүчдэлтэй, ашиглалтын “i”- дэх горимын ачааллын циклийн тоо;
∗𝑠
[𝑁]𝑖 - П.3.20, П.3.21-д заасан тооцооны тэгшитгэлээр эсвэл “I”- дэх горимын 𝜎𝑎𝑖
хүчдэлийн
түвшинтэй ядралын тооцоот муруйгаар (Зураг П.2 - П.4) тодорхойлсон ачааллын
зөвшөөрөгдөх циклийн тоо; k – ачааллын горимын тоо.
Тогтмол бус ачаалалтай үед бат бөхийн нөхцөлийг дараах тэнцэтгэл биш хангана.

а ≤ [а] = 1,
а - хуримтлагдсан ядралын гэмтэл
П.3.34 Мөчлөгт бат бөхийн хялбарчилсан үнэлгээ
П.3.34.1 Туслах тоноглолын хувьд (сав, халаалтын зуух, металл хийц, 350°С-с
доош температуртай шугам хоолой гэх мэт) мөчлөгт бат бөхийн хялбарчилсан тооцоог
дараах нөхцөлд хийхийг зөвшөөрнө. Үүнд:
а) Дулаан тэлэлтийн коэффициент нь 15%-с ихгүй ялгаатай нэгэн төрлийн бус ган,
𝑡 ⁄ 𝑡
𝜎0.2 𝜎𝐵 ≤ 0,7харьцаатай ган (эрээсэн холболтын гангаас бусад) бүхий үндсэн металл,
гагнуурын холболтын технологи ба сорилтод тавигдах шаардлагын дагуу хийгдсэн сав,
хуудсан элемент, 100 мм-ээс ихгүй зузаантай цувимал байгууламж.
б) байгууламжид ядралын тооцоонд хамаарагдах torus, линзэн, хоолойн болон өөр
бусад дулаан тэлэлт нөхөгчид багтахгүй, савны цорго нь механик ачаалал болон
холбогдсон шугам хоолойн ачааллаас чөлөөлөгдсөн, харин эрээсэн холболт –
температурын хүчдэлээс болон механик нугалалтаас, тэдгээрийг тайлах, татах
давтамжийн тоо 100 – с ихгүй байна.
в) ашиглалтын үеийн саван доторхи ажлын орчны температур 150°С-с ихгүй, нэг
биш камертай савны зэргэлдээ орших камерууд доторхи ажлын орчны температурын
зөрөө 20°С-с ихгүй, шилжилтийн горимын температурын өөрчлөлтийн хурд 30 °С/цаг-аас
ихгүй байх
г) тогтмол болон шилжилтийн горимын үед температурын хүчдэлээс сэргийлж
хуудсан хийцтэй элементүүдийн эзэлхүүн дэх температурын зөрөө 20°С-с хэтрэхгүй байх
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д) концентрацийн бүс дэх механик ачааллаас үүсэх хэвийн хүчдэлийн хамгийн их
𝑡 ⁄
хамрах хүрээ 𝜎пруян харимхайн тооцоогоор 2 𝜎0.2
𝛼𝜎 - с , хийцийн дутуу гагналттай
𝑡
гагнуурын холболтын бүсэд 1,5𝜎0.2
- с хэтрэхгүй байх
е) эрээсэн холболт болон хийцийн дутуу гагналттай гагнуурын холболтыг
тооцохгүйгээр, концентрацийн хэвийн бүстэй харьцуулсан хүчдэлийн бүтээцийн
концентрацийн (ялангуяа гагнуурын оёдлын хүчитгэлийн) хамгийн их онолын
коэффициент нь 3 - с хэтрэхгүй байх
П.3.34.2 П.3.34.1 нөхцөлийг хангасан үед ашиглалтанд өгөгдсөн агаарын
даралтаас ажлын даралт хүртэлх даралтын өөрчлөлт болон эргэж атмосферын
даралттай болох, эсвэл механик ачаалал хамгийн бага утгаас хамгийн их утгадаа хүрэх
эсвэл буцаж бага утганд хүрэх өөрчлөлтийн циклийн тоо нь дараах далайц дах тооцоот
температурт харгалзах гангийн ядралын тооцоот муруйн циклийн тооноос хэтрэх ёсгүй.

⌊𝜎𝑎∗ ⌋ = {𝛼𝜎 ∙

⌊𝜎пр ⌋
2𝜑𝜔𝑓

(П.86)

}
𝑚𝑎𝑥

Концентрацийн бүсэд гагнуурын оёдол байхгүй эсвэл түүнээс савны
хувьд√𝑅𝑆,хавтант байгууламжийн хувьд 3S - с их зайд байрлаж байвал𝜑𝜔𝑓 = 1гэж авна.
R – савны дундаж радиус, S – ханын зузаан.
Үлдэгдэл хүчдэлийг арилгах гагнуурын дараах дулаан боловсруулалт хийгдээгүй
гагнуурынбайгууламжийн хувьд циклийн зөвшөөрөгдөх тоог хүчдэлийн далайцаар
тодорхойлдог:
⌊𝜎𝑎∗ ⌋ =

0,22∙{𝛼𝜎 ∙[𝜎пр ]}

𝑚𝑎𝑥

20°𝐶
+0,286∙𝜎0,2

𝜑𝜔𝑓

(П.87)

Савны цорго дох𝛼𝜎 хүчдэлийн концентрацийн коэффицентийг савны цилиндр хэсэг
дэх мембранан хүчдэлд харьцуулсан харьцаагаар тодорхойлно.
П.3.34.3 Савны цилиндр хэсэг нь фланц, ёроол, тулгуур ирмэг болон цилиндр
хэсэгтэй харьцуулахад зузаан эд ангитай холбогдсон хэсэгт, мөн түүнчлэн байгууламжийн
дутуу гагналттай гагнуурын оёдлын хувьд дараах байдлаар тодорхойлно:
⌊𝜎𝑎∗ ⌋ = 2⌊𝜎пр ⌋.
Мөчлөгийн [N] тоог тооцоот температурт харгалзах гангийн ядралын тооцоот
муруйгаар тодорхойлно. Байгууламжийн дутуу гагналттай гагнуурын оёдлын хувьд
мөчлөгийн зөвшөөрөгдөх [N] тоо 2 ∙ 103 мөчлөгөөс ихгүй байх ёстой.
П.3.34.4 Даралтын эсвэл механик ачааллын ∆𝑝𝑖 < 𝑝0 өөрчлөлттэй ашиглалтын
мөчлөгийн үед мөчлөгийн зөвшөөрөгдөх тоог ядралын гэмтлийн нийлбэрийг тооцож
тодорхойлно:
∑𝑖 𝑛𝑠𝑖 /[𝑁]𝑖 ≤ 1,
𝑛𝑠𝑖 , [𝑁]𝑖 -∆𝑝𝑖 өөрчлөлтөнд харгалзах ачааллын өөрчлөлтийн мөчлөгийн зөвшөөрөгдөх тоо
ба ашиглалтын үед хүлээгдэж буй тоо. [𝑁]𝑖 утгыг дараах хүчдэлийн далайцын тооцоот
температур
дах
ядралын
муруйгаар
тодорхойлно:
- гагнуурын дараах дулаан боловсруулалттай байгууламжийн хувьд:

[𝜎𝑎∗ ] = (0,28 + 0,22(∆𝑝𝑖 /𝑝0 ))⌊𝛼𝜎 ∙ (⌊𝜎пр ⌋/𝜑𝜔𝑓 )⌋(П.88)
-

дулаан боловсруулалтгүй байгууламжийн хувьд:

[𝜎𝑎∗ ]

= 0,22(𝛼𝜎 ∙ ⌊𝜎пр ⌋)

∆𝑝𝑖
𝑚𝑎𝑥 𝜑𝜔𝑓 𝑝0

0,28

−𝜑

𝜔𝑓

20°𝐶
∙ 𝜎0,2

(П.89)

П.3.34.3 - д заасан концентрацийн бүсийн хувьд [N] - г тодорхойлохдоо хүчдэлийн
далайцыг дараах байдлаар тодорхойлно.
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(П.90)

П.4 Урт хугацааны мөчлөгт бат бөхийн шалгалтын тооцоо
П.4.1 Урт хугацааны мөчлөгт бат бөхийн шалгалтын тооцоог металлын гулсалт
үүсгэх өндөр температурт ажилладаг, олон удаа дулаан болон механик хүчдэлд
ажилладаг тоног төхөөрөмжийн эд ангиудад хийгддэг.
Энэ хэсэгт орсон урт хугацааны мөчлөгт бат бөхийн тооцооны аргыг 500°С хүртэл
температуртай нүүрстөрөгчит ган, 585°С хүртэл температуртай чанаржуулсан дулаанд
тэсвэртэй ган, 700 °С хүртэл температуртай аустенит хром никельтэй гангаар хйигдсэн
тоног төхөөрөмжийн эд ангиудын ачааллын мөчлөгийн тоо 106 хүртэлх хязгаарт байх
тохиолдолд хэрэглэнэ.
П.4.2 Хязгаарын төлөв байдлын төрөл, эвдрэлийн шалгуур болон урт хугацааны
мөчлөгт ачааллын үеийн хүчдэлийн тооцооны арга зэрэг нь богино мөчлөгт ядралын
тооцоотой адилхан байдаг (энэ хавсралтын П.3).
Урт болон богино хугацааны мөчлөгт бат бөхийн тооцоо нь тооцоот эсвэл
туршилтын хэв гажилтын өгөгдлүүдийг ашиглан тухайн хэсгийн
хэв гажилтаар
тооцоолсон байршлын уян хүчдэлд тооцоологдоно (П.3.4).
П.4.3 Шилжүүлсэн уян хүчдэлийг тодорхойлох ерөнхий зарчим болон металлын
тооцоот үзүүлэлтийг стандартын энэ хавсралтын П.3.7-д заасан.
Ашиглалтын үеийн дулаан болон механик ачааллын өөрчлөлт нь температурын
өөрчлөлттэй нэгэн зэрэг илэрхийлэгдсэн байх ёстой. Хэрэв ашиглалтын үед ихэвчлэн
тогтмол бус дулаан механикийн ачаалалтай ажилладаг бол температур болон ачааллын
өөрчлөлт нь дундажлагдана(approximate). Ижил блокуудын ээлжлэх дарааллыг
температур болон хүчдэлийн далайцын өсөлтөөр тогтоохыг зөвшөөрнө.
П.4.4 Үндсэн ашиглалтын ачааллаас үүсэх хүчдэлийн бүрдүүлэгчдийг тодорхойлох
дараалал болон шилжүүлсэн хүчдэлүүдийн циклүүдийн үүсэх дарааллыг энэ стандартын
хавсралтын П.3.8, П.3.9-д заасны дагуу тогтооно. Уян хүчдэлийн тооцооноос уян бус
хүчдэлийн тооцоо руу шилжихэд ачааллын хугацаа ихсэхтэй хамт гангийн урсацын
хязгаар буурахыг тооцох ёстой.
П.4.5Хүчдэлийн концентрацийн онолын шилжүүлсэн (𝛼𝜎 )пркоэффициентийг энэ
стандартын хавсралтын П.3.10, П.3.11-д заасны дагуу тодорхойлно.
Уян хүчдэлийн концентрацийн 𝐾𝜎∗ коэффициентийг тодорхойлохын тулд энэ
стандартын хавсралтын П.3.12-д заасан харьцааг ашиглахыг зөвшөөрнө.
П.4.6 Байршлын уян хүчдэлийн хамгийн их болон далайцын утгыг энэ стандартын
хавсралтын П.3.14-д заасны дагуу тодорхойлно.
Хэрэв П.3.9-н дагуу тодорхойлогдсон мөчлөгийн хамгийн их шилжүүлсэн хүчдэл
𝑡
∗
)пр ,
(эсвэл эдгээр хүчдэлийн далайц) нь урсалтын 𝜎0,2
хязгаараас хэтэрсэн бол (𝜎𝑚𝑎𝑥
∗
эсвэл (𝜎𝑎 )пр хэмжигдэхүүнийг уян налархайн тооцоогоор мөчлөгт бат бөхийн тооцоотой
нэгэн адил тодорхойлно (энэ стандартын хавсралтын П.3).
П.4.7 Хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх далайц болон мөчлөгийн тоог тодорхойлохдоо
стандартын өмнөх бүлгийн П.3.20, П.3.22-д орсон тэгшитгэл болон температур,
хугацаанаас хамаарсан материалын шинж чанарыг оруулсан үзүүлэлтүүдийг ашиглана.
𝑡
П.4.8 𝜎0,2
/𝜎𝐵𝑡 ≤ 0,7харьцаатай (ядралын эвдрэлийн нөхцөлөөр) гангийн уян
хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх далайц ба мөчлөгийн зөвшөөрөгдөх тоог П.3.20-д заасантай
адил тэгшитгэлээр тодорхойлно:
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𝐸 𝑡 𝑙𝑛
⌊𝜎𝑎∗ ⌋ =

100
1+𝑟 ∗

𝑛𝜎 [4[𝑁]𝑚𝑝 + 1−𝑟∗ ]
𝑡

𝐸 𝑙𝑛

⌊𝜎𝑎∗ ⌋
{

=

𝑡
𝜎−1𝜏

𝑡

100−ѱ𝑓𝜏

+

1+𝑟

𝑡
𝑡
𝑛𝜎 (1 + 𝜎−1𝜏
/𝜎𝐵𝜏
∙ 1−𝑟)

100

𝑡
𝜎−1

𝑡

100−ѱ𝑓𝜏
1+𝑟 ∗
4(𝑛𝑁 [𝑁])𝑚𝑝 + 1−𝑟∗

+

(П.91)

1+𝑟

𝑡
𝑡
1 + 𝜎−1𝜏
/𝜎𝐵𝜏
∙ 1−𝑟

(П.92)
Гулсалтын температурт (t > tc – энэ стандартын 6.3.3.4 ) ажлын нөөцийн
tхугацаанд ажилласан, мөчлөгийн хамгийн их температуртай удаан хугацааны статик
суналттай дагуу огтлолын жигд нарийсалт;
𝑡
𝜎−1𝜏
- мөчлөгийн хамгийн их температурт тэсвэрлэх хязгаар;
𝑡
𝜎𝐵𝜏 - 𝜏түр хугацааны ачааллын циклийн хамгийн их температур дахь удаан
𝑡
𝑡
хугацааны бат бөхийн хязгаар.𝜎−1𝜏
= 0,4𝜎𝐵𝜏
гэж үзэж болно.
mр зэргийн илтгэгчийг П.3.22-т заасны дагуу тодорхойлж болно.
Тооцоонд хамгийн бага ⌊𝜎𝑎∗ ⌋ба [N] утгыг ашиглана.
𝑡
П.4.9 Перлитний төрлийн (𝜎0,2
/𝜎𝐵𝑡 > 0,7)мөчлөгт бат бөх нь буурсан гангийн хувьд
хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх далайц болон мөчлөгийн зөвшөөрөгдөх тоог энэ стандартын
хавсралтын П.3.21-д заасан тэгшитгэлийн дээд системийг ашиглан квазистатик эвдрэлийн
шалгуураар тодорхойлно. Энэ тохиолдолд П.3.21-н тэгшитгэлд, налархайн ѱ𝑡𝐵𝜏
үзүүлэлтийн хугацаанаас хамаарсан бууралт, зэрэг илтгэгч m1 буурах болон
t > tcтемпературт удаан хугацааны мөчлөгт ачааллын явцад А үзүүлэлтийн ихсэлт зэргийг
тооцсон байх ёстой.
П.4.10 Гагнуурын холболтын тооцоог хийхдээ энэ стандартын хавсралты
хавсралтын П.3.25, П.3.27 ба П.4.7, П.4.8-д заасан зүйлийг тооцож хийнэ.
𝑡 )тэсвэрлэх
Дулаан боловсруулалт хийгдээгүй гагнуурын холболтын(𝜎−1
хязгаарыг
нарийвчлалтай тооцох үед 𝜏 > 5, tmax > tc температуртай үлдэгдэл хүчдэлийн тайвшралыг
тооцож болно:
𝑡
ѱ𝑓𝜏
-

𝜎𝑜𝑡
(П.93)
∙(𝑡
0 𝑚𝑎𝑥 −𝑡𝑐 )]

𝑡
𝜎𝑜𝜏
= [1+𝐾

𝜎𝑜𝑡 - П.3.26-д заасан үлдэгдэл гагнуурын хүчдэл (чанаржуулсан гангийн хувьд𝜎𝑜𝑡 ≈
𝑡
𝜎0,2
); k0 – гагнагдаж байгаа материалын шинж чанар: чанаржуулсан гангийн хувьд𝐾0 ≅
0,015; аустенит зэвэрдэггүй гангийн хувьд𝐾0 ≅ 0,010.
П.4.11 Ажиллагааны янз бүрийн горимын хувьд хуримтлагдах эвдрэлийн тооцоог
энэ хавсралтын П.3.33-д заасны дагуу шугаман нийлбэрийн дүрмээр хийнэ.
П.4.12 Гулсалт, ачаалал нь өөрчлөгддөг нөхцөлд ажилладаг тоног төхөөрөмжийн
тооцоог хийхдээ удаан хугацааны статик болон мөчлөгт ачааллын үүссэн гэмтлүүдийн
нийлбэрээр тооцох зарчмыг ашиглана. Гэмтлүүдийн нийлбэрээр тооцох зарчимд
үндэслэсэн бат бөхийн нөхцөл нь дараах хэлбэртэй байна:
𝑁
+
[𝑁]

𝜎

𝑚

(1,25 𝜎𝑐𝑡 )
𝜏

≤ 𝐷(П.95)
𝜎

𝑚

Үзүүлэлт D нь гулсалтаас үүсэх гэмтлийн функц, D-н(1,25 𝜎𝑐𝑡) –
𝜏

схамаарсанхамаарлыгП.5 зурагт харуулав.
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Зураг П.5 - Гулсалтаас үүсэх гэмтлээс хамаарсан нийлбэр гэмтэл.
= 1,5[𝜎]гэж авна.
Үзүүлэлт m – удаан хугацааны бат бөхийн тэгшитгэл дэх зэрэг илтгэгч
(хавсралт 6.3.3.11).
Гулсалтаас үүсэх 𝜎𝑐 тооцоот хүчдэлийг ашиглалтын хэвийн горим дахь металлын
уян харимхай, гулсалтыг тооцсон хамгийн их гол хэвийн хүчдэлтэй нэгэн адил
тодорхойлно.
П.4.13 Гэмтэл согогийн нийлбэрийн зарчмаар тооцоо хийхдээ 𝜎𝑎 хүчдэлийн
өгөгдсөн далайцын хувьд, өгөгдсөн мөчлөгийн тоо N, эсвэл мөчлөгийн зөвшөөрөгдөх тоо
[N] - хувьд [𝜎] хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх далайцыг урсалтаас үүсэх гэмтлийн нөлөөг
тооцохгүйгээр бага мөчлөгт ядралын муруйгаар тодорхойлно. Мөчлөгийн хамгийн өндөр
температурын бага мөчлөгт ядралын тооцооны муруйг П.6, П.8 зурагт харуулав.
П.4.14 П.6, П.8 зургийн графикт оруулснаас ялгаатай мөчлөгийн хамгийн
температур дахь хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх [𝜎]далайц эсвэл мөчлөгийн зөвшөөрөгдөх [N]
тоог шугаман интерполяцийн аргаар тодорхойлно; П.6, П.8 зургийн муруйгаар тооцсон
өгөгдлөөр экстраполяци хийхийг зөвшөөрөхгүй.
𝜎𝜏𝑡

Зураг П.6 – Нүүрстөрөгчит гангийн бага мөчлөгийн ядралын тооцооны муруй
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Зураг П.7 - 12МХ, 15ХМ, 12Х1МФ и 15Х1М1Ф маркийн гангийн бага мөчлөгийн ядралын
тооцооны муруй

Зураг П.8 – Аустенит хром никелийн гангийн бага мөчлөгийн ядралын
тооцооны муруй
𝑡)
П.4.15 1,25(𝜎𝑐 /𝜎𝜏 ≥ 1нөхцөл хангагдсан тохиолдолд ашиглалтын тооцоот
хугацаанд 1000-с ихгүй «явуулах-зогсоох» мөчлөгийг зөвшөөрнө.1,25(𝜎𝑐 /𝜎𝜏𝑡 ) ≤ 0,5 нөхцөлд
гулсалтаас үүсэх гэмтлийг тооцохгүй.
Хэрэв эдлэхүүний тооцоот цэгт гагнуурын оёдол байвал мөчлөгийн зөвшөөрөгдөх
тоог гагнуурыг тооцоогүй тооцоот утгаас 2 дахин ихэсгэж авна.
П.4.16 Хэрэв тоног төхөөрөмж нь параметрүүд нь тогтмол утгатай хэвийн горимд
янз бүрийн ачаалалд ажилладаг бол насжилтийг үнэлэхдээ гэмтлүүдийн нийлбэрийг
гаргах зарчмыг үндэслэн дараахтэгшитгэлийг ашиглана:
∑𝑛𝑖=1

𝑁𝑖
+
[𝑁𝑖 ]

𝜎 𝑚
𝜎𝜏

(1,25 𝑐𝑡 ) ≤ 𝐷 ,

(П.96)

n – ачааллын мөчлөгийн төрлийн (блокуудын) тоо.
Хэрэв ашиглалтын хэвийн горимын үед температур болон ачааллын утга
өөрчлөгддөг бол насжилтийн үнэлгээг дараах тэгшитгэлээр хийнэ:
∑𝑛𝑖=1

𝑁𝑖
+
[𝑁𝑖 ]

(1,25)𝑚 ∙

𝑚
∑𝐾
1 𝜏𝑖 (𝜎𝑐𝑖 )
𝑚

𝑡
∑𝐾
1 𝜏𝑖 (𝜎𝜏 )

≤ 𝐷𝑐 ,

k – ажлын хэвийн горим дахь ачааллын түвшний тоо.
П.5 Хэврэгшилийн бат бөхийг шалгах тооцоо
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П.5.1 Ерөнхий зүйл
П.5.1.1 ДЦС-ын тоног төхөөрөмжийн хэврэгшилийн эвдрэлийн эсэргүүцэлтэй
холбоотой тооцоог тусгай тохиолдлууд болон ачааллын (ашиглалтын нөхцөл) горимд,
тухайлбал, энэ стандартад 8-р бүлэгт заасан шаардлагын дагуу тогтоосон.
П.5.1.2 Үндсэн горимын тооцоо нь:
- Ашиглалтын хэвийн нөхцөл;
- Шингэний болон хийн туршилт;
Тооцоонд ашиглаж байгаа материалын үндсэн үзүүлэлтүүд нь хүчдэлийн
идэвхижилийн коэффициентийн критик утга (КИН) KIc , хэврэгшилийн критик температур
𝑇
Tk , урсалтын хязгаар𝜎0,2
зэрэг юм.
Ашиглалтын явцад металлын шинж чанар өөрчлөгдөх тохиолдолд энэ хүчин зүйлийг
шилжилтийн критик температурыг тооцоонд оруулан тооцно.
П.5.1.3 Дараах нөхцөл биелж байвал, тооцооны цууралт маягийн гэмтэл согогийн,
хэврэгшилийн эвдрэлийн эсэргүүцэл нь зохих хэмжээнд байна гэж үзнэ:
𝐾1 ≤ [𝐾1 ],
[K1] - K1 хүчдэлийн идэвхижилийн коэффициентын зөвшөөрөгдөх утга.
П.5.1.4 Хэврэгшилийн эвдрэлийн эсэргүүцлийн шалгах тооцоог дараах тохиолдолд
хийхгүй байхыг зөвшөөрдөг.
Тоног төхөөрөмжийн эд ангиудыг зэврэлтэнд тэсвэртэй аустенит ган болон өнгөт
хайлшаар хийсэн.
Тоног төхөөрөмжийн элементүүдийн (гагнуурын оёдол багтана) материалын
урсалтын хязгаар 20 °С үед 300 МПа- с бага, харин тооцоот температур хасах 20 °С-с
хэтэрсэн үед эд ангийн ханын зузаан 25 мм-ээс ихгүй байна.
П.5.2 Хүчдэлийн идэвхижилийн тооцоо
П.5.2.1Сонгосон тооцоот цууралтын хүчдэлийн идэвхижилийн коэффициентыг
аналитик болон тоон аргаар тодорхойлно.
П.5.2.2 Гадаргуугийн хагас эллипс хэлбэртэй цууралтын хувьд хүчдэлийн
идэвхижилийн коэффициентыг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
𝑎

0,5

𝐾1 = 𝜂 ∙ (𝜎𝑝 ∙ 𝑣𝑝 + 𝜎𝑞 ∙ 𝑣𝑞 ) ∙ (𝜋 ∙ 103 )

/𝑄(П.98)

𝜂 - хүчдэлийн концентратын нөлөөллийг тооцсон коэффициент;
𝜎𝑝 –суналтын хүчдэлийн бүрэлдэхүүн;
𝜎𝑞 – гулзайлтын хүчдэлийн бүрэлдэхүүн;
𝑣𝑝 = 1 + 0,12 ∙ (1 − 𝑎/𝑐); 𝑣𝑞 = 1 − 0,64 ∙ 𝑎/ℎ, (h – гулзайлтын хүчдэлийн эерэг утга
агуулж буй бүсийн урт);
𝑄 = [1 + 4,6 ∙ (𝑎/2𝑐)1,65 ]0,5(П.99)
а, с – эллипсийн хагас тэнхлэгүүд (хагас эллипс): цууралтын гүн болон уртын тэн
хагас.
Тэгшитгэлийг
𝑎 ≤ 0,3 ∙ 𝑆
болон
𝑎/𝑐 ≤ 0,66
байх
үед
ашиглана.
Тэгшитгэлийнбүрэлдэхүүнүүдийг хэмжих нэгжүүд: a, c, S – мм; 𝜎𝑝 , 𝜎𝑞 – МПа; K1 - МПа∙ √м.
П.5.2.3Суналтын хүчдэлийн бүрэлдэхүүнийг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
1

(П.100)

𝜎𝑗𝑝 = 𝑆 ∙ ∫ 𝜎𝑗 𝑑𝑥,

j - координат
𝜎𝑗 - ханын зузааны хүчдэлийн өөрчлөлтийн функц;
S - тооцооны огтлолын ханын зузаан
Гулзайлгах хүчдэлийн бүрэлдэхүүний утгыг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
𝜎𝑗𝑞 = 𝜎𝑗𝑛 − 𝜎𝑗𝑝 ,
(П.101)
𝜎𝑗𝑛 - Ханын зузааны n цэг дэхь хүчдэлийн өөрчлөлтийн функцийн утга
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П.5.2.4 Эд ангиудын дотоод даралтаас хамаарсан ханын зузааны дагуух хүчдэлийн
тархалтыг шугаман функцтэй ойролцоо тооцохыг зөвшөөрнө. Энэ үед h = 0,5S байна.
П.5.2.5Хүчдэлийн концентрацигүй бүсэд орших гэмтэл согогуудын тооцонд η = 1
байна.
П.5.2.6 Хатуулгийн шилжилтийн бүсийн (фланецыг их биений цилиндртэй холбох
холболт) коэффициент η-г дараах тэгшитгэлээр тооцно.
0,7

0 < 𝑆/𝜌 ≤ 5бол 𝜂 = 1 + (𝐾𝜌 − 1)

(П.102)

∙ 1,8/(𝑆/𝜌);

0,7

𝑆/𝜌 > 5бол 𝜂 = 1 + (𝐾𝜌 − 1) ∙ 9/(𝑆/𝜌)2 ;
(П.103)
𝜂 > 𝐾𝜎 бол 𝜂 = 𝐾𝜎 байна.
𝜌 - тооцоолж байгаа хөндлөн огтлол дохконцентраторын муруйлтын радиус;
𝐾𝜎 – концентрацийн онолын коэффициент(суналтын үеийн 𝐾𝜎 хэмжигдэхүүнтэй
тэнцүү байхыг зөвшөөрнө).
П.5.2.7 Коэффициент h для зон отверстий (присоединения патрубков, штуцеров,
труб) определяют по формулам:
Нүхний бүс (цорго, штуцер, шугамны холболт) дэхкоэффициент 𝜂 –г дараах
тэгшитгэлээр тооцно:
𝑆/𝑟 ≤ 0,8бол 𝜂 = [1 + 5(𝐾𝜎 − 1)𝑒𝑥𝑝(−0,86𝑆/𝑟)]1/2
(П.104)
1/2
[1
𝑆/𝑟 > 0,8бол 𝜂 = + 2(𝐾𝜎 − 1)/(𝑆/𝑟)] ,
(П.105)
r –нүхний радиус.
П.5.2.8 Шугам хоолойн эд ангийн гадаргуугийн дагуу цууралтын (хагас эллипс
хэлбэртэй) хүчдэлийн идэвхижилийн коэффициентыг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
𝐾1 =

2−0,82∙𝑎/𝑐

𝑎

3

[1−(0,89−0,57∙√𝑎/𝑐) ∙(𝑎/𝑠)1,5 ]

3,25

∙ ɸ ∙ 𝜎 ∗ ∙ √1000(П.106)
𝑎
𝑐

ɸ = 1 бол цууралтын оройн цэг дээр, ɸ = ⌊1,1 + 0,35(𝑎/𝑠)2 ⌋ ∙ √ бол гадаргуу дээрх
цууралтын төгсгөлийн цэг дээр.
Эд ангийн ханын зузаанаар хүчдэлийн шугаман тархалт үүсэх нөхцөлд дагуу
цууралтын оройн цэг дээрх 𝜎 ∗ хүчдэлийн утга:
𝑎

𝑎

𝑎

𝜎 ∗ = 𝜎𝜑∗ − [0,61 + 0,11 𝑐 − 0,28 ∙ ( 𝑠 ) ∙ (1 − √ 𝑐 )] ∙ 𝐺 ∙ 𝑎,

(П.107)

Гадаад гадаргуу дээрх цууралтын хувьд - 𝜎𝜑∗ = 𝜎𝜑𝐻 (гадна гадаргуу дээрх тойрсон
хүчдэл),
𝐺=

𝐻 −𝜎 𝐵𝐻
𝜎𝜑
𝜑

𝑆

;

(П.108)

Дотор гадаргуу дээрх цууралтын хувьд хүчдэл),
𝐺=

𝐵𝐻 −𝜎𝐻
𝜎𝜑
𝜑

𝑆

𝜎𝜑∗

=

𝜎𝜑𝐵𝐻

(дотор гадаргуу дээрх тойрсон

(П.109)

Эд ангийн гадаргуу дээрх дагуу цууралтын төгсгөлийн цэг дэх шилжүүлсэн
хүчдэл𝜎 ∗ - г дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
𝜎 ∗ = 𝜎𝜑∗ − 0,18𝐺 ∙ 𝑎,
(П.110)
𝜎𝜑∗ болон G –өмнөх тохиолдолтой ижил.
Эллипсийн ¼ хэлбэртэй, өнцөгт цууралтын хувьд энэ хэсэгт тусгасан ,
ɸ
үзүүлэлтээс бусад тэгшитгэлээр тооцоо хийнэ. Өнцөгт цууралтын хувьд ɸ - г дараах
тэгшитгэлээр тодорхойлно:
Хоолойн эд энгийн радиал чиглэлтэй цууралтын контурын огтлолцолын цэгийн
хувьд
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ɸ = 1,08 + 0,8 ∙ (𝑎/𝑠)4 ;

(П.111)
Эд ангийн гадаргуу дээрх цууралтын төгсгөлийн цэгийн хувьд.
𝑎/𝑠 ≤ 0,7 болон 𝑎/𝑐 ≤ 0,66 байх нөхцөлд КИН-г тодорхойлоход энэ хэсэгт өгөгдсөн
тэгшитгэл хүчин төгөлдөр байна.
ɸ = ⌊1,08 + 0,5(𝑎/𝑠)2 ⌋ ∙ √𝑎/𝑐(П.112)
П.5.2.9 Цилиндр болон хавтгай эд ангийн нүхний амсар дээрх нарийн (дагуу)
цууралтын хувьд хүчдэлийн идэвхижилийн коэффициентыг дараах тэгшитгэлээр
тодорхойлохыг зөвшөөрнө:
𝐾1 = 𝐹1 ∙ 𝜎 ∙ √𝜋 ∙ (𝑎 + 𝑟),
𝜎 – дотоод даралтын үйлчлэлээр үүссэн хүчдэл
r - нүхний радиус
𝐹1 = 0,15𝑙𝑛𝑎 − 0,08𝑎1,3 + 1,11(П.114)
Цууралтын
урт
𝑎 ≤ 1,5𝑟
бол
тэгшитгэлүүд
Тайлбар :
1. Дотоод даралттай цилиндр эд ангийн хувьд: 𝜎 =

𝑝∙𝐷𝑐𝑝
2𝑆

(П.113)

хүчин

төгөлдөр

байна.

;

2. Хавтгай эд ангиудын хувьд хүчдэлийн чиглэл нь цууралтанд𝜎 перпендикуляр
чиглэлтэй хүчдэл нь цууралтын дагуу чиглэлтэй хүчдэлээс хоёр дахин их байвал
тэгшитгэл нь хүчинтэй байна.
П.5.2.10 Тоноглолын элементүүдийн төрөл бүрийн хэлбэрийн ба цууралтын, янз
бүрийн ачааллын схемийн үеийн хүчдэлийн идэвхижлийн коэффициентын хязгаарын
нөхцлийг тооцохдоо тооцооны арга нь мэргэжлийн байгууллагатай зөвшилцсөн бол
аналитик болон тоон аргыг ашиглахыг зөвшөөрнө.
П.5.3 Коэффициентын хүчдэлийн идэвхижлийн зөвшөөрөгдөх утга
П.5.3.1 Хүчдэлийн идэвхижлийн коэффициентын зөвшөөрөгдөх утга нь тухайн
тохиолдол болон шилжүүлсэн температур (Т - Тk)-с хамаарна.
Хүчдэлийн идэвхижлийн коэффициентын зөвшөөрөгдөх утгыг тодорхойлохын тулд тухайн
материалын хувьд шилжүүлсэн температур (T - Tk) дээр байгаа хүчдэлийн идэвхижлийн
коэффициентын критик утгын KIс хамаарлыг ашиглана.Эдгээр хамаарлыг нь ГОСТ 25.506н шаардлагын дагуу цууралтын тэсвэрийн (хугарлын зуурамтгай) статик туршилтын үр
дүнгээр авна.KIc– н (T-Tk) – с хамааралд тулгуурлан зөвшөөрөгдөх КИН [K1] – н [T-Tk] – с
хамаарлыг хоёр муруй байдлаар тодорхойлох бөгөөд, тэдгээрийн нэг нь бат бөхийн
нөөцөөр ni ординат тэнхлэгийн хуваагдлаар, нөгөөх нь температурын нөөцийн ∆𝑇𝑖 утгаар,
абсцисс тэнхлэгийн дагуу, муруйн шилжилтээр тодорхойлогдоно. Дараах нөөцийн
коэффициентын утгуудыг авна:
-ашиглалтын хэвийн нөхцөлд n1 = 2; ∆𝑇1 = 30 °С;
- шингэн болон хийн туршилтын үед:n2 = 1,5; ∆𝑇2 = 30 °С;
- ослын үед (өгөгдсөн горимоор тооцоо хийх) n3 = 1; ∆𝑇3 = 0 °С;
П.5.3.2 Хэрэв туршилтаар авсан шилжүүлсэн температур (Т - Тk)-н үеийн хүчдэлийн
идэвхижлийн коэффициентын КИН критик утгын (KIс) хамаарал байхгүй бол перлитийн
ангийн болон өндөр хромжуулсан ган, тэдгээрийн гагнуурын холболт нь 20 °С –ээс ихгүй,
600 МПа-аас багагүй урсалтын хязгаарын шилжүүлсэн температурын хүчдэлийн
идэвхижлийн коэффициентын критик утгын ерөнхий хамааралыг ашиглахыг зөвшөөрнө.
𝐾𝐼𝑐 = 26 + 36 ∙ 𝑒𝑥𝑝[0,02 ∙ (𝑇 − 𝑇𝑘 )].
(П.115)
Энэ тохиолдолд КИН ⌊𝐾1 ⌋-н [T - Tk] –с зөвшөөрөгдөх хамаарал:
- ашиглалтын хэвийн нөхцөлд:
[𝐾1 ]1 = 13 ÷ 18 ∙ 𝑒𝑥𝑝[0,02 ∙ (𝑇 − 𝑇𝑘 )];
(П.116)
- шингэн болон хийн туршилтын үед:
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[𝐾1 ]2 = 17 + 24 ∙ 𝑒𝑥𝑝[0,018 ∙ (𝑇 − 𝑇𝑘 )];
(П.117)
П.5.3.3 Материалын хэврэгшлийн критик температурын утгыг тус стандартын
бүлэг 4.3.7-д жишмэлийн дагуу тодорхойлно. Хэрэв металлын хэврэгшлийн критик
температурын үзүүлэлт байхгүй тохиолдолд дараах байдлаар тооцно:
Tk = 50 °С – нүүрстөрөгчит ган (ст3, ст20, 22К);
Tk = 40 °С – ган 15ГС, 16ГС, 15М (16М), 09Г2С;
Tk = 70 °С – ган 16ГНМ;
Тk = 30 °С – ган 16ГНМА, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф;
Дээрх жишмэлТk утгууд нь тухайн гангийн гагнуурын холболтод мөн хамаарна.
Эдгээр Тk утгууд нь металлын бүтэц болон шинж чанар холбогдох норм, баримт бичиг,
стандарт, техникийн нөхцөл, улсын хяналтын байгууллагын дүрэм болон тус стандартын
7-р бүлэгт жишмэл шаардлагыг хангаж байгаа нөхцөлд хэврэгшлийн бат бөхийг
тодорхойлох үнэлгээ өгөх тооцоонд ашиглагддаг болно.
П.5.3.4 Тус стандартын бүлэг 5.3.1 болон 5.3.3 аагдсаны дагуу тодорхойлогддог
хүчдэлийн коэффициент (КИН) зөвшөөрөгдөх утга нь хэврэгшлийн бүсийн температурын
хил заагын хүрээнд хийгдэх тооцоололд ашиглагддаг: Т < (Tk)d, (Tk)d – хэврэгшлийн
бүсийн температурын зааг хязгаар.
Шилжилтийн бүс дэх (хэврэгшлийн болон квази-хэврэгшлийн дунд) зөвшөөрөгдөх
хүчдэлийн коэффициентийг «мастер-муруй» аргаар тодорхойлыг санал болгодог.
Хэврэгшилийн бүсээс квази-хэврэгшилийн шилжилтийн бүс дэх температурын хил
заагийг |𝑇 − 𝑇𝑘 |∗ харьцааны дагуу тодорхойлно:
𝑇
26 + 36 ∙ 𝑒𝑥𝑝⌊0,02 ∙ (𝑇 − 𝑇𝑘 )∗ ⌋ = 𝑌 ∙ 𝐾𝐹 ∙ 𝜎0,2
(П.118)
√𝑎/1000,
эсвэл перлит болон хромын өндөр агууламжтай гангийн хувьд: (П.5.3.2-г харна уу):
𝑎

∗

(𝑇𝑘 )𝑑 = 𝑇 = 50 ∙ 𝑙𝑛 (

𝑟
𝑌∙𝐾𝐹 ∙𝜎0,2
∙√ 3 −26
10

) + 𝑇𝑘 ,

36

(П.119)

гадаргуугийн гэм соготой үед (цууралт):
2−0,82∙𝑎/𝑐

𝑌=

3

[1−(0,89−0,57∙√𝑎/𝑐) ∙(𝑎/𝑠)1,5 ]

𝐾𝐹 = 1 −

𝑎/𝑆
1+

2∙𝑆
𝜋∙𝐶

3,25

;

(П.120)
(П.121)

;

гадаргуугийн доор гэм соготой үед (цууралт):
𝑌=

1,79−0,66∙𝑎/𝑐
0,54
𝑎
{1−[1−0,4∙ −(0,5−𝑏/𝑠)𝑠 ]∙(𝑎/𝑏)1,8 }
𝑐

𝐾𝐹 = 1 −

2∙(𝑎/𝑆)
1+

𝑠
𝜋𝑐

;

(П.122)
(П.123)

,

𝜏
b – согогийн төвөөс чөлөөт гадаргуу хүртэлх зай (а,b, c, S – мм; 𝜎0,2
-МПа )
П.5.3.5 Хэврэгшилийн бүсийн температурын (Тк)d<T≤(Тк)d+80°C завсарт тооцоохийх
үед дараах нөхцөлийн дагуу зөвшөөрөгдөх хүчдэлийн коэффициентийг сонгохыг
зөвшөөрнө:
- Температур (Тк)d харьцангуйгаар 10°С-с Т=(Тк)d + 50°С хүртэл өсөх тутам [К1] утга
нь Т= (Тк)d үед түүний жишиг утгатай харьцангуйгаар 10%-р өснө;
- Дараа дараагийн температурын өсөлтөөр (10°С-аас Т=(Тк)d + 80°С хүртэл) [К1]
утга нь Т= (Тк)d + 50°C үед түүний утгатай харьцангуйгаар 20%-р өснө;
П.5.3.6 Температурын хил заагаас дээш (Тк)d + 80°С тооцоот температурын үед
хэврэгшилийн бат бөхийн тооцоог хийхгүй.
П.5.3.7 Усан болно хийнтуршилтын зөвшөөрөгдөх температурыг тодорхойлох
шаардлагатай тохиолдолд 𝐾1ℎ = [𝐾1 ]2 нөхцлөөс хамаарч зөвшөөрөгдөх температурыг [Тh]
тодорхойлох зорилгоор хэврэгшилийн бат бөхийн тооцоог хийнэ.
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Тус дэд бүлэгт тодорхойлогдсоны дагуу усан хяналт шалгалтын зөвшөөрөгдөх
температурын утгыг хяналт шалгалтын даралтанд барьж байх үе болон ажлын даралтанд
(үзлэг хийхэд) барьж байх үед мөрдөнө.
П.5.3.8 Т >(Tk)d +80°C үед металлын зуурамтгай шинж чанар бүсэд цууралтын гэм
согогтой тоног төхөөрөмжийн элементийн ажиллах чадвартайг батлах шаардлагатай
тохиолдолд шугам бус механик эвдэх аппаратыг ашиглаж тооцоолол хийж болно.
Дотоод даралтанд ажилладаг цилиндр хэлбэрийн эд ангийн гадаргуугийн
цууралтын гэм согогийн хамгийн их зөвшөөрөгдөх хэмжээг дараах тэгшитгэлээр
тодорхойлохыг зөвшөөрнө:

-

тойрог чиглэлийн гэм согогийн хувьд:
𝜎𝑞 =
𝛾=

2[𝜎]
∙ [2𝑠𝑖𝑛𝛾 − (𝑎/𝑠)𝑠𝑖𝑛2𝛼];
𝜋
1
𝑎
𝜎𝑚
∙ (𝜋 − 2𝛼 ∙ 𝑠 − 𝜋 ∙ [𝜎]
),
2

(П.124)
(П.125)

𝛼– тойрог чиглэлийн гэмтэл согогийн уртыг илтгэгч өнцөг; 𝜎𝑚 – мембраны
𝑇
хүчдэл; 𝜎𝑞 – маталтын хүчдэл; [𝜎]𝑖 – зөвшөөрөгдөх хүчдэл: [𝜎]1 = 𝜎0,2
/1,5 - ашиглалтын
𝑇
хэвийн нөхцлийн үед болон [𝜎]2 = 𝜎0,2 /1,25 - усан болон хийн туршилтын үед.
Дагуу чиглэлийн гэм согогийн хувьд:
𝑇
𝜎𝑚 + 0,67𝜎𝑏 = 𝜎0,2
∙ [1 − 𝑛𝑎𝑖 ∙ (1 − 𝐾𝐹 )],
(П.126)
𝑛𝑎𝑖 : 𝑛𝑎1 = 3; 𝑛𝑎2 = 2.
Тооцооны 𝑇 ≥ (𝑇𝑘 )𝑑 + 80°𝐶 температурт цууралтын төрлийн гэм согогуудтай
(ашиглалтын температур 450°C хүртэл байхад) эд ангийн нөхцөл байдлын шалгуурт,
зэврэлт - мөчлөгийн өсөлтийн хурдны утгын гэм согогийн хөгжлийн зэврэлт – ядралтай
механизмд <<явуулах-зогсоох>> тоноглолуудын10-2 мм/цикл түвшний мөчлөгт цууралт
үүсэх нөхцөлийг авч үзэх боломжтой.<<явуулах – зогсоох>> мөчлөгт КИН тархалтын утгын
зэврэлтийн ядралаас үүсэх цууралтын нэмэгдлийн хурдад харгалзах (∆𝐾1 ) нь дараах
утгуудтай тэнцүү байхыг зөвшөөрнө:
[∆𝐾1 ]𝑐𝑐 = 40 Мпа∙ √м- Ст20 гангийн хувьд;
[∆𝐾1 ]𝑐𝑐 = 45 МПа∙ √м- 22К гангийн хувьд;
[∆𝐾1 ]𝑐𝑐 = 47 МПа∙ √м - 12Х1МФ гангийн хувьд;
[∆𝐾1 ]𝑐𝑐 = 36 МПа∙ √м - 15ГС (16ГС) гангийн хувьд;
[∆𝐾1 ]𝑐𝑐 = 45 МПа∙ √м - 16ГНМ(А) гангийн хувьд;
[∆𝐾1 ]𝑐𝑐 = 80 МПа∙ √м - 30ХНМФ гангийн хувьд.
Энэ тохиолдолд цууралтын төрлийн гэм согогтой эд ангийн бат бөхийн нөхцөл нь
дараах байдалтай байна:
∆𝐾1 ≈ 𝐾1𝑚𝑎𝑥 ≤ [∆𝐾1 ]𝑐𝑐 ,
𝐾1𝑚𝑎𝑥 - тоноглолын «явуулах-зогсоох» цикл дэх хүчдэлийн коэффициентын хамгийн их
утга.
П.5.4 Тоног төхөөрөмжийн эд ангийн цууралтын төрлийн гэм согогийн кинетикийг
харгалзсан ажиллах чадварын тооцоо (ажиллах хугацааны тооцоо)
П.5.4.1 Энэхүү тооцооллын аргачлал нь тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын буюу
цаашид ажиллах хугацааг тодорхойлох зорилготой бөгөөд түүнд илэрсэн зөвшөөрөгдөх
хэмжээнээс илүү гарсан металлын гэм согог болон түүний чанарын шаардлагад үндэслэн
хийгднэ.
П.5.4.2 Энэхүү тооцооллыг ашиглах үндсэн тохиолдолд нь:
ҮЭС - н үр дүнд илэрсэн тоног төхөөрөмжийн металлэд ангийн гэм согог
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс чанарын шаардлагаас хэтэрсэн;
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Тоног төхөөрөмжийн эд ангийнажиллах нөөц хугацааийн дүгнэлтээс аль нэг
элементийнх нь өөрийн нөөц нь циклийн (мөчлөгөт) болон урт хугацааны бат бөх эсвэл
жишмэл нөөц бат бөхийн коэффициент буурах үзүүлэлтүүд дээр үндэслэн дууссан;
П.5.4.3 Эд ангийн ажиллах хугацаа нь анхдагч гэм согог жишмэл хэмжээнээс критик
хэмжээ болтол ихэссэн хугацаан дахь ажилласан цаг болон циклийн тоо хэмжээгээр
тодорхойлогддог.
Эд ангийн металлд гэм согог илэрсэн тохиолдолд түүнийг анхдагчаар (эхний)
тооцно. Сонгосон тойм схемийн дагуу түүний төрөл, хэлбэр болон хэмжээг тогтооно.
Хэрэв металлынҮЭС - р гэм согог илрээгүй, гэвч зарим эд ангиуд өөрийн мөчлөгөт
болон урт хугацааны бат бөхийн нөөцийн шалгуур дууссан тохиолдолд анхдагч (эхний)
гэм согогийг таамагаар авч тооцно. Энэ тохиолдолд гэм согогийн төрөл болон хэлбэрийг
тодорхойлохдоо тухайн элементэд гарч байсан гэмтлийн түүх болон туршлагаар
тодорхойлохоос гадна гэм согогийн хэмжээний хувьд хамгийн бодит, боломжит
хэмжээгээр тодорхойлно.
П.5.4.4 Гэм согогийн хязгаарын зөвшөөрөгдөх хэмжээ нь тус дэд бүлгийн П.5.1,
П.5.2-т жишмэлийн дагуу хэврэгшилийн бат бөхийн нөхцөлд үндэслэн тодорхойлогдоно:
K1 = [K1].
Хүчдэлийн коэффициентын утга (К1) нь бүлэг П.5.2-т жишмэлийн дагуу ба
зөвшөөрөгдөх хүчдэлийн коэффициент нь харин бүлэг П.5.3-т жишмэлийн дагуу
тооцоологдоно.
П.5.4.5 Гэм согогийн кинетикийн тооцоонд ядралтын кинетик диаграмм, зэврэлтядралтын эсвэл урт хугацааны статик эвдрэл зэргийг ашигладаг.
Ядралтын эвдрэлийн кинетик диаграммын тэгшитгэл:
𝑑𝑎
𝑑𝑁

∆𝐾 𝑛𝑜
) (П.127)
√1−𝑅

= 𝐶𝑜 ∙ (

∆K – мөчлөг дөх хүчдэлийн идэвхижилийн коэффициентынхамрах хүрээ;
R – мөчлөгийн асимметрын коэффициент, С0 болон n0 – материалын үзүүлэлт;
Зэврэлт-ядралтын эвдрэлийн кинетик диаграммын тэгшитгэл:
𝑑𝑎
𝑑𝑁

∆𝐾 𝑛𝑗
∆𝐾
) (П.128) 1−𝑅 ≤ ∆𝐾 ∗ байх үед 𝐶𝑗 = 𝐶1 болон 𝑛𝑗 = 𝑛1 – нэгдүгээр бүрэлдэхүүн
√1−𝑅
√
∆𝐾
> ∆𝐾 ∗ байх үед 𝐶𝑗 = 𝐶2 болон 𝑛𝑗 = 𝑛2 – хоёрдугаар бүрэлдэхүүн
√1−𝑅
∗

= 𝐶𝑗 ∙ (

∆𝐾 - нэгдүгээрээс хоёрдугаар бүрэлдэхүүн рүү шилжилтийг тодорхойлсон
диаграммын цэг.
Урт хугацааны статик эвдрэлийн кинетик диаграммын тэгшитгэл:
𝑑𝑎
𝑑𝜏

= 𝐶 ∙ (𝐾1 )𝑛 ,

(П.129)

𝜏– хугацаа;
С болон n – Температураас хамаарсан материалын үзүүлэлт.
П.5.4.6 Эд ангийн ажиллах хугацааны дараалал (үндсэн үе шатууд):
- Тооцоот анхдагч гэм согогийн бүдүүвч схем (төрөл болон хэлбэрийг тодорхойлох)
болон түүний хэмжээг тодорхойлох;
- Тооцоот огтлол дахь эд ангийн хүчдэлтэй үеийн дүн шинжилгээ болон тойрог
чиглэлийн дагуух хавтгайн цууралт дахь сунгалтын үндсэн (𝜎1 )хүчдэлийн диаграммыг
тодорхойлох;
- Цууралтын хэмжээнээс (гүн болон урт) хамааралтай функц дахь хүчдэлийн
идэвхижилийн (K1) коэффициентийн тооцоо;
- Эвдрэлийн механизм (П.5.4.5-ыг харна уу) болон кинетик тэгшитгэлийн империк
тогтмолын сонголтоос хамаарсан цууралтын төрлийг тодорхойлох өсөлтийн кинетик
диаграмм;
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- Хэврэгшилийн бат бөхийн (П.5.4.4) болон зуурамтгай-хэврэгшилийн (эсвэл
зуурамтгайн) эвдрэлийн нөхцөлтэй (П.5.3.5 ÷П.5.3.8) уялдуулан гэм согогийн хамгийн их
зөвшөөрөгдөх хэмжээх тодорхойлох;
- Гэм согогийн (𝑎𝑐∗ )анхдагч тогтмол хэмжээнээс зөвшөөрөгдөх хамгийн их хэмжээ
(𝑎0 ) хүртэлх эвдрэлийн кинетик диаграммын замаар тодорхойлох эд ангийн ажиллах
хугацааны тооцоо;
Ажиллах хугацаанд дүгнэлт өгөх асуудлыг тодорхойлох зорилго бүхий
хялбаршуулсан блок схемийг П.6-ийн зурагт тусгав.
П.5.4.7 Урт хугацааны статик ачааллын горимын блокы, эсвэл мөчлөгт ачаалалтай
үеийн КИН-н өөрчлөлтийн мөчлөгийн боловсруулалтад ашиглагдах цууралтын сонгогдсон
цэгийн хувьд үзүүлэлт хэмжээсүүд болон ерөнхий хэвийн хүчдэлийн дүн шинжилгээний
өгөгдлөөр КИН-н өөрчлөлтийн хамаарлыг байгуулна (тогтмол бус ачаалал).
Ассиметрийн коэффициентыг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
(𝐾

)

𝑅𝑖 = (𝐾 𝑚𝑖𝑛 )𝑖 ,

(П.130)

𝑚𝑎𝑥 𝑖

𝐾𝑚𝑖𝑛 болон 𝐾𝑚𝑎𝑥 – ачааллын мөчлөг дөх хамгийн бага болон хамгийн их утгууд; i –
бага мөчлөгт ядралын тооцооны, мөчлөгийн блокын боловсруулалттай ижил
боловсруулагдах, ачааллын мөчлөгийн блок (энэ стандартын 6.3.6). |𝑅𝑖 | > 1 бол 𝑅𝑖 = −1
байна.
Анхдагч өгөгдөлүүд
Хязгаарлагдмал
төлөв байдлын
шалгуур

Эд ангийн
геометр хэмжээ,
ачаалал,
материалын
шинж чанар,
Пэрисийн
хамаарал, гэмтэл
согогийн анхдагч
хэмжээ,
цууралтын
хэмжээ

Цууралтгүй эд
ангийн хүчдэл –
хэв гажилтын
төлөв

Цууралтын КИНн тооцооны
функц

КИН-н тооцоо

Гэмтэл согогийн
даамжралтын
хурдыг тодорхойлох

Гэмтэл согогийн хэмжээ (гэмтэл
согогийн даамжралттай үед
ажиллах цаг)

биелээгүй
Хязгаарлагдмал
төлөв байдал
биелсэн эсэх

биелсэн
Дуусгавар болгох
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Зураг П.6 – Ажиллах хугацааны тооцооны програмын блок – бүдүүвч
П.5.4.8 Мөчлөгийн i-дэх блокын aio-с aik хүртэл мөчлөгт ачаалалтай үед гэмтэл
согогийн даамжралын тооцоог дараах тэгшитгэлээр тооцолно:
1

𝑎

−𝑛0

𝑁𝑖 = 𝐶 ∫𝑎 𝑖𝑘(1 − 𝑅𝑖 )𝑛0 /2 ∙ ∆𝐾𝑖
0

𝑖0

∙ 𝑑𝑎.

(П.131)

Зэврэлт – мөчлөгийн ядралын нөхцөлийн хувьд гэмтэл согогийн даамжралын
тооцоог дараах тэгшитгэлээр хийнэ:
1

−𝑛𝑗

𝑎

𝑁𝑖 = 𝐶 ∫𝑎 𝑖𝑘 (1 − 𝑅𝑖 )𝑛𝑗/2 ∙ ∆𝐾𝑖
𝑗

𝑖0

∙ 𝑑𝑎,

(П.132)

j=1 эсвэл 2 байх бөгөөд цууралтын даамжрал нь диаграммын аль бүрэлдэхүүнд
харгалзахаас хамаарна (1- эсвэл 2, 5.4.5-г харна уу):
∆𝐾𝑖 (𝑎𝑖0 )

<

∆𝐾𝑖 (𝑎𝑖𝑘 )

√1−𝑅𝑖
√1−𝑅𝑖
∆𝐾𝑖 (𝑎𝑖0 )
√1−𝑅𝑖

≤ ∆𝐾 ∗байх үед j=1 байна;

≥ ∆𝐾 ∗байх үед j=2 байна.

Зөвхөн хоёр дахь бүрэлдэхүүнээр зэврэлт – ядралын цууралт тэсвэрлэлтийн
кинетик диаграмм нь бат бөхийн нөөцтэйгөөр ойролцоологдсон байхыг зөвшөөрнө
(диаграммын бага далайцтай бүрэлдэхүүн рүү экстраполяци хийнэ). Энэ тохиолдолд j=2
үед диаграм бүхлээрээ бүрэлдэхүүнд харгалзана:
𝑁𝑖 =

1 𝑎𝑖𝑘
∫ (1 −
𝐶2 𝑎𝑖0

−𝑛2

𝑅𝑖 )𝑛2 /2 ∙ ∆𝐾𝑖

∙ 𝑑𝑎.

(П.133)

П.5.4.9 Уртасгасан статик ачааллын хувьд гэмтэл согогийн даамжралыг дараах
тэгштитгэлээр тооцоолно:
1

𝑎

𝜏 = 𝐶 ∫𝑎 𝜏𝑘 𝐾1−𝑛 ∙ 𝑑𝑎

(П.134)

𝜏0

𝜏 - ажиллах цаг;
𝑎𝜏0 – гэмтэл согогийн анхдагч хэмжээ;
𝑎𝜏𝑘 – 𝜏хугацаанд даамжирсан гэмтэл согогийн хэмжээ;
𝐾1 – КИН – н хэмжигдэхүүн.
Хэрвээ ашиглалтын явцад ажлын үзүүлэлтүүд өөрчлөгддөг бол статик ачааллын
горим тус бүрт гэмтэл согогийн даамжралын тооцоог хийнэ:
1

𝑎𝜏𝑘

𝜏𝑖 = ∫ 𝑘 𝑖
𝐶 𝑎

𝜏(𝑖−1)

(𝐾1 )−𝑛
𝑖 ∙ 𝑑𝑎,

(П.135)

𝜏𝑖 – ачааллын iдэхгоримд ажиллах цаг.
Тодорхой цэг дээрх хүчдэлийн олон янзын утгуудын хамгийн их ялгавар нь хамгийн
их хүчдэлийн 20%- с ихгүй бол эквивалент горимыг уртасгасан статик ачааллын тооцооны
бүтэн үеийн турш суурилуулахыг зөвшөөрнө. Эквивалент хүчдэлийг дараах тэгшитгэлээр
тодорхойлно:
𝜎экв = [

𝑛 1/𝑛
∑𝑀
𝑖=1 𝜏𝑖 ∙(𝜎𝑖 )
] ,
𝑀
∑𝑖=1 𝜏𝑖

(П.136)

M – олон янзын үзүүлэлттэй тоноглолуудын ажлын үе шатуудын (горим) тоо.
Температурын горимын тогтмол бус байдалд ашиглалтын хамгийн өндөр
температурт харгалзах температурын хувьд боловсруулсан, уртасгасан статик эвдрэлийн
кинетик диаграмыг ашигладаг.
П.5.4.10 Ажиллах хугацааны тооцоог хийхдээ П.5.4.8, П.5.4.9 дэх тэгшитгэлүүдэд
харгалзуулан шугаман хэсэгчисэн интегралын аргыг ашиглана (П.6 зураг дээрх бүдүүвч
зураг). Энэ тохиолдолд КИН-н цууралтын хэмжээнээс хамаарах хамаарал нь хэсэгчилсэн
элементар шугамнуудад ∆𝑎 хуваагдсан шугаман функцээр ойролцоологдоно:
∆𝑎 ≤ 0,1 ∙ (𝑎𝑐∗ − 𝑎0 ).
П.5.4.11 Хэрвээ гэмтэл согогийн эцсийн гүн (𝑎𝑐∗ ) нь эд ангийн ханын зузааны 25%-с
ихгүй бол (гадна талын цууралтын хувьд) эсвэл эд ангийн зузааны 25%-с ихгүй бол (нэвт
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цууралттай бол) ажиллах хугацааны тооцоог хийхдээ хялбарчисан тэгшитгэл ашиглахыг
зөвшөөрнө. Мөчлөгт ачаалалтай үеийн ажиллах хугацааны тооцооны хялбарчилсан
тэгшитгэл:
𝑛0 ≠ 2: 𝑁𝑖 =

2∙(1−𝑅𝑖 )𝑛0/2
𝑛 /2
𝑛
(𝑛0 −2)∙𝐶0 ∙𝑀1𝑖0 ∙∆𝜎𝑖 0

𝑛0 ≠ 2: 𝑁𝑖 = 𝐶

(1−𝑅𝑖 )

2
0 ∙𝑀1𝑖 ∙∆𝜎𝑖

(2−𝑛0 )/2

∙ [𝑎𝑖0

(2−𝑛0 )/2

− 𝑎𝑖𝑘

];

(П.137)
(П.138)

∙ 𝑙𝑛(𝑎𝑖𝑘 /𝑎𝑖0 ) −,

𝑀1𝑖 – цууралтын хэлбэрийн үзүүлэлт.
Хагас эллипсэн, гадаргуугийн цууралтын хувьд дараах утгыг авахыг зөвшөөрнө:
𝑀1𝑖 =

1,21∙𝜋
,
𝑄𝑖
∆𝜎

2

𝑄𝑖 = 1 + 1,464 ∙ (𝑎/𝑐)1,65 − 0,212 ∙ (𝜎𝑡 𝑖 ) ,

(П.139)

0,2

c – эд ангийн гадаргуугийн цууралтын уртын хагас.
Уртасгасан статик ачаалалтай байх үеийн ажиллах хугацааг тооцох хялбарчилсан
тэгшитгэл:
2

(2−𝑛)/2
∙ [𝑎𝜏0
(𝑛−2)∙𝐶∙𝑀1𝑛/2 ∙𝜎 𝑛
1
=
∙ 𝑙𝑛(𝑎𝜏𝑘 /𝑎𝜏0 ).
𝐶∙𝑀1 ∙𝜎2

𝑛 ≠ 2:

𝜏=

𝑛 ≠ 2:

𝜏

(2−𝑛)/2

− 𝑎𝜏𝑘

];

(П.140)
(П.141)

П.5.4.12 Мөчлөгт ачаалалтай үед (зэврэлттэй – мөчлөгт) ажиллах хугацааны
тооцоог хялбарчлахын тулд (∆𝜎экв ) мөчлөг дөх тооцооны огтлол дох хүчдэлийн тархалтын
тогтмол (эквивалент) хуваагдлын үед мөчлөгт ачааллын нэг горимыг суурилуулахыг
зөвшөөрөх бөгөөд эд ангийн (төрөл бүрийн горимд) тодорхой цэг дэх янз бүрийн
хүчдэлийн тархалтын утгуудын хамгийн их ялгавар нь хамгийн их утгын 20%-с ихгүй
байна. Хүчдэлийн эквивалент тархалтыг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
(∆𝜎)экв = {

1/𝑛0
−1/2 ]𝑛0
∑𝑘
𝑖=1 𝑁𝑖 ∙[∆𝜎𝑖 ∙(1−𝑅𝑖 )
∑𝑘
𝑖=1 𝑁𝑖

}

,

(П.142)

k – хүчдэлийн горимын (блок) тоо.
П.5.4.13 Ажиллах цагийг тооцоолох үед бат бөхийн нөөцийн коэффициентыг
дараах байдлаар авахыг зөвшөөрдөг (⌊𝑎𝑐∗ ⌋ гэмтлийн зөвшөөрөгдөх хэмжээний нөөцийн
коэффициентыг тооцно):
𝑛𝑁 = 3 – зэврэлттэй – мөчлөгийн ачааллын, эсвэл мөчлөгийн нөхцөлийн хувьд;
𝑛𝜏 = 4- уртасгасан статик хүчдэлийн нөхцөлийн хувьд.
Бат бөхийн нөөцийн коэффициентийг тооцохгүйгээр зөвшөөрөгдөх гэмтлийн
үзүүлэлтийг тодорхойлохыг зөвшөөрнө (n=1, ∆T=0 – П.5.3.1); энэ тохиолдолд ажиллах
цагийн тооцоо хийх үед бат бөхийн нөөцийн коэффициент 10-с багагүй байна: 𝑛𝑁 = 𝑛𝜏 =
10.
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Хавсралт Р
(санал болгох)
250°С температур болон 1,6МПа даралт хүртэл үзүүлэлтэд ажилладаг металл
шугам хоолойн химийн найрлага болон механик шинж чанарт тавигдах шаардлага
Хүснэгт Р.1 – Шугам хоолойн гангийн химийн найрлага
Химийн найрлага, %

Гангийн ангилал
C

Mn

Si

S

P

Cu

Гагнагдаагүй хоолой
Нүүрстөрөгчит
0,040-с
төрлийн ган
0,07÷0,24
0,35÷0,65
0,17÷0,37
0,04
0,25
ихгүй
(ст 10,20)
Бага чанаржуулсан
цахиур-марганцтай
0,035-с
0,12÷0,18*
ган
0,90÷1,30*)
0,40÷1,0
0,04
0,30
ихгүй
(15ГС, 16ГС,
09Г2С)
Тайлбар: * - 09Г2С маркийн гангийн нүүрстөрөгч ≤0,12, харин марганцийн хувьд 1,30-1,70 байх
байх ёстой
Гагнууртай хоолой
Нүүрстөрөгчит ган
(ст 3сп, ст 10, 20)

0,07÷0,24

0,35÷0,65

0,17÷0,37

0,045

0,040-с
ихгүй

0,30

Бага чанаржуулсан
цахиур-марганцтай
ган
(15ГС, 17ГС)

0,12÷0,20

0,90÷1,30

0,40÷1,0

0,030

0,035-с
ихгүй

0,30

Цутгамал эд анги
Нүүрстөрөгчит
төрлийн ган
0,050-с
0,30÷0,
0,12÷0,40
0,30÷0,90
0,20÷0,42
0,050
(15Л, 20Л, 25Л,
ихгүй
50
30Л, 35Л)
Бага чанаржуулсан
0,030-с
цахиур-марганцтай
0,16÷0,22
1,0÷1,30
0,60÷0,80
0,030
0,30
ихгүй
ган (20ГС)
Тайлбар:
1. Гангийн химийн найрлагын хасах тал дахь зөвшөөрөгдөх хэлбэлзэл:
Нүүрстөрөгчит: нүүрстөрөгч - 0,02%, марганц - 0,03%, цахиур - 0,02%;
Бага чанаржуулсан цахиур-марганцтай - цахиур - 0,01%;
2. Гангийн химийн найрлагын нэмэх тал дахь зөвшөөрөгдөх хэлбэлзэл:
Нүүрстөрөгчит: нүүрстөрөгч - 0,03%, марганц - 0,05%, цахиур - 0,03%;
Бага чанаржуулсан цахиур-марганцтай - нүүрстөрөгч - 0,02%, марганц - 0,01%, цахиур - 0,05%;

Хүснэгт Р.2 – Шугам хоолойн металлын механик шинж чанар болон технологийн
туршилтын үзүүлэлтүүд (тасалгааны температур)
Механик шинж чанар
Гангийн ангилал

Бат
бөхийн
хязгаар
𝜎% , МПа

Урсалтын
хязгаар
𝜎0,2 , МПа

Харьцангуй
суналт δ, %

Харьцангуй
нарийсалт
Ψ, %

Гагнагдаагүй хоолой
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Цохилтын
зуурамтгай
KCU,
кгс*м/см2

Технологийн
үзүүлэлт.
гагнуурын
холболтын
булангийн
өнцөг
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Нүүрстөрөгчит
ган (ст 10,20)

400÷560

220÷320

22,0

багагүй
45,0-с

5,0

100°

Бага
чанаржуулсан
цахиурмарганцтай ган
(15ГС, 16ГС,
09Г2С)

480÷580

280÷420

17,0

багагүй
40,0-с

4,0

80°

Гагнууртай хоолой
Нүүрстөрөгчит
төрлийн ган
(ст 3сп, ст 10, 20)
Бага
чанаржуулсан
цахиурмарганцтай ган
(15ГС, 17ГС)

360÷540

200÷320

21,0

багагүй
50,0-с

5,0

100°

480÷580

260÷420

17,0

багагүй
40,0-с

3,5

80°

Цутгамал эд анги
Нүүрстөрөгчит
төрлийн ган
багагүй
370÷600
190÷390
19,0
4,0
(15Л, 20Л, 25Л,
35,0-с
30Л, 35Л)
Бага
чанаржуулсан
багагүй
цахиур470÷590
240÷340
15,0
3,0
30,0-с
марганцтай ган
(20ГСЛ)
Тайлбар – Дулааны шугам сүлжээнд ашиглагддаг шугам хоолойн химийн найрлага болон шинж
чанарын үндсэн шаардлагыг хүснэгт Р.1 болон Р.2-т үзүүллээ.Хэрэв аливаа шугам хоолойн гангийн
маркийг тодорхойлох, ангилах шаардлагатай тохиолдолд химийн найрлага болон шинж чанар
тодорхойлох нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийнэ.
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Хавсралт С (зөвлөмж)
Засварлагдсан өндөр даралтын зуухны барабаны бат бөхийн тооцоо хийх
аргачлал, зөвлөмж
С.1 Ерөнхий зүйл

С.1.1 Энэхүү аргачлал нь нүүрстөрөгчит ба чанаржуулсан гангаар хийгдсэн засварт
орсон зуухны барабаны бат бөхийг шалгах тооцооны дарааллыг тодорхойлно. Бататгах
тооцооны үр дүнгээр барабаныг номинал (тооцооны) даралттай үед ашиглах боломжтой
эсэхийг тодорхойлно, эсвэл засварт орсон зуухны цаашдын ашиглалтанд зөвшөөрөгдөх
хамгийн өндөр ажлын даралтын утгыг тодорхойлно.
С.1.2 Бататгах бат бөхийн тооцоонд барабаны устгагдсан гэм согогтой эд ангиуд
(шулуун хэсэг, ёроол, штуцер) хамаарна.
С.1.3 Зөвшөөрөгдөх ажлын даралт нь шалгагдсан эд анги (шулуун хэсэг, ёрооп,
штуцер) тус бүр дээр тодорхойлсон утгуудын хамгийн багатай тэнцүү.
С.1.4 Номинал ажлын даралтыг бататгах бат бөхийн тооцоо хийхгүйгээр ашиглах
нөхцөлүүд:
- Хамгийн ойр байрлах нүхний амсараас нүхний диаметрээс багагүй зайд
байрласан 3 мм-ээс ихгүй гүнтэй нүх, сүв, зураас зэрэг гэмтлүүд байвал.
- Барабаны дотоод гадаргуу дээрхи нүхний амсарын дугуйралтын диаметр 10-с
ихгүй бол.
16ГНМ гангаар хийсэн барабаны шулуун хэсэг, ёроолыг номинал утга хүртэл нь
сэргээсэн нүхний шавалт, гэмтэл устгасан гагнуурыг 350°С температурт хайлсан
металлын урсалтын хязгаарын утга нь 250 МПа-с багагүй байх материалаар хийсэн бол,
22К (20К), 16М (15М) гангаар хийсэн барабаны шулуун хэсэг, ёроолд 320°С-т хайлсан
металлын урсалтын хязгаар нь 180 МПа-с багагүй байх гагнуурын материал ашигласан
бол.
Шавалт хийсэн металлын эзлэхүүн нь штуцерын устгагдсан гэм согогтой металлын
эзлэхүүнээс багагүй бол штуцерын гадаад цагираган шавалт.
Штуцер дээр бэхэлгээний гадна втулка суулгасан үед втулкийн ханын зузаан
штуцерын гэмтсэн хэсгийн гүнээс багагүй бол.
С.1.5 Барабаны засварын үед бүслүүртэй тулгуур ашиглах бол бататгах бат бөхийн
тооцоог мэргэжлийн байгууллагаар зохих ёсны дагуу хийлгэнэ.
С.1.6 Ямар ч тохиолдолд хамгийн их ухалтын гүний утгаар тооцоо хийнэ. Ухалтын
урт, өргөн, өндрийг хөндлөн огтлолын бодит талбайн хэмжээгээр доорхи тэгшитгэлээр
тодорхойлох боломжтой.

l=

f
h

(С.1)

b=

f1
h

(С.2)

С.2 Тэмдэглэгээ
D%0 - шулуун хэсэг, эсвэл ёроолын дотоод голч, мм;

d - нүхний диаметр, эсвэл штуцерын дотоод диаметр, мм;
S - засварын өмнөх шулуун хэсэг, эсвэл ёроолын ханын зузаан, мм;
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S 0 - нүхнээс үүсэх сулралт байхгүй (  =1) тохиолдолд шулуун хэсэг, эсвэл ёроолын ханын

зузааны хамгийн бага утга, мм;

Sщ

- засвараас өмнөх штуцерын ханын зузаан, мм;

Sощ
Sf

- штуцерын хамгийн бага тооцоот ханын зузаан, мм;

- гэм согогтой хэсгийн металлыг устгасны дараах шулуун хэсэг болон ёроолын ханын

зузааны хамгийн бага утга, мм;

l - барабаны дагуу чиглэлтэй ухалтын урт, мм;
b - барабаны дагуу тэнхлэгт перпендикуляр чиглэлтэй ухалтын өргөн, мм;
h - ухалтын хамгийн их гүн, мм;
f , f1 - ухалтын урт, өргөнд харгалзуулан хэд хэдэн цэгүүд дээрхи гүн хэмжилтээр
тодорхойлогдсон, дагуу болон хөндлөн чиглэлтэй ухалтын хөндлөн огтлолын
бодит хэмжээ, мм;
t

- дагуу чиглэлд байрлалтай зэрэгцээ нүхнүүдийн төв хоорондын зай, мм;

t1 - хөндлөн чиглэлд байрлалтай зэрэгцээ нүхнүүдийн төв хоорондын зай, мм;



- нүхнээс үүсэх сулралт тооцсон бат бөхийн коэффициент;

p

- засварын дараах барабаны бат бөхийн коэффициент;

 p - засварын дараах барабаны зөвшөөрөгдөх ажлын даралт, МПа;

  - ажлын температурдахь зөвшөөрөгдөх хүчдэл, МПа;


- ажлын температур дахь хайлах металл болон үндсэн металлуудын урсалтын

хязгааруудын харьцааг илэрхийлэг коэффициет;


- барабаны дагуу тэнхлэг ба тооцооны чиглэл хоорондын өнцөг.

С.3 Шулуун хэсгийн тооцоо
Барабаны цилиндр хэсгийн зөвшөөрөгдөх ажлын даралтыг дараах тэгшитгэлээр
тодорхойлно:

 p =

2  S   p   

(С.3)

D%0 + S

С.3.2 Зөвшөөрөгдөх хүчдэлийгНББ-н хүчин төгөлдөр энэ хэсэгт нийцүүлнэ. Төсөл
нь 1977.04.01-оос өмнө дууссан зуухны барабануудын хувьд бататгах тооцооны
зөвшөөрөгдөх хүчдэлийг дараах байдлаар авна:
- 16ГНМ гангаар хийгдсэн барабануудад
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урсалтын хязгаар нь 270 МПа-с багагүй байх баталгаатай листээр барабан бэлтгэхэд

 

=180 МПа авах боломжтой.
22К, 16М болон бусад ижил төстэй маркийн гангуудаар хийсэн барабануудад
зуухны паспортод заагдсан ажлын температур дахь хамгийн бага урсалтын хязгаарыг бат
бөхийн запас 1,5-д хувааснаар авна, гэхдээ 130 МПа-с их байж болохгүй.
Барабаны металлын бодит шинж чанарыг дээж аван, сорьц турших замаар
тодорхойлох бол, хамгийн хэврэг шулуун хэсгийн ажлын температур дахь урсалтын
хязгаарын бодит хэмжээг бат бөхийн нөөцийн коэффициент 1,5-д хувааж зөвшөөрөгдөх
хүчдэлийг тодорхойлно.
Энэхүү зааварт багтаагүй онцгой тохиолдлуудад зөвшөөрөгдөх хүчдэлийг сонгох
шийдвэрийг тусгай мэрэгжсэн байгууллагаар гаргуулна.
С3.3 Засварын дараах шулуун хэсгийн бат бөхийн коэффициент

 p -г гэм согогтой

хэсгийн хэмжээ, барабан дээр байрлах байрлалаас нь хамааран доорх тэгшитгэлүүдээр
тодорхойлно.
С.3.3.1 Хэрэв устгагдах гэм согогууд нь хоёр нүхний хооронд байрлалтай бол:
- дагуу чиглэлд

p =  −

f
ts

(С.4)

- хөндлөн чиглэлд

p =  − 2

f1
t1  s

(С.5)

- хазгай чиглэлд

 p =  − (2 − cos  )
f ( f1 )- t ( t1 )

хязгаар

дахь

f
ts

ухалтын

бүх

(С.6)

огтлолын

нийлбэр.

Зураг

П.1.

Хэрвээ ухалтын ирмэг барабаны гадаргуутай үүсгэх өнцөг нь 45°- с бага бол
тооцооны
огтлолыг
тэгшитгэлээр
тодорхойлно.
f = 0.75  l  h ( f = 0.75  b  h )
С.3.3.2 Хэрвээ ухалтууд нь хоёр нүхний хоорондох гүүрний гадна оршиж байвал
хамгийн ойр орших нүхний төв хүртэлх зайд байгаа бүх гэмтэл устгасан нүхнүүдийг тооцох
хэрэгтэй. L = D%0  S + 0.5d
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Зураг П.1. – Гэмтэл устгасан нүхнүүдийн нийлбэр огтлол олох жишээ.
Бат бөхийн коэффициентыг дараах тэгшитгэлээр олно:
- дагуу чиглэлд

p = 1−

f + 0.5  d  S
LS

(С.7)

- хөндлөн чиглэлд

 f + 0.5  d  S 
 p = 2  1 − 1

LS



(С.8)

 f + 0.5  d  S 
 p = (2 − cos  ) 1 − 1

LS



(С.9)

- хазгай чиглэлд

С.3.3.3 Гэмтэлтэй хэсэг устгасны дараах ханын зузаан нь S 0 -с бага байвал
п.п.С.3.3.1 ба С.3.3.2 тэгшитгэлүүдээр бат бөхийн коэффициент тодорхойлохоос гадна
дараах томъёоны дагуу сулралын шалгах шаардлагатай:

 p = %0  K

(С.10)

 B - цагираган ухалттай барабаны бат бөхийн коэффициент – П.2 зураг дээрх

номограммаар дараах үзүүлэлтүүдээс хамааруулан тодорхойлно.
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1
S
ба 1
S
DB  S

(С.11)

К –босоо хэмжээний нөлөөллийг тооцох коэффициент b , П.3 номограммаар
үзүүлэлтүүдээс хараамуулж тодорхойлно. ( 1  DB  S үед 1 = DB  S гэж авна),
Ухсан нүхний урт l нь

b F
,
l F1

K  1.

D%0  S -ээс их үед гүн нь листний номинал зузааны 35%-

аас их байвал гагнаж бөглөхгүй үлдээж болохгүй.
С.3.3.4 Хэрэв ухсан нүх барабаны гагнуурын оёдол дээр, эсвэл гагнуурын
нөлөөллийн бүсэд байдаг бол С.3.3.3-р тодорхойлсон бат бөхийн коэффициентын 0,93-р
үржүүлнэ.
Гагнуурын дулаан нөлөөллийн бүсийг гагнасан шугамаас үндсэн металл тал руу
гагнуурын оёдлын өргөнтэй тэнцүү урттай, гэхдээ 0.5 ( DB S )  S -с багагүй байхаар
тодорхойлно.

Зураг С.2 –цагираган ухалттай барабаны бат бөхийн коэффициент тодорхойлох
номограмм

Зураг С.3 – Цагираган ухалтын уртыг тооцсон коэффициент тодорхойлох номограмм
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С.3.3.5 Хэрвээ барабаныгэм согогтой хэсгийг нэвт гарсан нүх гаргах нүхлэгдээд, таг
юм уу битүү штуцерээр гагнасан бол шинэ нүх болон хамгийн ойрын барабан
нүххоорондын хэсгийн бат бөхийн коэффициент НББ-д нийцүүлэн сонгоно. (Стандарт,
норм гэх мэт)
С.3.3.6 Энэхүү зааварт заагдсан нөхцлийг хангахгүй электродоор гэмтэл устгасан
нүх, нүхэнд наплавкий хийсэн бол п.п.3.3.1, 3.3.2-ийн дагуу бат бөхийн коэффициент
тодорхойлохдоо харгалзах талбайнуудын нийлбэрийг ( f ) засварын коэффициент 1 −  ээр

үржүүлнэ.
С.3.3.7 16ГНМ гангаар хийгдсэн барабануудад Э42А (УОНИ-13/45, ЦУ-6 г.м.
маркууд) төрлийн электрод хэрэглэхдээ засварын коэффициент  -г 0,75-аар авна.
С.3.3.8 Шулуун хэсэг бүрийн хувьд засварын дараах хамгийн бага бат бөхийн
коэфициент

p )

олоод, энэ утгандаа тааруулан бүслүүрийн зөвшөөрөгдөх даралтын

утгыг тооцно.
С.4 Таглааны тооцоо
С.4.1 Засварын дараах барабаны таглааны зөвшөөрөгдөх даралтыг тооцохдоо
гэмтэлтэй хэсгийн хэмжээс болон байршлыг нээлхий нүх, эсвэл цилиндр борттой
харьцуулан тооцоно.
С.4.2 Хэрвээ гэмтэл устгасан нүхний ирмэг нээлхий нүхний ирмэгээс

D%0  S -тэй

тэнцүү, эсвэл бага зайд оршиж байвал зөвшөөрөгдөх ажлын даралтыг энгийн замаар
тодорхойлно: эсвэл, нэг нь гэмтэл устгасан нүх (уг нүхний төв дээрх үлдэгдэл металлын
зузаанаах хүчитгэгдсэн) байх хос нүхний хувьд, эсвэл засварын дараах хамгийн бага
ханын зузаанаар дан нүхний хувьд тооцно.
С.4.3 Хэрэв гэмтэл устгасан нүхний ирмэг нээлхийний ирмэгээс

D%0  S -ээс илүү

зайтай оршиж байвал зөвшөөрөгдөх ажлын даралтыг энэхүү стандартын п.п.3.1 ба 3.3.3-д
заасан томъёонуудаар тодорхойлно.
С.4.4 Зөвшөөрөгдөх хүчдэлийг энэ хавсралтын п.3.2-ийн дагуу авна.
С.4.5 Таглаанд шинэ нүх гаргаад битүү штуцер дотор гадна талаас нь гагнаж эсвэл
таглахыг гаргах нүх болон нээлхий нүхнүүдийн ирмэгүүдийн хоорондох зай

D%0  S -с

багагүй байвал зөвшөөрдөг.
Энэ тохиолдолд шалгах тооцоог тусгай мэрэгшсэн байгууллагад хандаж зохих
ёсоор хийлгүүлнэ.
С.5 Штуцерын тооцоо
С.5.1 Гагнуурын оёдлын ард байрлах, штуцерыг барабантай нийлэх хэсгийн
штуцерын засварын дараах ханын зузаан S OM зузаанаас бага байж болохгүй. S OM нь
тогтоосон даралтанд нормын тооцооны дагуу шаардагдах зузаан. (стандартын 6.3.4
пункт)
С.5.2 Гагнуурын оёдол дээрх хэсгийн штуцерын засварын дараах ханын зузаан 130
мм-с ихгүй диаметртэй штуцеруудад 5-с багагүй, 150 мм хүртэл диаметртэй штуцеруудад
7 мм –ээс багагүй байна.
С.5.3 Штуцерын дотоод ирмэгийг радиуслах, эсвэл штуцерын гадна ирмэгээс
дотоод гадаргуу руу фасклаж авах нь 45°-с бага өнцөгтэй бол зөвшөөрөгддөг.
С.5.4 Дээрх шаардлагуудад нийцэхгүй штуцеруудыг хүчитгэх (шавалт хийх,
бүслүүрэн бэхэлгээ хийх), эсвэл шинээр солих шаардлагатай.
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Хавсралт Т
(санал болгох)
Зуухны барабаны мөчлөгт насжилтыг тооцох аргачлал

Энэхүү аргачлал нь нүүртөрөгчит ган (20, 20Б, 15К, 18К, 20К ба 22К) болон бага
чанаржуулсан гангуудаар (15М, 16М, 15ГСМФ, 16ГНМ ба 16ГНМА) хийсэн өндөр
даралтын зуухнуудад зориулагдсан. Гадны маркийн гангаар хийгдсэн зуухны
барабануудын мөчлөгт насжилтын тооцоог тусгай мэрэгшсэн байгууллагуудаар хийлгэнэ.
Т.1 Үндсэн тэмдэглэгээнүүд
 a - тооцоот хүчдэлийн далайц, МПа

 i - тооцоот цэг дээрх үндсэн уян харимхайн хүчдэлүүд (i=1, 2 , 3), МПа

S1,2,3 =  ij =  i −  j

- эквивалент хүчдэл, (I,j=1, 2, 3), МПа

Si = Si max − Si min - эквивалент хүчдэлийн далайц, МПа

T


- температурын уналт, градус °С

- шугаман тэлэлтийн коэффициент, град-1

ET - тооцоот температур T дахь уян харимхайн модуль, МПа

p

- барабан доторх даралт, МПа

Dн - барабаны гадаад диаметр, мм
Dвн - барабаны дотоод диаметр, мм
s

- барабаны ханын зузаан, мм

aT - дулаан дамжуулалтын коэффициент, м2/ц

 вT - тооцоот температурын Т үеийн материалын бат бөхийн хязгаар, МПа
 T - Тооцоот температур Т дахь материалын харьцангуй агшилт, %

W - зуухны зарцуулалт, кг/ц
c P - зуухны усны үргэлжийн үлээлгийн үзүүлэлт
Vw - зуухны усны эзлэхүүн, м3
Vв - буцалсан усны хувийн эзлэхүүн, м3/кг


- ачааллын мөчлөгийн давтамж, ц-1

N i - i горим дахь ачаалах мөчлөгийн тоо
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 Ni  - i горим дахь ачаалах мөчлөгийн зөвшөөрөгдөх тоо
r

- мөчлөгийн ассиметрийн коэффициент



- барабаны ажилласан хугацаа, ц

a

- металлын ядралаас үүссэн гэмтэл

Т.2 Ерөнхий зүйл
Т.2.1 Энэхүү аргачлал нь тогтмол биш ачаалалтай нөхцөлд барабаны мөчлөгт
насжилтыг
(мөчлөгт
нөөц)
тооцох
дарааллыг
тодорхойлно.
Т.2.2 Барабаны металлын мөчлөгт нөөцийн үнэлгээг зуухны ажиглалтын явцад
тогтмол биш ачааллын бүх спектрийн үйлчлэлээр цугласан ядралын гэмтлийн хязгаарын
утгаар
шинжлэн
хийдэг.
Т.2.3 Металлын цугласан ядралын гэмтлийн тооцоот утгыг шинжүүрийн утгатай нь
харьцуулах замаар барабаны ашиглалтын хугацаа сунгах, боломж нөхцлийг тодорхойлно.
Т.2.4 Хоёр барабантай зууханд тооцоог зөвхөн мөчлөгт ачааллын түвшин нь өндөр
том барабанд нь хийдэг. Барабаны доод хэсэг нь ханын температурын өөрчлөгдөх хурд
нь
илүү
байдаг
учраас
тооцоог
доод
хэсэгт
нь
хийдэг.
Т.2.5 Барабаны мөчлөгт нөөцийг тооцохдоо тусгай мэрэгшсэн байгууллагаар
зөвшөөрөгдсөн өөр арга ашиглаж болно.
Т.3 Ачааллын горим ба хүчдэлийн уян харимхайн далайцын тооцоо
Т.3.1 Мөчлөгт бат бөхийн тооцоо хийхдээ дараах горимуудыг тооцно:

I. Зуухны явуулах-зогсоох горим
II. Тогтмол горим
III. Усан сорил, түүнчлэн усан сорилын өмнө усаар дүүргэх
IV. Ослын горим – дулаан цохио (ердийн ашиглалтын горим алдагдсан үед)
V. Тэжээлийн ус зуухны ус хольцолдоход үүсэн температурын хэлбэлзэл
Дээрх заагдсан горимуудаас хамгийн сүүлийнх нь тогтмол горимд ч, дээр заагдсан
1 дэх горимуудад ч үйлчилдэг, ө.х. явуулах-зогсоох горимд нэмэгдэнэ. Сүүлчийн
тохиолдолд температурын хэлбэлзлээс үүсэх дулааны хүчдэл нь дотоод даралт
температур тогтмол хурдаар өсгөх явцад үүсэх үндсэн мөчлөгийн хүчдэл дээр нэмэгдэнэ.
Т.3.2 Дулаан цохио нь барабан дахь ажлын биеийн температурын огцом өөрчлөлт
болно. Үүнийг дагаад барабаны ханын температур өсч, цаашлан, бусад хүнд нөхцөл
байдалд
аваачдаг.
:
Экран
хоолой
задрах
Хөрөөгүй
барабанг
тэжээлийн
усаар
дүүрэх
- Экономайзераар дайрч өнгөрсөн усаар хүйтэн барабан дүүрэх г.м.
Т.3.3 Ашиглалтын үед энгийн бус мөчлөгт ачаалал барабанд байсан бол энэ
ачааллыг шаардлагатай тохиолдолд бусад ачааллуудтай хослуулан тогтмос бус горимын
бүлэгт оруулан барабаны мөчлөгт бат бөхийн тооцоонд оруулж тооцно.
Т.3.4 Зуухны явуулах-зогсоох, усан сорилын тоо, мөн бусад боломжит тогтмол бус
горимын тоог (дулааны цохиог тооцоод) цахилгаан станцын үйлдвэрлэлийн бичиг
баримтаар тогтооно. Зуухны ашиглалтын явцад барабан дотор дулааны цохио үүсэх гэх
мэт горимын зөрчил байгаагүй тохиолдолд уг горимыг тооцоонд дараах нөхцөлд
тооцохгүй: Хэрвээ барабаны бүх ашиглалтын явцад хяналтаар усан эзлэхүүний
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хоолойнуудын нүхнүүдийн орчинд цууралт илэрч байгаагүй бол. Эсрэг тохиолдолд
барабан доторхи дулааны цохиог зуухны явуулсан тооны 0,08-0,10 гэж авах хэрэгтэй.
Т.3.5 Явуулах үеийн тэжээлийн ус, зуухны устай хольцолдоход үүсэх температурын
хэлбэлзлийн тоог явуулах бүрт 30 – 40 гэж авна.
Зуухны тогтмол горимоор ажиллах үед харгалзах тэжээлийн ус зуухны устай
хольцолдоход үүсэх температурын хэлбэлзэл нь барабаны дулаан мөчлөгийн
давтамжаар( m ) тодорхойлогдоно. Энэ нь зуухан дахь ус солигдох идэвхижилтэй
холбоотой.

m =

W  (1 − cP )
VB
Vw

(Т.1)

Зуухны барабануудын үндсэн төрлүүдийн хувьд m утга нь 22,9-11,4 ц-1 –н хооронд
байдаг.
Тайлбар –Барабаны дулаан мөчлөгийн тооцоо хийх баталгаатай эх өгөгдөлүүд байхгүй бол
тогтмол горимын үед тэжээлийн ус зуухны ус хольцолдоход үүсэх дулааны хэлбэлзлийг тооцохгүй
байж болно. Энэ тохиолдолд явуулах бүрийн температурын хэлбэлзэлийн тоог 50 гэж авна.

Т.3.6 Хүчний болон температурын хүчин зүйлсээс үйлчлэх хүчдэлийн тооцоог
барабаны хамгийн их ачаалагдсан хэсэгт буюу барабаны усан эзлэхүүний нүхний ирмэгт
хийнэ. Уг хэсэгт гурван гол нормаль хүчдэлийг тодорхойлдог:  1 ,  2 ,  3 нь нэг чиглэлд
тухайн цаг хугацаанд үйлчлэх бүх хүчдэлүүдийн алгебр нийлбэр болно. Барабаны хувьд
эхний ээлжинд гол хүчдэлүүдийг тойрог хүчдэл(   ), тэнхлэгийн хүчдэл (  z ), ба радиал
хүчдэл

( r )

гэж

авч

болно.

Т.3.7 Явуулах-зогсоох мөчлөгт гол хүчдэл нь гурван хүчин зүйлсийн нийлбэр
үйлчлэл
болно:
-

Барабан

доторхи

даралтаас

үүссэн

хүчдэл

-

p

- Ханын зузааны дагуу температурын уналтаас үүссэн температурын хүчдэл -  v
- Дээд болон доод үүсгэгч хоорондын температурын уналтаас үүсэх температурын
хүчдэл -  zT мөн барабаны уртын дагуу температурын уналтаас үүсэх хүчдэл (хэрвээ
температурын

зөрүүн

талаар

өгөгдөл

байгаа

бол)

-

 lT .

Т.3.8 Зуух халааж эхлэх үеийн барабан дахь дотоод даралтыг ажлын даралтын
10% гэж авна, ө.х.
дараах даралт, p f

ps = 0.1 p f ( p

s

- галлаж эхлэх үеийн даралт,

pf

галлаж дууссаны

= p)

Барабаны дотоод гадаргуу дахь нүхний орчмын дотоод даралтаас үүсэх хүчдэлийг
дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:

 2 +1
  p = p  2  K1
 −1
(Т.2)

 zp = p 

1
K
 −1 2
2
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 rp = − p
K1 ба K 2 нь хүчдэлийн концентрацын коэффициентүүд: K1 =3,8 ба K 2 =1,0.

=

Dн
Dвн

(Т.3)

Барабаны нүхний тойрог дээр гэм согог устгасан нүх байвал хүчдэлийн
концентрацийн коэффициентыг 8 хүртэл ихэсгэнэ. Энэ тохиолдолд хүчдэлийн
концентрацийн коэффициентын утгыг гэм согог устгасан нүхтэй нүхний диаметр боло гэм
согог устгасан нүхний өөрийн геометрийн хэмжигдэхүүнүүдээс хамааруулан тооцдог.
Т.3.9 Явуулах-зогсоох үеийн температурын тогтмол өөрчлөлтөөс үүсэх барабаны
дотор гадаргуун температурын хүчдэл нь урсах ажлын биеийн аажим температурын
өөрчлөлттэй нөхцөлд дараах тэгшитгэлээр тодорхойлогдоно (квази тогтмол горим):

v =  zv =  KM  S 2 VT  Ф  Фм

(Т.4)

VT - барабаны дотоод гадаргуун температурын өөрчлөгдөх хурд, °С/мин.

Нүхний ирмэг дээрх температурын хүчдэлийн концентрацийг KT =2 концентрацын
коэффициентээр
тооцно.
Барабаны халаах (хөргөөх) хурдыг КТЦ ашиглалтын дагуу авна, гэхдээ 5°С/мин-ээс
багагүй
байна.
Хэлбэрийн коэффициент Ф-г дараах тэгшитгэлээр тооцно:

1
Ф=
2
 8(  − 1)

  2
4 4  ln  

3

−
1
−

 
 2 −1 
 

=
Материалын
тодорхойлно:

чанарыг

v

Dн
Dвн

(Т.6)

илэрхийлсэн

Фм =

(Т.5)

коэффициентыг

дараах

тэгшитгэлээр

  E  60
(1 − v)  aT 106

(Т.7)

- Пуассоны коэффициент.

Температурын квазитогтмол түгэлтийг нөхцөл (температурын шугаман өөрчлөлт)
биелэлтээр
шалгана:
- Ажлын орчны температурын шугаман өөрчлөлтийн хугацааны завсар
харгалзах хүчдэл нь дараах нөхцөлийг хангана:
t  ( t ) 0 болон ( t ) 0 =

F0*

F0*  s 2
6 107  a

- Bi шинжүүрийн утгаас хамааруулсан Фурьегийн шинжүүр
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Т.3.10 Дээд доод үүсгэгчүүдийн хоорондох температурын уналтаас үүсэх хүчдэл дараах
илэрхийллүүдээр
тодорхойлогдоно:
-

Доод

үүсгэгчийн

хүчдэл

 zT = 0.2  KT  E    Tn (Т.8)

- Дээд үүсгэгчийн хүчдэл  zT = 0.5  KT  E    Tn (Т.9)
 Tn - бүслүүрийн дээд доод үүсгэгчүүдийн хоорондох температурын уналт.

Т.3.11 Барабаны уртын дагуу температурын уналтаас үүсэх хүчдэлийг дараах
тэгшитгэлээр
бодно:
- Шилжилтийн бүсийн урт l  2 D  S үед

 l =  zl = 0.35  KT  E    Tl 

DS
2l

(8)

- Шилжилтийн бүсийн урт l  2 D  S үед

l = 0.5  KT  E  Tl

(9)

 zl = 0

D – дундаж диаметр, мм,  Tl - үүсгэгчийн дагуу температурын уналт.
Барабаны тэнхлэгийн дагуу температурын өөрчлөлт шугаман зарчмаар батлагдвал
барабаны уртын дагуу температурын уналтаас үүсэх хүчдэлийг тооцохгүй байж болно.
Энэ тохиолдолд уг хүчин зүйлээс шалтгаалах хүчдэлүүд 0 болно ( l

=  zl =  rl = 0 ).

Барабаны уртын дагуу температурын уналтаас үүсэх хүчдэлийн үнэлгээг тооцохдоо
температурын өөрчлөлтийн хуулийг квадрат функциар ойролцоолно.
Т.3.12 Зуухны болон тэжээлийн ус хольцолдоход, мөн дулаан цохионы үед үүсэх
температурын хэлбэлзлээс үүсэх хүчдэлийг үед дараах тэгшитгэлээр тооцно: (дараах
нөхцөл биелэх ёстой – гадаад болон дотоод гадаргуу жигд хална)

  =  z =

KT    E
T
1− v

(Т.10)

T

- дулаан цохионы өмнөх болон дараах температурын зөрүү, v =0,3 – Пуассоны
коэффициент.
Нүхний ирмэг дээрх температурын хүчдэлийн концентрацийг KT =2 гэж
концентрацийн
коэффициентоор
авна.
Т.3.13 Барабанд ус холиход үүсэх температурын хэлбэлзлийн хамгийн их

T =20°С
далайцыг
гэж
авна.
Дулаан цохионы температурын зөрүүний талаар мэдээлэл байхгүй бол хамгийн их
T =100°С

температурын
уналтыг
Т.3.14
Барабаны
дотоод
- Явуулж эхлэх үед

гадаргуун

s =  s p +  v
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 zs =  zps +  zv

 rs = −0.1p
- Явуулж дуусах үед

f = f p ,  zf =  zpf ,  rf = − p

(Т.12)

.3.15 Эквивалент хүчдэлийг дараах аргаар тооцно:
- Явуулж эхлэх үед

S1min = (s + l −  rs ) = (s p + v + l + 0.1p)

S2min = ( zs +  zT +  zl −  rs ) = ( zps +  zv +  zT +  zl 0.1p)

(Т.13)

S3min = ( s +  l ) − ( zs +  zT +  zl )  = ( s p −  zT −  zps )
- Явуулж дуусах үед

S1max = (f + l −  rf ) = (f p + l + p)

S2max = ( zf +  zl −  rf ) = ( zpf +  zl + p)

(Т.14)

S3max = ( f +  l ) − ( zf +  zl )  = ( f p −  zpf )
Т.3.16 явуулах-зогсоох үндсэн мөчлөгөөр барабан доторхи эквивалент хүчдэлийн
тарахалтыг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:

Si = Si max − Si min , ( i = 1, 2,3 )
Үндсэн явуулах-зогсоох
тэгшитгэлээр тодорхойлно:

 a0 =

мөчлөгт

(Т.15)

харгалзах

хүчдэлийн

тархалтыг

max Si  E20

 KF
2
Et

дараах

(Т.16)

K F - концентрацын коэффициент дараах тэгшитгэлээр тодорхойлогдоно:

  K ( ) 

T 


K F = p 0.2  1 + 0.5    T a  − 1 
a 
   p 0.2 

2



 Tp0.2



(Т.17)



- тооцоот температурын үеийн материалын урсалтын хязгаар, K - хүчдэлийн

концентрацийн онолын коэффициент.
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Т.3.17 Шавалттай бол хүчдэлийн тооцоот далайцыг шавалтын мөчлөгт бат бөхийн
бууралтын коэффициентыг тооцоно:

a =

max Si  E20
1

 KF 
2
Et
C

(Т.18)

 C - 22К (20К..) гангаар хийсэн барабануудад хийсэн шавалтад – 0,8, 16ГНМ

(16ГНМА) гангаар хийгдсэн бол – 0,7 байна.
Т.3.18 Температурын хэлбэлзэлийн мөчлөгийн хүчдэлийн далайцыг дараах
тэгшитгэлээр тодорхойлно:

 ав =

ET 
 T
1− v

(Т.19)

Дулаан цохионы мөчлөгт

 ас = k E

ET 
 T
1− v

(Т.20)

Нүүрстөрөгчит ганд - k E =1,06, бага чанаржуулсан ганд - k E  1,04 байна.
Т.4 Зөвшөөрөгдөх мөчлөгийн тоог тооцох
Т.4.1 Барабаны металлд зөвшөөрөгдөх ачааллын мөчлөгийн тоо

N 

-г дараах

байдлаар тооцно:

a =

ET  A
+
n  (4   N ) m1

B
1+ r 

n  (4   N ) m2 +
1 − r 


(Т.21)

m1 ба m2 нь материалын үзүүлэлтүүд, r - ачааллын мөчлөгийн ассиметрийн

коэффициент,

A ба B

- материалын механик шинж чанараар тодорхойлогдох тогтмолууд.

Т.4.2 Мөчлөгийн ассиметрийн коэффициент r =  min /  max -г тогтмол бус горим
бүрт тодорхойлно, хэрэв

r  1 эсвэл r  −1 байвал тооцоонд r = −1 гэж авна.

Т.4.3 (Т.21) тэгшитгэл дэх A ба
A = 1.15  lg

B

тогтмолуудыг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:

100
100 − T

(Т.22)

B =  вT  (1 +1.4 −10−2 T )

(Т.23)

Т.4.4 Барабаны материалуудын m1 , m2 үзүүлэлтүүд нь:
m1 = 0.5

(Т.24)

m2 = 0.132  lg(2.5 + 0.035  T )
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 T үзүүлэлтүүдийн утгыг урт хугацааны барабаны ашиглалтын үеийн

барабаны металлын үзүүлэлтийн өөрчлөлтийг тооцож тодорхойлно. Барабаны металлын
бодит механик шинж чанарын тухай мэдээлэл байхгүй тохиолдолд энэхүү стандартын
7.1.4 зүйлийг (металлын хатуулгийн зөвшөөрөгдөх түвшний хэсэг) мөрдөж ажилласан бол
дараах утгуудыг авна:
20, 20К ба 22К гангуудад 16ГНМ гангуудад -

 вT = 390 МПа, 

 вT = 460 МПа, 

16ГНМА гангуудад -

T

 вT = 460 МПа, 

T

= 40%

= 40%
T

= 50%

Т.4.6 Нөөцийн коэффициент n -н утгыг барабан үйлдвэрлэсэн гангийн маркаас
хамаарахгүйгээр 2 гэж авна.
Барабаны усны горим, зуухны хадгалалтын нөхцөлд гарсан зөрчлүүдтэй холбоотой
металлын ядралын бат бөхөд эрчимтэй нөлөөлөх зэврэлтийн нөлөөг тооцохдоо нөөцийн
коэффициент n -ийг 20, 15К, 18К, 20К, 22К, 16ГНМА гангуудаар хийсэн барабаны хувьд 3
хүртэл өсгөж, 16ГНМ, 15М, 16М, 20Б гангуудаар хийсэн барабаны хувьд 4 хүртэл өсгөнө.
Т.4.7 Хүчдэлийн тооцоот далайцаар мөчлөгийн зөвшөөрөгдөх тоог тодорхойлохдоо
энэхүү стандартын П.3.30-П.3.31-д өгөгдсөн ядарлын бага мөчлөгийн муруйг ашиглаж
болно (зураг П.2 ба П.3). Энэ тохиолдолд зөвшөөрөгдөх мөчлөгийн тоог харгалзах бага
мөчлөгт ядралын муруйг ашиглан хүчдэлийн тооцоот далайцаар үнэлнэ.
Зэврэлт идэхивитэй явагдсан тохиолдолд зөвшөөрөгдөх мөчлөгийн тоог харгалзах
бага мөчлөгт ядралын муруйг ашиглан үнэлэхдээ дараах хүчдэлийн далайцыг авна:
20, 15К, 18К, 20К, 22К, 16ГНМА гангуудад 1,5  a ,
16ГНМ, 15М, 16М, 20Б гангуудад 2,0  a .
Т.4.8 Зуух явуулах үеийн температур жигд нэхэм хурд дээр нэмэгдэх температурын
хэлбэлзлийн давхардлыг зуухны явуулах – зогсоох горимоор зөвшөөрөгдөх мөчлөгийн
тоог дараах байдлаар засаж тодорхойлно

 Na1  =  Na  / a

 Na1  - явуулах –зогсоох горимын зөвшөөрөгдөх мөчлөгийн тоо,  Na 

(Т.25)
- хоёрдогч

давтамжийн хэлбэлзлийг тооцсон явуулах –зогсоох горимын зөвшөөрөгдөх мөчлөгийн
тоо,  a - хоёр давтамжтай ачааллын нөлөөллийн коэффициент (  a  1 ).
 a коэффициентыг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:

a = (1 / 0 ) (
1

0
ab / a )

(Т.26)

- давхардсан хэлбэлзлийн давтамж,  2 - үндсэн мөчлөгийн давтамж,  -

материалын шинж чанараас хамаарах коэффициент, утга нь 1,05-1,75 хооронд байна.
Т.5 Металлын цугларсан ядралын гэмтлийн үнэлгээ
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Т.5.1 Тогтмол биш горим байсан тохиолдолд мөчлөгт бат бөхийн нөхцлийг дараах
илэрхийллээр тодорхойлно:
k

Ni
  aN 
i =1  Ni 

a=
Ni

- ашиглалтын туршид

тэгшитгэлээр,

эсвэл

ядралын

(Т.27)

дахь горимын мөчлөгийн тоо,

i

бага

мөчлөгт

муруйгаар

олсон

зөвшөөрөгдөх мөчлөгийн тоо, k - тогтмол бус горимын нийт тоо,
гэмтэл, хамгийн ихдээ

aN  = 1 байна.

a

i

 Ni 

- (Т.21)

дахь

горимын

- цугларсан ядралын

Т.5.2 Мөчлөгт бат бөхийн нөхцлийг Т.2.4, Т.2.5, Т.3.8 зүйлсийг тооцвол дараах
байдлаар илэрхийлж болно:

a=

Na
N
N
N
+ b + c + h
 Na1   Nb   Nc   Nh 

эсвэл

(Т.28)

N a + (40) ( ab / a ) m 
N
Na
a=
+
+ 0.08 
+ h
 Na1 
 Nb 
 Nc   Nh 
0

N a - барабаныг явуулах – зогсоох тоо

 Na  ,  Nb  ,  Nc  ,  Nh  - ачааллын горимуудын зөвшөөрөгдөх мөчлөгийн тоо:
Дээрх нь харгалзан явуулах – зогсоох, температурын хэлбэлзэл, дулаан цохио,
усан
сорил
болно.
Хэрвээ тогтмол горимын үед зуухны болон тэжээлийн усны хольцолдолоос үүсэх
температурын хэлбэлзлийг тооцоонд (Т.3.5-ийн анхааруулгыг хар) тооцохгүй бол (27)
томъёоны хоёр дахь нэмэгдэхүүн устаад, мөчлөгт бат бөхийн нөхцөл нь дараах хэлбэртэй
болно.

N + (50) ( ab / a )
N
Na
a= a
+ 0.1
+ h
 N a1 
 Nc   Nh 
0

(Т.29)

Т.5.3 Хэрвээ цугларсан ядралын гэмтлийн утга a  1 байвал барабаны металлын
мөчлөгт бат бөхийн нөхцөх биелэж байна. Энэ тохиолдолд цаашдын ашиглалтад зуухны
явуулах, зогсоох, тогтмол горимын горимуудад үйлдвэрлэл техникийн бичиг баримтыг
мөрдөж ажиллах нөхцөлтэйгээр барабаны нөөцийг сунгах үндэслэл үүснэ. Түүнчлэн,
a  0.8 байвал барабаны нөөцийг 50 мянган цагаар сунгаж болно.
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Хавсралт У
(Санал болгох)
Барабаныг гагнуураар зассаны дараах усан сорил хийгдэх температурыг тооцооны
аргаар сонгох зааварчилгаа
У.1 Үндсэн тэмдэглэгээнүүд:

D

- барабаны дотоод диаметр, мм

Dm - барабаны дундаж диаметр, мм

K I - хүчдэлийн идэвхижлийн коэффициент (КИН), МПа 

м

K1ес - уян харимхай хүчдэлийн идэвхижлийн критик коэффициент, МПа 


м

- хүчдэл, МПа

p

- сунгах хүчдэл, МПа

q

- гулзайх хүчдэл, МПа

 BT

- Т температур дахь бат бөхийн хязгаар, МПа

T
 0.2

- материалын Т температур дах урсалтын хязгаар, МПа

S - барабаны ханын зузаан, мм
a

- гэм согогийн гүн (устгасан нүхний гүн), мм

c

- гэм согогийн уртын хагас (гадаргууйн дагуу), мм

d - барабан дахь нүхний диаметр

L

- гэм согогоос (устгасан нүхнээс) онцлох зай, мм

LD - гэм согогоос (Устгасан нүхнээс) хамгийн ойр нүхний ирмэг хүртэлх зай, мм
L - гэм согогоос (Устгасан нүхнээс) хамгийн ойр гагнуурын оёдол хүртэлх зай, мм



- хүчдэлийн концентрацын нөлөөлөл тооцсон коэффициент

HB

- металлын хатуулаг Бринеллийн хэмжих нэгжээр

Th - усан сорилын температур, °С
Tk - металлын хэврэгшилийн критик температур, °С

У.2 Ерөнхий зүйл
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У.2.1 Энэхүү аргачлал нь ОХУ-ын маркийн гангуудаар хийгдсэн, гагнуур ашиглан
засвар, нөхөн сэргээлт хийсний дараа дулаан боловсруулалт хийгдээгүй зуухны
барабанууд дээр хэрэглэгдэнэ. Гадаадын маркуудаар хийгдсэн барабануудын тооцоог
тусгай мэргэшсэн байгууллагуудаар хийлгэнэ.
У.2.2 Энэхүү аргачлалын үндсэн зүйл нь стандартын 6.3.8-р зүйл дээрх эрчим
хүчний тоноглол ашиглалтын явцад хэврэг, квази хэврэг эвдрэлд тэсвэрлэх тооцоог
хийдэг
арга
дээр
үндэслэгддэг.
У.2.3 Тооцоог уян хатан хүчдэлийн идэвхижлийн коэффициентын хамгийн их
зөвшөөрөгдөх утгын шинжүүрээр барабаны усан сорилын горимд хийдэг.
У.2.4 Барабаны усан сорилын температур Th -г хүчдэлийн идэвхижлийн
коэффициентын(КИН) тооцоот утгыг хамгийн их зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй нь харьцуулах
замаар
тодорхойлдог.
У.2.5 Тооцоонд ашиглагдах үндсэн үзүүлэлтүүд нь уян харимхай хүчдэлийн
идэвхижлийн критик коэффициент K1ес , хэврэгшилийн критик температур Tk , бат бөхийн
хязгаар

 BT ,

урсалтын хязгаар

T
 0.2

болно. Металлын бодит шинж чанарын тухай

мэдээлэл байхгүй ( Tk ,  B ,  0.2 ) бол тооцоог металлын хатуулаг ба урсалтын хазгаар
T

T

хоорондын
харилцан
хамаарлыг
ашиглан
хийнэ.
У.2.6 Барабаны засварын үед үх гэмтэл устгасан нүхний (хайлуулсан,
хайлуулаагүй) геометрын үзүүлэлтүүдийн хэмжиж, засварын дараах чанарын хяналт
хийгдсэний
дараа
тооцоог
хийдэг.
У.2.7 Барабаны усан сорилын зөвшөөрөгдөх температурыг олох тооцоог хийхдээ
нэлээн олон засварын гагнуур дулаан боловсруулалтгүй хийгдсэн байвал дараах
тохиолдолд
хийх
шаардлагатай:
Гүүрэн
дээрх
шавалт
бүх
уртын
дагуу;
- Наплавка тавигдах гэмтэл устгасан нүхний хамгийн их гүн нь барабаны ханын
зузааны
25%-аас
хэтрэхгүй
(наплавкийн
урт,
байршлаас
хамаарахгүй);
- Гурав болон дээш тоотой хөрш нүх хоорондын гүүрнүүдийн засварын шавалтын
нийт урт нь эдгээр гүүрнүүдийн нийт уртын хагасаас их, эдгээр шавалтын доорх гэмтэл
устгасан
нүхнүүдийн
хамгийн
их
гүн
нь
10
мм-ээс
их
- Барабаны үндсэн гагнуурын холболтын эсвэл дан нүхний орчмын засварын
шавалтын нийт урт 300 мм-ээс их (харгалзах гэмтэл устгасан нүхний хамгийн их гүн нь 15
мм-ээс
их
байхад);
- Үндсэн гагнуурын холболт, эсвэл дан нүхний (диаметр нь 50 мм-ээс хэтрэхгүй)
орчмын бүлэг наплавка нь уг оёдлын уртын 20%-аас их урттай, эсвэл нүхний диаметрээс
2 дахин их урттай бөгөөд гэмтэл устгасан нүхнүүдийн хамгийн их гүн 10мм-ээс дээш;
- 22К ба 15М (16М) гангуураад хийсэн барабаны усан эзлэхүүн дахь дахин
гагнагдсан штуцерууд – 100%, 16ГНМ гангаар хийгдсэн барабаны усан эзлэхүүн дахь
штуцерын тоо 50% байвал.
Тайлбар – Хэрвээ хоёр эсвэл дээш тоотой хөрш шавалтуудын (гэмтэл устгасан нүх)
хамгийн ойр орших ирмэгүүдийн хоорондох зай нь авч үзэж буй чиглэлд хамгийн том шавалт
(гэмтэл устгасан нүх)-н хэмжээний хагасаас бага эсвэл

0.5  Dm  S -ээс

бага байвал бүлэг

шавалт гэнэ.

У.3 Гадаргуугийн гэм согогийн гэмтэл устгасан нүх схемчлэх, аппроксимацлах
У.3.1 Гэмтэл устгасан нүхийг хагас эллипсэн хэлбэртэй гэм согогуудаар
аппроксимацлана. Бүслүүрийн гадаргуугийн эллипсийн хагас тэнхлэг c ба гүн a нь гэмтэл
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устгасан нүхний урт ( l = 2c ) ба гүнд ( a ) харгалзана. Зураг У.1-г хар.
У.3.2 Тооцооны чиглэлээр хамгийн их татах хүчдэлтэй тэнхлэгт перпендикуляр
чиглэлийг сонгон авна. Тухайн нүхний систем, гүүрнүүдийн чиглэлээс хамааран тооцооны
чиглэл нь дагуу, хөндлөн, түүнчлэн барабаны тэнхлэг дагуу чиглэлд өнцөг үүсгэсэн байж
болно.
У.3.3 Уртассан гэмтэл устгасан нүхийг зөв хагас эллипсээр аппроксимацлана, их
тэнхлэг нь гэмтэл устгасан нүхний хамгийн их урттай тэнцүү ( l = 2c ), бага тэнхлэг нь
хамгийн
их
гүнтэй
(a )
тэнцүү
байна.
Зураг
У.1.а-г
хар.
Хэрвээ гэмтэл устгасан нүх нь тэгш хэмгүй профильтэй байвал аппроксимацыг гэм
согогийн төв нь хамгийн их гүнтэй цэгтэй харьцангүй шилжсэн байдлаас хийнэ. – зураг
У.1.в-г
хар.
Хэрэв гэмтэл устгасан нүх бага зайд харьцангүй их гүнтэй байвал (a / (1/ 2)  0.5)
энэ нүхийг хагас тэнхлэгтэй ( a / c = 0.5 ) харьцангүй ба хагас эллипсийн төв нь хамгийн их
гүнтэй цэгийн эсрэг талд байхаар аппроксимацлана. – зураг У.1.б –г хар.

а) квази тэгш хэмтэй профилийн уртассан гэмтэл устгасан нүх; б) гүн богинохон
гэмтэл устгасан нүх; в) тэгш хэмгүй уртассан гэмтэл устгасан нүх; г) нүхний гадаргуу
(ирмэг) рүү гарсан гэмтэл устгасан нүх.
Зураг У.1 – Гадаргуун гэм согогийн гэмтэл устгасан нүхийг хагас эллипсэн хэлбэрээр
схемчлэх
Нүхний гадаргуу дээр гарсан гэмтэл устгасан нүхний аппроксимаци хийхдээ нүхний
ирмэгийг шүргэсэн хагас эллипсээр хийнэ. Гэхдээ эллипсийн бага хагас тэнхлэг a нь
гэмтэл устгасан нүхний хамгийн их гүнтэй, их тэнхлэг 2c нь гэмтэл устгасан нүхний
хамгийн их урт l -тэй байхаар a / (1/ 2)  0.5 тохиолдолд авна. Хэрэв a / (1/ 2)  0.5 бол
хагас эллипсийн их тэнхлэгийг a / c = 0.5 нөхцлөөс авна – зураг У.1.г-г хар. Хэрвээ нүхний
гадаргуун дагуу гэмтэл устгасан нүхний хамгийн их хэмжээс ба хамгийн их ерөнхий гүн
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хооронд h  0.7a хамаарал биелэгдэж байвал энэ схемчлэл нь зөвшөөрөгдөхгүй. Эсрэг
тохиолдолд усан сорилын зөвшөөрөгдөх температур тодорхойлох тооцоог тасгай
мэрэгшсэн
байгууллага
хийнэ.
У.3.4 Хэрвээ хөрш орших гэмтэл устгасан нүхнүүдийн тооцооны чиглэлийн дагуу
ирмэг хоорондын зай нь уг чиглэлийн дагуу хамгийн том гэмтэл устгасан нүхний хэмжээг 2
дахин авснаас бага эсвэл 0.5  Dm  S -с бага байвал нэг бүлэг болгоно. Зураг У.2-г хар.

Зураг У.2. – гэмтэл устгасан нүхний бөөгнөрлийг хагас эллипсэн гэм согогоор схемчлэх
У.4 Хүчдэлийн идэвхжлийн коэффициентийн тооцоо
У.4.1 Хүчдэлийн идэвхжилийн коэффициентийг (КИН) тоон аргаар, эсвэл аналитик
аргаар тодорхойлдог. КИН-г энэхүү стандартын П.5 тэгшитгэлээр тооцож болно.
У.4.2 П.5 зүйлийн тэгшитгэлээр тооцоо хийхдээ  параметрийн утгыг дараах
байдлаар
авч
У.4.2.1 Хүчдэлийн концентраци байхгүй хэсгийн тооцоо хийх үед

болно.
 =1 гэж авна.

У.4.2.2 Хэрэв гэмтэл устгасан нүх уртааш гагнуурын холболтын бүсэд байрлаж
байвал, ө.х. гэмтэл устгасан нүхний ирмэгээс гагнуурын оёдлын зах хүртэлх хамгийн бага
зай

L  0.5  Dm  S

байвал

-

 =1,15

гэж

авна.

У.4.2.3 Гэмтэл устгасан нүх нь барабаны нүх хоорондын зайд эсвэл дан нүхний
орчимд байрлаж байвал (ө.х. нүхний ирмэгээс
Хэрэв Ld  0.5d бол  = 1.25
хэрэв 0.1d  Ld  0.5d бол  = 1.5
хэрэв Ld  0.1d бол  = 2.0
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Ld - гэмтэл устгасан нүхний ирмэгээс хамгийн ойрын нүх хүртэлх зай,

d - нүхний

диаметр.
У.4.2.4 КИН-ий тооцоог онол дээр үндэслэгдсэн хялбарчилсан аргаар хийж болно.
У.5 Хүчдэлийн идэвхижлийн коэффициентын хамгийн их зөвшөөрөгдөх утга
тодорхойлох.
У.5.1 Тооцоог эвдрэлийн шугаман болон шугаман бус механикийн аргууд ашиглан
хийдэг.
Хэврэг мужид тооцоо нь критик КИН ( Klc ) -ий температураас хамаарах хамаарал
дээр үндэслэгддэг

T − Tk
Tk - металлын хэврэгшлийн критик температур.

Квази хэврэг болон уян харимхай мужид тооцоог уян харимхай хүчдэлийн
идэвхжилийн
коэффициент
ашиглан
хийдэг.
K lес -г
уян

У.5.2 Тооцооны мужид температурын заагийн тодорхойлно: хэврэг, квази хэврэг, ба
харимхай – Нормт бичиг баримтуудын атомын эрчим хүчинд ашиглагдах

T − Tk * температураар

аргачлалуудын дагуу. Хэврэг мужийн хязгаар ( T = Tk 2 ) нь
тодорхойлогддог. Энэ температур нь

Klc*

утгад харгалзах ба дараах илэрхийллээр

тооцогдоно:
T
Klc* = Y (Ф, a)  KF (a  Ф)  0.2
a /1000

Klc* = Klc*  (T , Tk )

(У.1)

- хэврэгшлийн критик температур Tk , тооцоот температур

T

-ын

функц дахь КИН-ий критик утга.

Y (Ф, a)

- гэм согогийн төрөл, харьцангүй гүн a -ий функц

(a = a / S ) .

параметрүүдийн утгыг энэхүү СТО-гийн п.6.3.8 томъёонуудаар тооцдог.

Y, K

Хэврэгшлийн эхний болон хоёр дахь критик температуруудын утгыг тогтооно (харгалзан
ба
Tk 1
Tk 2 болно:
Tk 1 = Tk 2 + 70C )
У.5.3 Хэврэг мужид ( T  Tk 2 )ерөнхий температурын хамаарал
стандартын

п.п.6.3.8.3-ийн

дагуу

T
Tk 2  T  Tk 2 + 70  ln KF / ln( 0.2
/  BT )

У.5.4

Klc − T − Tk -г энэхүү

ашиглаж

болно.

температуртай квази хэврэг мужид КИН-

ий K lес утгыг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:
1

K lес

Klc* - T

k2

 T 
= K   TB 
  0.2 
*
lc

температурт харгалзах Klc утга, 1 = (T − Tk 2 ) / 70 .
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У.5.5

T
Tk 2 + 70  ln KF / ln( 0.2
/  BT )  T  Tk1

температуртай үеийн квази хэврэг бүсэд

КИН-ий K lec утгыг дараах тэгшитгэлээр олно:

K lec = K lc* 

T − Tk 2 − 70 
Энд,

2 =

2 / v

1
KF


T 
  K F  TB 
 0.2 


,

  BT

ln  T  (1 + 1.4  T ) 
  0.2

,
v=

1
1 
ln  T
 ln

−2
1 − T 
  0.2 / E + 0.2 10

ln K F
T
ln ( 0.2
/  BT )


ln K F 
70 1 −
T
T 
 ln( 0.2 /  B 

(У.3)

энд

T

-

металлын шинж чанар. 20К, 22К, 16ГНМ маркийн металлуудад  T =0,4, 16ГНМА ганд  T
=0,5 гэж авна.
У.5.6 T  Tk 1 температуртай уян харимхай мужид критик КИН K lec -г дараах
байдлаар тодорхойлно:

K lec = K lc* 

1
KF

1/ v


T 
  K F  TB 
 0.2 


(У.4)

У.5.7 K F  0,9 үед K F =1 гэж авч болно, мөн бүх Tk 2  T  Tk 1 температурын мужид
критик КИН-ийг дараах тэгшитгэлээр олно:

Klec = Klc* 
T
 0.2
У.5.8 K F  T үед болон
B

 BT
T
 0.2

(У.5)

T  Tk 1 үед K lec -ийг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлно:

Klec = Klc* 

 BT
T
 0.2

(У.6)

У.5.9 Барабаны металлын бодит шинж чанарын тухай мэдээлэл байхгүй бол
T
 0.2

 BT ,

утгуудыг зуухны паспортны металлын чанарын гэрчилгээнээс авна.
У.6 туйлын төлөв байдлын онцлог

У.6.1 Дараах нөхцөл биелэгдсэн тохиолдолд хуврэг болон квази хэврэг тэсвэртэй
гэж үзэж болно:

Kl  Kle
У.6.2

T − Tk температураас хамаарсан Kle температурын хамаарлыг энэхүү СТо-

гийн П.5-аас авна. Авч үзэж байгаа тохиолдолд n =2,
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У.6.3 Металлын хэврэгшлийн критик температур Tk -н утгад КИН-ий зөвшөөрөгдөх
утгын

 K  хамаарлыг гаргахдаа абсолют температураар T гаргах хэрэгтэй.
У.7 Барабаны металлын усан сорилын зөвшөөрөгдөх температурын тодорхойлох
У.7.1 Барабаны температур Th нь хэврэг болон квази хэврэг эвдрэлийн тэсвэрийн

тооцоогоор гарсан зөвшөөрөгдөх

Th  температураас

илүү эсвэл тэнцүү байх нөхцөлд

усан сорил хийдэг.
У.7.2

Th 

h
температурыг Kl   Kle  нахцлийг ашиглан тодорхойлно. Энд,
h

Klh

-

усан

сорилын
үеийн
барабаны
явч
үзэж
буй
огтлол
дахь
КИН.
У.7.3 Хэрэв засагдсан барабан п.У.2.7-ын заасан нөхцөлтэй байвал бүх п.У.2.7-ын
нөхцлийн дагуу гэмтлийн үзүүлэлтүүдэд харгалзах гэмтэл устгасан нүхнүүд болон
группуудын
геометр
үзүүлэлтүүдийг
хэмжих
шаардлагатай.
У.7.4 Цааш нь заагдсан гэмтэл устгасан нүхнүүдийн схемчлэлийг энэхүү
аргачлалын У.3-д заасны дагуу гүйцэтгээд аппроксимацлагдсан гадаргуун гэм согогуудын
геометр
үзүүлэлтүүдийг
тогтооно.
У.7.5 Барабаны тооцоот огтлолд ачаалагдсан төлвийг тодорхойлоод, усан сорилын
үеийн

сунгах

хүчдэл

p,

гулзайх

 q -г

хүчдэл

тогтооно.

У.7.6 Аппроксимацласан гэм согогуудын геометрийн параметрүүдэд КИН (ө.х

KIh )-

ий тооцоог энэхүү аргачлалын У.4-н заасны дагуу барабаны тухайн бүсээс хамааруулан
хийнэ.
У.7.7 Аппроксимацласан гэм согогуудын геометрийн параметрүүдэд температурын
заагын тооцоо ( Tk 1 ба Tk 2 ) тооцоог хийгээд критик КИН-ий температурын хамаарлыг
тодорхойлно,

T − Tk -ээс хамаарах

ө.х.

K lec ( K lc )-ы

хамаарал

хэврэгшлийн тухайн критик температурын Tk утганд харгалзах

T -с

эсвэл

металлын

хамарах K lec ( Klc )-ы

хамаарал. Tk 1 ба Tk 2 болон K lec ( Klc )-ын утгыг сонгосон температурын диапазонд У.5-ын
дагуу хийнэ. КИН-ий критик утгыг +10-140°С-ын диапазонд 10°С-ын алхамтайгаар хайвал
зохино.
У.7.8 Сонгосон нөөцийн коэффициентын хувьд температураас
зөвшөөрөгдөх

КИН

Klh -ий

температураас)п.п.У.6.2,
У.7.9

T (эсвэл T − Tk

температурын
У.6.3

)-ээс хамаарах

–ын

хамаарлыг
зааврын

T

хамаарах

 Kle  (эсвэл
дагуу

T − Tk
хийнэ.

 Kle  температурын хамаарлыг ашиглан, мөн

h

гаргаж авсан КИН ( Kl )-ий хувьд усан сорилын үеийн барабаны металлын зөвшөөрөгдөх
температурыг тодорхойлно.
хамаарлаас

Th  утга нь  Kle  утгад хамаарах T

температуртай

 Kle  - T

Klh =  Kle  цэгт тэнцэнэ.

Анхааруулга –Хэрвээ барабаны ямар нэг шулуун хэсэг дээр нэгэн зэрэг п.У.2.7-ын дагуу
хоёр болон түүнээс дээш бүлэг гэмтэл ажиглагдаж байвал уг бүслүүрээс авсан дээжинд металлын
бодин шинж чанаруудыг (  B ,  0.2 ,  , ) өрөөний, ажлын, хэврэгшилтийн критик температурууд ( Tk

) дээр тодорхойлно. Металлын хэврэгшлийн критик температурыг энэхүү стандартын п.п.4.3.7-д
заасан аргаар тодорхойлно. Дээр заасан бүлэг гэмтлүүд нь барабаны хэд хэдэн шулуун хэсэг дээр
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байвал хамгийн их хатуулагтай бүслүүрээс дээжийг металлын бүтцэд өөрчлөлтгүй тохиолдолд
авна (дээж аваад шинж чанарын шинжилгээ хийнэ).
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Хавсралт Ф (санал болгох)
Турбины ротор болон их биеийн эд ангиудын насжилтын үнэлгээ, тооцоот нөөц
тодорхойлох дэс дараалал
Ф.1 Ерөнхий зүйл
Ф.1.1 ЦВД, ЦСД-ийн бүрэн давтмал ротор, цутгамал крпусны эд ангиудын тооцоо
хийхдээ хамгийн их хүчдэл, температурын түвшинтэй, эсвэл хамгийн их ан цав гардаг
хэсгүүдэд статик (богино хугацааны болон урт хугацааны) болон мөчлөгт бат бөх, тооцоот
хүчдэл, деформациар цугларсан гэмтэл зэрэг шулгуурууд шаардлага хангаж байгаа
эсэхийг
шалгана.
Ф.1.2 Ротор, их биеийн нөөцийг үнэлэхдээ температурын орон тооны,
механик(роторуудад – төвөөс зугатаах хүч, их биед – даралтын уналт, тэнхлэгийн
хүчдэл)болон температурын ачааллын үйлчлэлээс үүсэх уян болон уян харимхай хүчдэл,
деформацийн орон тоог турбины үндсэн ашиглалтын горимд, түүнчлэн гулсалтын
нөхцөлд
ачаалал,
деформацын
горимд
тооцоо
хийнэ.
Үндсэн ашиглалтын горимуудад номинал ачаалалтай тогтмос горимоос гадна
хүйтэн, хөрөөгүй (1, 2 өдрийн зогсолт), халуун (шөнө зогсоосны дараах) төлвөөс явуулах,
ачааллаас хэсэг чөлөөлөх болон буцааж нэмэх, төлөвлөгөөт болон аварийн зогсолт орно.
Ф.1.3 Ротор, их биеийн эд ангиудын хүчдэл, деформацын орон тоо, температурын
орон тооны тооцоог хоёр хэмжээст, тэнхлэг тэгш хэмтэй, шаардлагатай тохиолдолд
дулаан дамжуулалтын, уян харимхайн, урсалтын 3 хэмжээст загвар ашиглаж гүйцэтгэх
хэрэгтэй.
Ашиглалтын горимд бодит нөхцөл дээр хийсэн термометрийн аргаар тодорхойлсон
туршилтын температурын орон тоог шаардлагатай эзлэхүүнээр нь тооцоонд ашиглаж
болно.
Ф.1.4 Нүүрстөрөгчит гангуудад 380°С-с илүү температуртай үед, бага
чанаржуулалттай, дунд чанаржуулалттай, хроммолибидентэй, хром молибиден
ванадийтэй, хром молибиден вольфрам ванадийтэй гангуудад 450°С-с илүү
температуртай үед, халуунд тэсвэртэй гангуудад 500°С-с илүү температуртай үед
урсалтыг
тооцох
хэрэгтэй.
Ф.1.5 Гулсалт тооцсон хүчдэл, деформацын орон тооны тооцоо хийхдээ хуучралт,
урсгалын (өөр илүү нарийн урсалтын онол ашиглаж болно) онол, 2 хэмжээст, тэнхлэг тэгш
хэмт шаардлагатай тохиолдолд 3 хэмжээст урсалтын онолын (хүчдэлийн орон тоон
тооцоонд тогтмол биш темпераутын орон тооны агшин зуурын утгуудыг хамгийн их
ялгавар, температурын градиент гарах агшинд тооцно) тоон аргуудыг ашигладаг.
Ф.1.6 Хэрвээ тогтсон гулсалтыг тооцысон хүчдэл, деформацын тооцоо нь
хуучралтын онол ба изохроны муруйн тусламжтай хийгдэж байвал зөвхөн механик
ачааллын нөлөөг тооцдог, тооцооноос температурын хүчдэлийг дулаан тэтэлтийн
коэффициентийг нь тэглэх замаар хасна  = 0 .
Ф.1.7 Хүнд ачаалагдсан төлөв байдлын үед статик болон мөчлөгт ба бөхийн
шалгуурт ашиглагдах эквивалент хүчдэл  -ээр тэнхлэгт тэгш хэмтэй тохиолдолд дараах
илэрхийллэр тодорхойлогдох хүчдэлийн идэвхжилт

э = i =

 i -г авдаг.

1
 (  −  r ) 2 + ( r −  z ) 2 + ( z −   ) 2 + 6  rz2
2

  ,  r ,  z ,  rz нь тойрог, радиал, тэнхлэгийн, шүргэгч хүчдэлүүд болно.
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Тэнхлэг тэгш хэмт, мөн 3 хэмжээст үед  i -ын илэрхийлэл нь дараах хэлбэртэй

болно:

i =

1
 ( 1 −  2 ) 2 + ( 2 −  3 ) 2 + ( 3 −  1 ) 2
2

(Ф.2)

Мөчлөгт бат бөхийн үзэлгээ хийхдээ хүчдэлийн идэвжил ашиглах бол  i -г абсолют
утгаараа хамгийн их утгатай үндсэн нормаль уян хүчдэлийн тэмдэгтэй тэнцүү болгоно.
Ф.1.8 Богино хугацааны болон урт хугацааны статик бэт бэхийг үнэлэхдээ 2 дахин
авсан хамгийн их шүргэгч хүчдэлийг авна.

 э = 2 max = max (1 −  2 ) , ( 2 −  3 ) , ( 3 − 1 )

(Ф.3)

Ф.1.9 Нөөцийн тооцоонд урт хугацааны бат бөх, урсалт, бага мөчлөгт ядрал, урт
хугацааны ашиглалтын дараах роторны болон их биеийн эд ангиудын ан цавд тэсвэртэй
байдал зэрэг үзүүлэлтүүдийг тооцдог. Эдгээр үзүүлэлтүүдийг тухайн объект бүр дээр
эдгээр үзүүлэлт хоорондын харилцан хамаарал болон металлын бодит бүтэц шинж
чанарын шинжилгээний тухай мэдээлэл, түүнчлэн гангийн анхны төлвийн гэрчилгээний
мэдээг
тодруулах
хэрэгтэй.
Ф.1.10 Гэм согогтой ротор ба их биеийн насжилтын хугацааг тооцоход турбины
тогтвортой горимын үеийн металлын тооцоот температур дахь роторны болон их биеийн
гангуудын мөчлөгт ачаалал болон гулсалтын нөлөөгөөр ан цавны ихсэн кинетик
тэгшитгэлийн константууд ашиглагдана, хүчдэлийн идэвхжилийн критик утгыг – эд ангийн
хамгийн их хэврэг эвдрэлд орох магадлалтай харгалзах турбиныг хүйтэн төлөвөөс
явуулах үеийн гэм согог орчмын металлын температурын үед авах эвдрэлийн зуурамтгай
чанар K1C -г авна. Түүнлэн их биений эд ангиудад бусад хувьсан горимуудын үеийн хэврэг
эвдрэлд
орох
боломжийг
шалгах
шаардлагатай.
Ф.2 Ажиллах хугацаа сунгах боломжийн шинжилгээг хийсний дараах болон өмнөх
цугларсан
жилийн
дундаж
болон
нийт
гэмтлийн
тооцоот
үнэлгээ.
Ф.2.1 Янз бүрийн тогтмол q  төрлийн горимд ба янз бүрийн хувьсах k  төрлийн
мөчлөгт ачаалалд ажиллах ротор, их биеүүдийн ажиллах хугацааг сунгах боломжийн
шинжилгээг эхлэхээс өмнө металлд цугларсан гэмтэл
гэмтэл

 П -г дараах томъёонуудаар тодорхойлно:

П ,

мөн нөөц тооцсон харгалзах

k
t j
n
+ l
j =1 t pj
l =1 N pl
q

 + Пц = 
П  = Пст


k
 q t j
n







+ l
 П  = max   Пст  +  Пц   , nП  П  = max  



 j =1 t p  l =1  N l
   j
 ,  Пст  ,
П ст

Пц ,  Пц 

(Ф.4)





 , nП  П 





(Ф.5)

- Ажлын нөөц сунгах боломжийг тодорхойлж эхлэхээс өмнөх

ротор, их биений орчимд цугларсан статик ба мөчлөгт гэмтлүүд, нөөц тооцоогүй болон
тооцсон гэмтлүүд.

tj

- ротор, их биеийн орчим дахь j - тогтсон горимд
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гулсалтын эквивалент хүчдэлтэй ажиллах хугацаа.

t pj

-

материалын урт хугацааны бах бөхийн диаграммаар (эсвэл үүнийг аппроксимацлах
аналитик илэрхийллээр)

 j

температурт тодорхойлогдох эквивалент хүчдэл

( эj )cmax -ын

үйлчлэлээр хязгаарын төлөвт (шалгах хэсэгт гулсалтын ан цав үүсэх) очих хүртэлх
хугацаа. t p 

 - t  шиг урт хугацааны мөн адил диаграммаар тодорхойлогдох j дахь
pj
j

тогтсон горимд ажиллах материалын утр хугацааны бат бөхийн нөхцлөөр зөвшөөрөгдөх
хугацаа, гэхдээ эквивалент хүчдэл нь

nдп*  ( эj )cmax ба nдп* нь орчны гулсантын хүчдэлийн

урт хугацааны бат бөхийн нөөцийн коэффициент бөгөөд

nдп* =0,9 n

дп

байна. nдп -

гулсалтын номинал ачааллын үеийн урт хугацааны бат бөхийн нөөцийн коэффициент
болно. Роторуудад энэхүү стандартын п.Ф.5.8.2-той нийцүүлж nдп -г сонгодог ба их биед
стандартын п.Ф.6.10.4-ийн шаардлагуудтай нийцүүлэн nдп = nдп =1,5 гэж авна. n1 - 1-р
төрлийн мөчлөгийн тоо.

N pl

- зөвхөн 1-р төрлийн мөчлөгт ачааллын үйлчлэлээр ядралын



ан цав үүсэх хүртэл явах мөчлөгийн тоо.  N p  - энэхүү стандартын п.С.2.3 –ын
1
шаардлагатай нийцэх зөвхөн 1-р төрлийн мөчлөгт ачааллын үйлчлэлээр явах мөчлөгийн
зөвшөөрөгдөх тоо. nП - өмнөх ашиглалтын үеийн анализын п.п.5.8.6 ба п.п.6.10.6
шаардлагуудад нийцсэн цугларсан гэмтлийн нөөц. q  - температур

 j

ба гулсалтын

орчны тогтсон эквивалент хүчдэл ( эj ) -ээр илэрхийлэгдэх анализ эхлэх хүртэл байсан
max
c

тогтсон горим бүрийн тоо. k  - өөрийн хүчдэл  1 эсвэл харгалзах деформацын далайц
 dl -аар илэрхийлэгдэх анализ хийж эхлэхээ өмнө явсан өөр өөр төрлийн мөчлөгүүдийн

тоо. Штрихээр анализ хийж эхлэхээс өмнөх ашиглалтын үед хамаарах утгуудыг
тэмдэглэсэн
болно.
Ф.2.2 Ажлын хугацаа сунгах боломжийн анализ хийхийн өмнө цугларсан статик
гэмтэл болон түүнд харгалзах нөөц тооцсон статик гэмтэл  П  -ийн тооцоо хийхдээ бүх
ст

ажиллах цаг энэ хугацаанд жилийн интервал болгон задалж болно.
Энэ тохиолдолд j - дахь тогтсон горим – жилийн дундаж ашиглалтын горим, q  - жилийн
интервалын тоо, ө.х. анализ хийхж эхлэхээс өмнөх ашиглалтын жилийн тоо,
цахилгаан станцын жилийн тундаж уурын температур
температурын сонгодог.

tj

 jгод -т

 j

- өөр

харгалзах металлын

- j дэх жилийн энэ температур дахь ажиллах цаг.

t pj


ба t p  j

бусад жилүүд, ашиглалтын нөхцөлтэй харьцангуй j дэх оны ашиглалтын өөрчлөлтийн урт
хугацааны бат бөхийн хүчдэлээр тодорхойлогдох харгалзан жилийн дундаж гулсалтын
*
эквивалент хүчдэлүүд ( эj )
ба nдп
-ийн үйлчлэлээр хязгаарын төлөвт орох
 ( эj )
max
max
c

c

хүртэлх хугацаа (хэрэв хэдэн жилийн турш жилийн дундаж нөхцөл өөрчлөгдөөгүй бол,
эдгээр онуудын нэг хугацааны интервал болгоно).
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Жилийн дундаж уурын температур  год
номинал утгаасаа хазайх боломжийг тооцсон

металлын  j утга нь дараах тэгшитгэлээр тодорхойлогдоно:
н
 − (пар
 j =  год
−  мн )

Энд

н
 пар

(Ф.6)

- уурын номинал температур.

 мн

- уурын номинал температурт харгалзах

тогтсон номинал горимын үеийн ротор, эсвэл их биеийн авч үзж буй хэсгийн металлын
температур.
Ф.2.3 Ротор, эсвэл их биеийн ачаалал өөрчлөх мөчлөгийн зөвшөөрөгдөх тоо
нь бага мөчлөгт (МЦУ) ядрал үүсэх хүртэлх өгөгдсөн

N pl

 N 1

төрлийн мөчлөгийн тоогоор

тодорхойлогдоно:

 N 1 = min N1l , N2l 
Энд

N1l = N pl / nN

(Ф.7)

- харгалзах деформацын идэвхжилтйин симметртэй изотермийн

мөчлөгт далайц  dl - ыг нөөцийн коэффициент n N - д хуваасан тай тэнцүү МЦУ ан цав
гарах хүртэл мөчлөгийн тоо. N 2 l - деформацын идэвхжилтийн нэмэгдсэн далайцад
харгалзах МЦУ ан цав үүсэх хүртэл мөчлөгийн тоо n   dl . n N - мөчлөгт бат бөхийн
нөөцийн коэффициентийн мөчлөгийн тоогоор. n - деформациар мөчлөгт бат бөхийн
нөөцийн коэффициент.

N pl

- ротор эсвэл их биеийн материалын туршилтын ядралын

муруйн тусламжтай үйлчлэх нормт бичиг баримтын аргачлалаар (энэ тохиолдолд n N =5),
эсвэл мөчлөгийн тоо

N pl

ба далайц  dl хоорондын харилцан хамаарлыг ашиглан

тодорхойлно

(энэ

тохиолдолд

n N =10).

Деформацийн нөөцийн коэффициентийг n =1,5 гэж авна (их биений давтмал
аргаар

хийсэн

эд

ангиудад

n =1,25

гэж

авна).

Хэрвээ цахилгаан станцын мэдээллээр хийгдсэн пускуудын төрлийг(харгалзах
мөчлөгүүдийг) тогтоох боломжгүй, зөвхөн анализ хийх хүртэлх цугларсан гэмтлийн
ерөнхий тоо

n

мэдэгдэж байвал цугларсан мөчлөгт гэмтэл

ПЦ

хялбарчлагдсан

тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ:

ПЦ = n / N p
Np

эсвэл (  ПЦ  = n /  N  )

(Ф.8)

- хамгийн хүнд горимд харгалзах МЦУ ан цав үүсэх хүртэлх мөчлөгийн тоо (ө.х

авч үзэж байгаа хэсгийн хамгийн их деформацын далайцтай горимд харгалзах)
Ф.2.4 Гулсалттай ( q = 1; 2 ) мөн мөчлөгт ачаалалтай
горимуудтай дагалдах

K

төрлийн хувьсах

q төрлийн тогтмол горимуудын ротор эсвэл их биед цугларах

анализын дараах урьдчилан таамаглаж буй жилиийн дундаж гэмтэл П Г , түүнчлэн
харгалзах жилийн дундаж гэмтэл нь дараах тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ:
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q

П Г = 
j =1

( t ) + ( n )
 N 
t 
Г
j

Г
l

K 

pj

l =1

(Ф.9)

pj



 
Г 
q
K  n Г
t
(
)
(
)




j
l
+
, nП  П Г 
 П Г  = max  

 j =1 t p  l =1  N l 


   р


(Ф.10)

t Гj - ротор эсвэл их биеийн металлын температур  j ба орчны гулсалтын хүчдэл

Энд

(  )

: 2021

c

эj max

байх үеийн нөөц уртасгасны дараах ашиглалтын үеийн 1 жилийн j дэх төрлийн

( n )
Г
l

тогтсон горим дахь урьдчилсан ажиллах цаг.

- авч үзэж буй бүсийн орчны

эквивалент хүчдэл  l -ийн өөрчлөлтийн хязгаартай, эсвэл энэ далайцад харгалзах
деформацийн далайцтай  dl нөөц сунгасны дараах ашиглалтын 1 жилийн l төрлийн
дундаж мөчлөгийн тоо.

t pj , t p  j , N pl ,  N l

- энэхүү хавсралтын п.2.1-д бичигдсэн

гулсалтын тогтсон хүчдэлийн металлынтемператур, ашиглалтын үеийн анализийн дараах
урьдчилсан q тоөрлийн мөчлөгт, k  төрлийн тогтсон горимуудын деформацийн мөчлөгт
хүчдэл ба далайцаас хамаарах утгууд. nП - сунгагдах ашиглалтын хугацааны гэмтлийн
нөөц (энэхүү хавсралтын п.п.5.8.6 ба п.п.6.10.6-д тодорхойлогдсон, одоогийн байдлаар nП
= nП = nП , хувийн нөөц сунгах туршлагатай болсоны дараа nП  nП - тогтоох боломжтой
болно).
Хоёр штрихээр анализ хийсний дараах болон нөөц сунгасны дараах ашиглалтын
үед
хамаарах
утгуудыг
тэмдэглэсэн
болно.
Ф.3 Гулсалтын ба бага мөчлөгт ядралын ан цав үүсэх хүртэлх хугацааг тогтоох,
үлдэгдэл нөөцийг тодорхойлох.
Ф.3.1 Нөөц сунгах боломжийн анализийн өмнө болон дараах цугларсан нөөц
тооцсон нийт зөвшөөрөгдөх гэмтэл

 П  дарааах нөхцлийг хангана:

 П  =  П  +  П ост  1
Энд

(Ф.11)

 П ост =  П  - зөвшөөрөгдөх гэтмэл,  П  - нөөц тооцсон, анализ хийх хүртэл

цугласан

гэмтэл,

(5)тэгшитгэлээр

Ф.3.2 (11) илэрхийллийн дагуу

 П ост

тодорхойлогдоно.

дараах тэгшитгэлээр тодорхойлогдоно:

 П ост  1 −  П 

(Ф.12)

Ф.3.3 Гулсалт болон мөчлөгт ачааллын хосолсон үйлчллээр ан цав гарах хүртэл
хүчдэл, деформаци, мөчлөг, гэмтлээр нөөц тооцсон жилээр илэрхийлэгдэх зөвшөөрөгдөх
үлдэгдэл хугацаа

Gост  -г

зөвшөөрөгдөх үлдэгдэл гэмтэл
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боломжийн анализийн дараах урьдчилсан тооцсон жилийн дундаж гэмтэлд (нөөц тооцсон)

 П Г  харьцуулсан харьцаагаар тодорхойлно.
(5), (10), (12) –г тооцсон

Gост  -ийн илэрхийлэл дараах тэгшитгэлээр тодорхойлогдоно:



k
k
 q t j
 q t j
nl
nl   
1 − max  
+
, nП    + 
  
 j =1 t 


j
=
1
l
=
1
l =1 N pl  
pj
 t p 
N




l
  j


Gост  =

 q
 

k  n Г 
t j ) k  ( nlГ )   
(
(
 q ( t j )
l )

max  
+
, nП   
+
 


j
=
1
l
=
1
j =1 t pj
l =1 N pl  

 t p 
N


l

  
   j

(Ф.13)

Ф.3.4 Зөвхөн nП , nП гэмтлүүдээр нөөц тооцсон зөвшөөрөгдөх үлдэгдэл гэмтлийг
тодорхойлох илэрхийлэл дараах тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ:
k
 q t j
n 

1 − nП    +  l 
 j =1 t  l =1 N  
pj
pl 

G
=
 ост 
 q Г  k  Г  
( t j ) + ( nl ) 
nП   


l =1 N 
pl 
 j =1 t pj



үед

n
П = nП = nП

(Ф.14)

Gост  илэрхийлэл нь дараах маягтай болно:
k
n
1 q t j
− + l
n j =1 t pj l =1 N pl

Gост  =

q


j =1

( t ) +
Г
j

t pj

k 


l =1

1
− П
n
=
П Г
Г 
n
(l)

(Ф.15)

N pl

Ф.3.5 Нөөц сунгах боломжийн анализийн өмнөх эсвэл дараах ашиглалтын явцад
гулсалтын гэмтэл байгаагүй, эсвэл эсрэгээр нь – мөчлөгт ачааллаас (нөгөө хэсэгтэй
харьцангуй авч үзэж буй бүсийн гэмтлийг тооцохгүй байх) гэмтэл байгаагүй бол харгалзах
үлдэгдэл хугацаа
эсвэл

tj

ба

Gост -

(t ) , эсвэл
Г
j

г тодорхойлох томъёонуудыг (Ф.13) - (Ф.15) томъёонуудаас

nl ба

( n )
Г
l

-г нольлох замаар гаргаж авна (мөн бусад тэгтэй

тэнцэх комбинаци боломжтой% эсвэл

П ,

П Г гэмтлүүдийн бага нэмэгдэхүүнүүдийг

нольлох).
Ф.3.6 Хэрвээ хязгаарын төлвөөр ан цавыг авсан бол зөвшөөрөгдөх үлдэгдэл
хугацаа

Gост нь нөөц тооцсон жилээр илэрхийлэгдэх үлдэгдэл нөөц байна.

Ф.3.7 Ан цав гарах хүртэлх, нөөц тооцоогүй үлдэгдэл хугацаа Gост нь дараах
тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ.
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1− П
П Г

Gост =
Энд

П

нь /4/ тэгшитгэлээр,

П

: 2021
(Ф.16)

нь /9/ тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ.

Ф.3.8 Үлдэгдэл нөөцийэн запас ntост дараах тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ:

Gост
G ост

ntост =

(Ф.17)

Ф.3.9 Бүх ашиглалтын хугацааны турш ашиглалтын горим мэдэгдэж байвал ан цав
гарах хүртэлх нөөц тооцсон

G 

болон тооцоогүй G

тооцоот нугацааг дараах

томъёонуудаар тодорхойлно:

G  =

1
=
П

1
 q t Г
k
k
 q t Гj
nlГ
nГ

j
max  
+
, nП    +  l
 j =1 t
 j =1 t 
l =1  N l
l =1 N pl
pj


  p  j
G=

1
=
ПГ

q

(Ф.18)

1
q

t

t
j =1

Энд

 

  
  


Г
j
pj

k

+
l =1

nlГ
Nl

(Ф.19)

- бүх ашиглалтын хугацааны гулсалттай тогтсон горимын тоо. k - бүх

ашиглалтын
хугацааны
өөр
өөр
төрлийн
мөчлөгт
ачааллын
тоо.
Хэрвээ хязгаарын төлвөөр ан цав гарах төлвийг авбал нөөцийн запас nt -г дараах
харьцаагаар тодорхойлно:

nt =

G
G 

(Ф.20)

Ф.4 Насжилтийн тооцоот үнэлгээ
Ф.4.1 Насжилтын тооцоот үнэлгээг хийхдээ ротор эсвэл их биед илэрсэн дурын гэм
согогуудыг (ан цав, нүх сүв, метталургийн болон технологийн гэм согогууд) ан цав гэж авч
үзнэ.
Ф.4.2 Эвдрэл үүсэхийн өмнөх критик төлөвд олох хугацааг тооцоогоор үнэлэхэд
эвдрэлийн механикийн параметр – тасралтаар эвдрэх үеийн хүчдэлийн идэвхжлийн
коэффициент КИН - K1 -ийг ашигладаг. Критик төлөв нь аль нэг боломжит горим дээр
цууралтын КИН- ий утга критик утгандаа хүрэх буюу – эвдрэлийн зуурамтгай чанартай
тэнцэх юм, ө.х. дараах тэнцэтгэл биелнэ:
K1 = K1C

(Ф.21)

Анхааруулга: Ан цавны өгөгдсөн гүн l байхад

K1 ( l ) нь хамгийн их утгандаа хүрдэг, эсвэл

K1C хамгийн багаар болдог (хэврэгшлийн  k температураас хамгийн бага нөөцтэй байх

ажлын

температур

)

горимуудыг
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Ф.4.3 Гэм согогийн критик хэмжээсийг үнэлэхдээ тооцооны схем гаргах дүрмийг
ашиглана. Гадаргуун гэм согогуудыг хавтгай l , c (бага хагас тэнхлэг l ротор, их биений
гүн рүү орох ан цавны гүнтэй адил чиглэлтэй, их хагас тэнхлэг нь өмнөхтэй перпендикуляр
байна) хагас тэнхлэгүүдтэй хагас эллипсэн ан цаваар солиод гадаргуу доорх гэм
согогуудыг хавтгай мөн адил хагас тэнхлэгийн тэмдэглэгээтэй эллипсэн ан цаваар солино.
Ф.4.4 (21) нөхцөл биелэгдэх гадаргуун ан цавны гүн l (эсвэл гадаргуу доорх 2 l )
байвал

критик

гүн

гэж

нэрлэнэ,

ө.х.

энэ

l = lкр .

тохиолдолд

Ф.4.5 Ан цавны өсөх чиглэлийн хүчдэлийн үеийн гадагуун хагас эллипсэн болон гадаргуу
доорх эллипсэн ан цавуудын хагас тэнхлэгүүдийн орой дахь КИН тооцоог нормт бичиг
баримтын
дагуу
хийнэ.
Ф.4.6 Ротор, их биеийн огтлол болон хэсгүүдийн гэм согогтой насжилт КИН-ий
тооцооны үнэлгээг үндсэн хувьсах болон тогтсон горимууд дээр хийгдэнэ. Үүний дараа
тогтмол горимуудад КИН K1 -ийн тооцоо, тогтмол биш горимуудад түүний далайц K1 =
K1max − K1min (хувьсах горимд харгалзах мөчлөгүүдэд).

Ф.4.7 Ан цавны олсон гүний утга l бүр дээр j дэх төрлийнтогтмол горимын КИНний хамгийн их утга
далайцын

утга

K1 j max

-д, мөн j дэх тогтмол бус горим бүрийн КИН-ий хамгийн их

K1 j max -д

кинетик

диаграмм

болон

Пэрисын

аппроксимацлах

тэгшитгэлийн тусламжтайгаар өгөгдсөн эд ангийн (ротор эсвэл их бие) хувьд гулсалтын
нөлөөгөөр ан цавны өсөх хурдыг

Vnj ( l ) тодорхойлдог:

Vnj =

dl
= Cn  K1mjn ( l )
dt j

Мөн мөчлөгт ачааллын үйлчлэлээр

(Ф.22)

Vцj ( l ) :

 K ( l ) 
dl
Vцj ( l ) =
= Cц   1 j

dN j
 1− R 
Энд

tj

mц

(Ф.23)

- j төрлийн тогтмол горимын тогтмол гулсалтын үйлчлэх хугацаа.

төрлийн ачааллын мөчлөгийн тоо. CП , mП ,
тодорхойлогдох физикийн тогтмолууд.
илэрхийллээр тодорхойлогдоно:

R

CЦ , mЦ

VЦ

- j

- материалын туршилтаар

- мөчлөгийн тэгш бусын коэффициент, дараах

K1min
K

бол 1min
−1  K
K1max
1max

R=
 K1min  1 бол − 1
 K1max

-ээс хамаарах

Nj

(Ф.24)

-ын өөр хамаарлыг (23) томъёонд ашиглаж болно, тухайн

тохиолдолд тооцооны дагуу R  0 эсвэл
болно.

R 1
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q

Ф.4.8 k төрлийн мөчлөгт ачаалал ба

: 2021

төрлийн тогтмол горимын гулсалтын

хосолсон үйлчлэлээр ан цав анхны l0 гүнээсээ l гүнтэй болох хүчртэлх хугацаа

Gж (l ) - г

дараах интегралаар тодохойлно (жилээр):
l

G

ж

(l ) = 
l0

энд

Vnj

dl
k

q

j =1

j =1

 Vцj ( l )  n Гj  +  Vnj ( l )  t jГ 

(Ф.25)

- j төрлийн тогтмол горимийн гулсалтын үйлчлэлээр ан цавны өсөх хурд,

Ф.22 тэгшитгэлээр тодорхойлогдоно, мм/ц.

Vцj

- j төрлийн хувьсах горимын мөчлөгт

ачааллын үйлчлэлээр ан цавны өсөх хурд, Ф.23 тэгшитгэлээр тодорхойлогдоно,
мм/мөчлөг.

n Гj

- j төрлийн мөчлөгийн бүтэн жилийн тоо, мөчлөг.

t Гj

- j дэх тогтмол

горимын жилийн гулсалтын үйлчлэлийн хугацаа.
Ф.4.9 Хэрвээ (25) - ын интегралын дээд хязгаарыг ан цавны хүчдэлийн идэвхжлийн
коэффициент нь критик утгандаа буюу эвдрэлийн зуурамтгай чанар K1 = K1c (хэрэв

lкр / H  0.7

бол гадаргуун ан цавны хувьд) хүрэх гүнээр авбал

l = lкр

уг тэгшитгэлээр

ротор, их биеийн хязгаарын насжилтын тооцоот хугацааг тодорхойлох ан цавны критик
хэмжээндээ
хүрэх
тооцоот
хугацааг
олно.
Ф.4.10 Ротор, их биеийн насжилтын нөөц, шалгуур тооцсон хязгаарын төлөв буюу
ан цав анхны l0 гүнээсээ

lпр

гүнтэй болох хүртэлх ан цавны өсөлтийн тооцоот хугацаа

G ж  нь дор хаяж дараах утгуудаас хамаардаг.
G ж  = min G1 , G11 , G111 , G1v 

(Ф.26)

G1 - жилийн хурд нь хязгаарын утга V * -д хүрэх хүртэлх ан цавны өсөх хугацаа,
мм/жил. G ll - критикийн өмнөх төлөв ирсний дохио болох ан цавны өсөх хурд огцом өсөж
эхлэх
хугацаа.
lll
G - КИН-ий утга хүнд горимын (хэврэг эвдрэл гарах магадлал хамгийн өндөр
горим) үед дараах утганд хүрэх хүртэлх хугацаа:

Kl ( l lll пр ) = KlC / nk
n k - КИН-ий нөөцийн коэффициент. G

lv

- ан цавны гүн нь хязгаарын зөвшөөрөгдөх

утгатай тэнцэх хүртэлх хугацаа

l = lпрlv = lкр / nl
nl - критик гүний, эсвэл гэм согогийн критик хэмжээнийнөөцийн коэффициент.

Ф.4.11 Турбины ротор болон их биений эд ангиудад дараах хязгаарын утгуудыг
авдаг: ан цавны өсөлтийн жилийн хурд V * мм/жил, КИН-ий нөөц - n k , гэм согогийн гүн - nl .
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V * ≤1,0 мм/жил
n k ≥1,5
nl ≥2,2

Анхааруулга:
1)
Дискний
ободонд
гэж
авна,
V *  2.5 мм/жил
2) Турбины ротор, их биеийн эд ангиудын ан цавны критик хүртэл өсөх хурд болон
хугацааны тооцоот ба туршилтын үнэлгээг харьцуулсан туршлагатай болсны дараа насжилтийн
шалгуур (26) ба Ф.4.11-д заасан нөөцийн утгуудыг дахин шинжилж засах хэрэгтэй.

Ф.5 Роторын үлдэгдэл болон бүрэн тооцоот нөөцийг тодорхойлох
Ф.5.1 Энэхүү хавсралтын п.Ф.4.2 –д заасан роторын хязгаарын төлвийн
тодорхойлолттой нийцүүлэн роторын тооцоот нөөцийг (Ф.18) тэгшитгэлээр бүх ашиглах
хугацааны турш төсөвлөсөн, эсвэл горимын туршлагаас мэдэгдэх горимуудад хүчдэл,
деформаци, мөчлөг, цугларах гэмтлийн нөөцийг хангасан бага мөчлөгт удралын эсвэл
гулсалтын
ан
цав
үүсэх
хүртэл
хугацаа
мэтээр
тодорхойлно.
Гэм согогтой роторын насжилтын тооцоот хугацааг тооцоот нөөцөд тооцохгүй.
Ф.5.2 Роторын нөөц тооцсон үлдэгдэл нөөцийг (13) – (15) томъёонуудаар анализын
өмнөх ашиглалтын горимын онцлог тооцсон анализ хүртэл цугларсан гэмтлийн нөөц
сунгах боломжийн анализийн тооцоот үнэлгээ, мөн анализын дараах жилийн урьдчилсан
ашиглалтын онцлог тооцсон гэмтлийн тооцоот үнэлгээн дээр үндэслэн тооцдог.
Ф.5.3 Роторын үлдэгдэн нөөцийн тооцоот үнэлгээ хийхдээ дараах бүсүүдэд статик
ба мөчлөгт бат бөх болон хязгаарын зөвшөөрөгдөх гэмтлийн шалгуурууд хангагдаж
байгааг
шалгана:
- РВД, РСД-ийн эхний хоёр үеийн дискийн орчмын тэнхлэгийн суваг
- РВД, РСД-ийн эхний хоёр үеийн дискийн урд хойд талын ховил
ПКУ нягтруулгын, завсрын нягтруулыгн болон нэг хоёр дахь үеийн хоорондох
диафрагман нягтруулгын дулааны ховил (хэрэв тийм ховил байгаа бол)
РВД, РСД-ийн эхний хоёр үеийн дискийн ободын мөөг хэлбэрийн сүүлийн
холболтын
шүдний
ховил
ба
Т
хэлбэрийн
пазны
концентраторууд
Ф.5.4 Хэрвээ шинжилж буй роторын турбины цугларсан явуулсан тоо нь 300 – с
илүүгүй бол тооцоог тэнхлэгийн сувгийн хэсэгт зөвхөн гулсалтын нөлөөгөөр цугларсан
гэмтлийн болон урт хугацааны статих бат бөхийн шалгуураар үлдэгдэл нөөц

Gост - ийн

тооцоолж болно(хэрвээ анализын дараа жилийн дундаж явуулах тоог уг төрлийн
турбоагрегатын нормт бичиг баримтын шаардлагатай харьцангуй их хэмжээгээр ихэсгэх
төлөвлөгөөгүй
бол).
Энэ тохиолдолд үлдэгдэл нөөц тооцоолох (Ф.13) - (Ф.15) томъёонуудад nl = 0 ,

( n )  0 гэж аваад (11) томъёо дахь анализын өмнөх цугларсан болон дараах  П 
Г
l

тооцсон гэмтэл нь 1,0 –ийн оронд

 П   0,9 ,

нөөц

(Ф.15) томъёоны 1/ n - ы оронд 0,9 / n

нөхцлүүдийг
хангана.
Ф.5.5 Роторын статик бат бөхийн үнэлгээг төвөөс зугатаах хүчний хүчдэлээр
дулаан
хүчдэл
болон
түүний
төвлөрөлийг
тооцохгүйгээр
хийдэг.
Ф.5.6 Урт хугацааны статик бат бөхийн үнэлгээг номинал горимд харгалзах
роторын дулаан орон тоо болон номинал давтамжтай үеийн төвөөс зугатах хүчний
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үйлчлэлээр гулсалтын нөхцөлд концентраци тооцсон орчны хүчдэл болон номинал
хүчдэлүүдээр
хийнэ.
Ф.5.7
Роторын
богино
хугацааны
статик
бат
бөхийн
нөөц
Ф.5.7.1 Уян деформацид ажиллаж буй роторуудад номинал эргэлтийн давтамжтай
үеийн бат бөхийн нөөцийг номинал эквивалент хүчдэлийн  э хамгийн их утгад
харьцуулан
Ф.5.7.2 Тогтмол горимын тооцоот
материалын урсалтын хязгаарын


 0.2



тодорхойлно.
температурт бүрэн давтмал роторын

нөөцийн коэффициентийг nT  1.6 гэж авна.

Ф.5.8 Гулсалтын нөхцөлд статик ачааллын үеийн бат бөхийн нөөц
Ф.5.8.1 Гулсалтын нөхцөлд бат бөхийн нөөцийг зөвхөн роторын номинал эргэлтийн
давтамжтай
үед
тодорхойлно.
Ф.5.8.2 Гулсалтын нөхцөлд ажиллаж байгаа роторын хувьд тооцоот температур t
нөөц дээр тодорхойлогдсон


 -ийн урт хугацааны бат бөхийн хязгаар  дп -тай харьцангуй

гулсалтын нөхцөлт хийсэн ачаалагдсан төлвийн тооцооноос гаргаж авсан номинал
хүчдэлийн нөөцийг nдп  1.5 гэж авна.
Р2, Р2МА (25Х1М1ФА) гангуудаар хийгдсэн роторын хувьд энэхүү нөөцийг дараах
нөхцөлд nдп  1.3 хүртэл буулгаж болно: хэрвээ роторын гулсалтын нөхцөлд ачаалагдсан
төлвийн тооцоо нь изохорны муруй ашигласан хуучралтын онолоор хийгдсэн бол.
Ф.5.8.3 Тооцоот ашиглалтын хугацаанд роторын расчотка –ийн хамгийн их тооцоот
гулсалтын деформаци нь дараах зүйлсээс хэтрэх ёсгүй:
Р2, Р2МА (25Х1М1ФА) маркийн гангуудад:

105 цагийн нөөцтэй үед 0,7%
2 105 цагинй нөөцтэй үед 0,9%
2 105 -с илүү нөөцтэй бол 1,0%
Бусад маркийн гангуудад:

105 нөөцтэй үед 0,6%
2 105 нөөцтэй үед 0,7%
2 105 -с илүү нөөцтэй бол 0,8%.
Ф.5.8.4 Гулсалт тооцон тооцсон хүчдэлин концентрацийн (температурын хүчдэл
тооцохгүйгээр) бүсүүдэд п.5.8.2-т заасан урт хугацааны бат бөхийн нөөцийн
коэффициентийг
10%
аар
бага
авдаг.
Ф.5.8.5 Гулсалтын нөхцөлд болон мчлөгт ачаалалд ажиллаж буй роторуудад
энэхүү стандартын п.п.5.8.2, Ф.5.8.3, Ф.5.8.4 –д тавигдсан шаардлагуудаас гадна нийт
цугласан гэмтэл (11) томъёоны дагуу шаардлага хангах ёстой:
Энэ нөхцөл дараах томёогоор илэрхийлэгдэнэ:
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  +



(Ф.27)



   1



Зөвхөн nП , nП гэмтлүүдээр нөөц тооцсон бол зөвшөөрөгдөх гэмтэл

 П  дараах

хэлбэртэй болно:



k
t j
n
+ l
 j =1 t pj l =1 N pl
q

 П  = nП   

k 

 q t j
n
 + nП    +  l

 j =1 t pj l =1 N pl


  1


(Ф.28)

= n үед (Ф.28) дараах хэлбэртэй болно:
nП = n
П
q

t j

j =1

t p 
j

П = 

q
t  k  n 1
nl
+ j + l 
n
l =1  N 
j =1 t 
l =1 N 
pj
pl
k 

+

(Ф.29)

l

Ф.5.8.6 Роторын гэмтлийн нөөцийг nП =5 гэж авна.
Ф.6 Их биений эд ангиудын үлдэдэл болон бүтэн нөөцийг тодорхойлох
Ф.6.1 Гэм согогтой(ан цавтай) их биеийн эд ангиудын насжилтийн хугацааг тооцоот
нөөцөнд оруулдаг.
ж
Ан цав гарах хүртэлх болон ан цавны критик өсөлтийн тооцоот хугацаа 
G  хүртэлх их

биеийн бүтэн болон үлдэгдэл нөөц, харгалзан
үлдэгдэл

 L ,  Lост (жилд

бүтэн

G 

болон

Gост наработка оруулдаг)нь дараах тэгшитгэлээр бодогдоно:
 L  G + G ж 

(Ф.30)

 Lост  Gост + G ж 

(Ф.31)

Ф.6.2 Цутгамал их биеийн эд ангиудыг үйлдвэрлэх явцад үйлдвэрийн болон
технологийн илрээгүй гэм согогууд байх магадлал өндөр байдаг тул тийм эд ангиудын
бүтэн болон үлдэгдэл нөөцийг тодорхойлохдоо ан цав үүсэх хүртэлх хугацааг тооцохгүй,
ө.х. (30) ба (31) – д

G  =0, G

ж

 =0 гэж орлуулна.
ост

Энэ тохиолдолд

 Lост =  L = G ж 
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G  ба Gост эхний хэсэг

нь харгалзан (Ф.18) ба (Ф.13) - (Ф.15) томъёонуудаар тодорхойлогдоно, хоёр дахь хэсэг

G ж 

нь

(Ф.26)

тэгшитгэлээр

тодорхойлогдоно.

Ф.6.4 Ан цав илрүүлээд, шаардлагатай засвар хийсний дараа тооцоот үлдэгдэл

нөөц

 Lост

нь төлөвлөгөөт засвар хоорондын хугацаанаас илүү байвал их биеийг ажилд

оруулах
боломжтой.
Ф.6.5 Статик бат бөхийн үнэлгээг ерөнхий, орчны мембраны, гулгайлтын, дулааны,
компенсацын хүсдэлүүдийг харгалзах категори, группд нь нийцүүлэн тооцсон 3 төлвийн
эквивалент
уян
хүчдэлүүдээр
ачаалагдсан
төлвийн
тооцон
хийдэг.
Нүх, паз, илүү гарсан хэсэг, патрубк –ийн бүсүүдэд хүчдэлийн бөөгнөрлийг статик
бат
бөхийн
тооцоонд
тооцохгүй.
Ф.6.6 Урт хугацааны статик бат бөхийн үнэлгээ хийхдээ ачаалагдсан төлвийн
бүлэг, ангилалын бүрэлдэхүүнүүд, эквивалент хүчдэлүүдийн бүлгийг гулсалт тооцсон
тооцооны үндсэн дээр гаргаж авна. Хэрвээ эдгээр шалгуурууд хангалтгүй байвал уян
тооцооны хүчдэлийн утгаас ихэссэн утгыг урт хугацааны бат бөхийн шалгуурт ашиглаж
болно.
Ф.6.7 Мөчлөгт бат бөхийн (п.2.3 –ийн зөвшөөрөгдөх мөчлөгийн тоо) болон (Ф.4),
(Ф.5), (Ф.9) - (Ф.16), (Ф.18), (Ф.19) гэмтлийн мөчлөгт бүрэлдэхүүнийүнэлгээг ачаалагдсан
төлвийн (ерөнхий болон орчны мембран, гулгайлтын, дулааны, компенсацийн хүчдэл)
бөөгнөрлийг тооцсон бүх бүрэлдэхүүнүүдээр нь тооцох эквивалент уян хүчдэлийн
далаййцаар
хийнэ.
Ф.6.8 (Ф.4), (Ф.5), (Ф.9) - (Ф.16), (Ф.18), (Ф.19) томъёонуудын гулсалтын гэмтлийн
бүрэлдэхүүнүүдийн үнэлгээг гулсалт тооцсон тооцооноос гаргаж авсан концентраци
тооцсон ерөнхий, орчны мембран, гулгайлтын хүчдэлүүдээс тооцсон эквивалент
хүчдэлүүдээр
хийнэ.
Ф.6.9
Богино
хугацааны
статик
бат
бөхийн
нөөц
ба
шалгуур
Ф.6.9.1 Их биений ханын бүх хэсгүүдээр хоёр бүлэг эквивалент хүчдэлийн хувьд
богино хугацааны бат бөхийн шалгуур хангагдах ёстой:

( ) j 
Энд


 0.2

-


 0.2

nT(

j)

,

( j = 1,2)

(Ф.33)

 температур дахь материалын урсалтын хязгаар. ( ) j =1 - зөвхөн

ерөнхий мембран хүчдэлээр тооцогдох эквивалент хүчдэлийн эхний бүлэг (энэхүү тооцоот

нөөц тодорхойлох журмын хавсралт 1). ( ) j =2 - ерөнхий ба орчны мембран ба ерөнхий
гулгайх хүчдэлүүдээр тооцсон эквивалент хүчдэлийн хоёр дахь бүлэг (энэхүү тооцоот
нөөц тодорхойлох журмын хавсралт 1).

nT(1) , nT( 2) - эквивалент хүчдэлийн нэг хоёр дугаар

бүлгийн богино хугацааны статик бат бөхийн нөөц. Энэхүү стандартын 7-р бүлэгт богино
хугацааны
статик
хүчдэлийн
нэмэлт
шалгуурууд
хавсрагдсан.
Ф.6.9.2 Нөөцийн коэффициент

nT(1) , nT( 2) -үүдийг дараах байдлаар авна:

nT(1) = 1.5 , nT( 2) = nT(1) /1.3 = 1.15
Ф.6.10 Гулсалтын нөхцөлд статик ачааллын үеийн бат бөхийн нөөц болон шалгуур
Ф.6.10.1 Урт хугацааны шалгах тооцоо хийхдээ энэхүү хавсралтын п.1.4-д зааснаас
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хэтэрсэн температурт явагдах бүх тогтмол горимуудыг авч үзэх хэрэгтэй.
Ф.6.10.2 Урт хугацааны бат бөхийн хяналтанд орох их бие богино хугацааны статик
бэт бөхийн энэхүү хавсралтын п.6.9 -ийн бүх шалгуудыг хангах ёстой.
Ф.6.10.3 Гулсалт тооцож хийсэн (концентраци тооцоогүй) тооцооны ачаалагдсан –
деформацид орсон төлвөөр бодогдсон эквивалент хүчдэлийн бүлгүүд

( ) j ,
c

( j = 1,2)

дараах шаалгууруудыг хангах ёстой:

( ) j 
c

Энд


 дн

бөхийн хязгаар.

-

 температуртай,


 дн

( )
nдн
j

t

,

( j = 1,2)

(Ф.34)

цаг ажиллах үеийн материалын урт хугацааны бат

( 2)
nдн(1) , nдн
- гулсалтын эквивалент хүчдэлийн нэг хоёр дугаар бүлгүүдийн

урт хугацааны статик бат бөхийн нөөц.
Ф.6.10.4 Зөвхөн мембран хүчдэлд харгалзах эхний бүлгийн гулсалтын эквивалент
хүчдэл ( )l -ийн урт хугацааны нөөцийн коэффицинет
c

nT(1) -ийг дараах байдлаар авна:

nдп(1) = 1.5
Хоёр дахь эквивалент хүчдэлийн нөөцийн коэффициент дахин тооцох томъёо
болон урт хугацааны бат бөхийн нэмэлт шалгуурууд энэхүү хавсралтын Ф.7 –д өгөгдсөн.
Ф.6.10.5 П.6.9 ба п.6.10 – д авч үзсэн гулсалтын болон мөчлөгт ачааллын нөхцөлд
ажиллаж байгаа их биеүүдэд энэхүү хавсралтын (11) томъёоны дагуу нийт цугларсан
гэмтлийн нөөц

 П  - ийг мөрдөх хэрэгтэй.

Энэ нөхцөл (Ф.27) - (Ф.29) томъёонуудаар илэрхийлэгдэнэ.
Ф.6.10.6 Их биеийн гэмтлийн нөөц nП - ийг nП =5 гэж авна, гэхдээ их биеийн хувийн
нөөц тодорхойлж байгаа мэргэжлийн байгууллагын саналаар зарим тохиолдлуудад их
биеийн эд ангиудын гэмтлийн нөөцийг багасгаж болно.
Ф.7 Эквивалент хүчдэлийн ангилал ба их биеийн эд ангиудын статик бат бөхийн
нөөцийн коэффициент болон нэмэлт шалгуурууд
Ф.7.1 Эквивалент хүчдэлийн ангилал
Ф.7.1.1 Статик болон мөчлөгт бат бөхийн шалгууруудад аюулын зэргээр нь бат
бөхийн нөөцийг ялгах категориуудээр их биеийн эд ангиудын ачаалагдсан төлөвөөр нь
ангилсан эквивалент хүчдэлийн бүлгүүд  э орно.

( )1

- ерөнхий мембран

хүчдэл

 jm

- ээр тодорхойлогдох эквивалент

хүчдэлүүдийн бүлэг

( )2

- ерөнхий (эсвэл орчны) мембран ба ерөнхий гулзайлтын хүчдэлүүдийн

нийлбэрээр тодорхойлогдох эквивалент хүчдэлүүдийн бүлэг
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- ерөнхий (эсвэл орчны) мембран, ерөнхий ба орчны гулзайлтын, ерөнхий

дулааны хүчдэлийн ба компенсацийн хүчдэлийн (ерөнхий ба орчны мембран ба
гулзайлтын) нийлбэрээр тодорхойлогдох эквивалент хүчдэлийн хамгийн их далайц.
Статик бат бөхийн шалгах тооцоо хийхэд эквивалент хүчдэлийн хамгийн их далайцыг
боломжтой хүчдэлийн өөрчлөлтийн номинал эквивалент хүчдэлүүдийн хамгийн их болон
хамгийн бага утгуудаар тодорхойлогдоно:

( )R = 

э max

-  э min , энд эквивалент номинал

хүчдэл  э ийг концентраци тооцохгүйгээр ачаалагдсан төлвийн бүх бүрэлдэхүүнүүдээр /1,
2 ба 3/ томъёонуудаар тооцно.

( aF )

- их биеийн нүх, галтель, цагираган паз, илүү гарсан хэсэг, штуцер г.м

концентраторуудын нөлөөллөөр үүсэхерөнхий эсвэл орчны мембран ба ерөнхий болон
орчны гулгайлтын, ерөнхий болон орчны дулаан хүчдэлийн ерөнхий болон орчны
гулзайлтын компенсацийн хүчдэлүүдийн нийлбэрээр илэрхийлэгдэх эквивалент
хүчдэлийн
далайц.
Мөчлөгийн эквивалент хүчдэлийн далайц нь эквивалент хүчдэлийн хамгийн их ба
хамгийн бага утгуудаар тодорхойлогдоно.

( aF ) =( 

э max

-  э min )/2, эдгээр утгууд нь ачаалагдсан төлвийн концентраци тооцсон

бүрэлдэхүүнүүрээр
Ф.7.1.2 Эхний 3 бүлэг эквивалент хүчдэл

( )1 , ( )2 , ( )R

тооцогддог.
тооцоход хэрэглэгдэх

ерөнхий болон орчны мембран, гулгайлтын ба дулаан хүчдэлүүд нь булангийн галтель,
цагираган паз, цагираган илүү гарсан хэсэг, штуцер г.м. хүчдэлийн концентраторуудын
нөлөөг тооцохгүйгээр тодорхойлогддог.Тийм концентраторуудын хүчдэлинй бөөгнөрлийг
зөвхөн эквивалент хүчдэлийн 4-р бүлгийг

( aF )

тодорхойлоход хэрэглэдэг. Энэ нь

мөчлөгт бат бөхийн (бага мөчлөгт) шалгуур гүйцэтгэх, нийт (статик болон мөчлөгт)
цугларсан гэмтэл шалгахад хэрэглэгддэг. Эквивалент хүчдэлинй 3-р бүлэг нь зохион
бүтээх (төслийн) байгууллагын саналаар богино хугацааны статик ба урт хугацааны бат
бөхийн нэмэлт шалгуур маягаар ашиглагддаг. Хүчдэлийн тооцоог тоон аргаар (жишээ нь
МКЭ) хийх бол номинал гэж авч үзэх ба нүх, паз, илүү гарсан хэсэг, патрубка-ын орчны
бөөгнөрлийг тооцохгүйгээр тооцогдох 3 бүлэг эквивалент хүчдэлийг (

( )1 , ( )2 , ( )R )

ялгах зорилгоор их биеийн хоёр тооцооны загвар ашигладаг: дээрх концентраторууд
байхгүй урьдчилсан загвар (нүх, паз “хаалттай”, илүү гарсан хэсэг болон патрубкууд
“устгагдсан”)
мөн
концентраторуудын
тооцсон
эцсний
загвар.
Заагдсан эквивалент хүчдэлүүдийг ялгах өөр арга хэрэглэхийг зөвшөөрдөг
(номинал
хүчдэлийн).
Ф.7.2 Их биеийн эд ангиудын статик бат бөхийн нөөцийн коэффициент ба нэмэлт
шалгуурууд
Ф.7.2.1 Нэмэлт орчны гулзайх хүчдэл, ерөнхий дулааны хүчдэл, мөн ерөнхий болон
орчны компенсацын хүчдэл агуулсан мөчлөгт хүчдэл үүлсэг их биеийн ханын хэсгүүдэд
богино хугацааны статик бат бөхийн шалгуурт /33/ нэмэлтээр эквивалент хүчдэлийн
,

 эmax ,  э min

( )R

утгын модулиар хамгийн их болон далайцтай харьцангуй шалгуурууд орно:
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( ) R



 
 0.2
 2.5 −     0.2
b 
= 


2   0.2

(Ф.35)

 э max   b ,  э min   b

(Ф.36)

(35), (36) шалгуурууд нь дараах тохиолдолд заавал хангагдах албагүй: хэрвээ
эдгээр шалгуурууд биелээгүйтэй холбоотойгоор гарсан ашиглалтын үеийн хэлбэрийн
гажиг нь их биеийн тооцоот ашиглалтанд нөлөөлөхгүй тохиолдолд. (жишээ нь: их биеийн
тэлэлт болон гулсалтанд саад болох хэмжээний их биеийн үлдэгдэл нугалаа, эсвэл
фланц холболтын бин битүү байдал алдагдах, шпонок гацах тохиолдлууд байхгүй)
Ф.7.2.2 Дээрх 7.2.1 –д заагдсан (Ф.34) шалгуураас бусад хэсгүүдэд урт хугацааны
бат бөхийн шалгах тооцоо хийх үед нэмэлтээр дараах шалгуур орно:

( ) R 
c

Ф.7.2.3 Нөөцийн коэффициент
( 2)

nдп


 дп

(Ф.37)

( )
nдп
3

( 2)
(3)
nдп
, nдп -үүд дараах томъёонуудаар бодогдоно:
()
nдп
=
Kt

(Ф.38)

()
nдп
=
Kt

(Ф.39)

1

1

( 3)

nдп

Хэрэв авч үзэж байгаа огтлолд мембран хүчдэл байхгүй бол

( )m
,
Kt = 1.25 − 0.25 

 t
c

( )m
Kt = 1.75 − 0.25 

 t
c

(Ф.40)

Хэрвээ авч үзэж байгаа огтлолд орчны мембран хүчдэл үүссэн бол:

( )mL
,
Kt = 1.25 − 0.25 

 t
c

( )mL
Kt = 1.75 − 0.25 

 t
c
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Хавсралт X
(санал болгох)
Өндөр болон хэт өндөр даралтын турбины цууралттай цутгамал эд ангиудыг
шалгах, эзэлхүүнийг тогтоох зөвлөмж
X.1 Ерөнхий нөхцөл
X.1.1 Энэ зөвлөмж нь цууралт илэрсэн өндөр температурын (гарах уурын
температур 450° С-с багагүй) 9 МПа-с дээш-с даралтай уурын турбины цутгамал эд ангийг
ашиглах боломжийг тогтооно. Уурын турбины хавхлаг эсвэл их биед (цаашид "цутгамал
хэсэг" гэх) цууралт илэрвэл цаашдын ашиглалтаас хасах биш, металлын байдал ба
цууралтын төлөвийг байнга хянах хэрэгтэй.
X.1.2 «Ленинградын төмөрлөгийн үйлдвэр» ХК, «Турбомоторный үйлдвэр» ХК ба
«Турбоатом» ХК-ны 15Х1М1ФЛ, 20ХМФЛ ба 20ХМЛ маркын гангаар хийсэн турбины
ажиллах цаг нь 50 мян- с багагүй 300 мян-с ихгүй цаг ажиллах цутгамал эд ангид
аргачлалын зөвлөмж хамаарах боловч цууралт нь засвар хийхэд боломжийн хэсэгт
байрладаг.
Х.2 Цууралтын хэмжээг тогтоох
Х.2.1 Хэрэв гэмтэл илэрвэл тусгай багажны тусламжтайгаар цууралтын урт ба гүн
мөн эд ангийн ханын зузааныг тодорхойлж үлдээх эсвэл устгах засварын аргыг сонгоно.
Х.2.2 Гэмтэл болгоны үргэлжлэлийг гадна үзлэгээр тогтоох боловч бусад үл эвдэх аргууд
(СНШ, хэт авианы шалгалт, өнгөт гэмтэл, идүүлэлт, хуйларсан гүйдлийн арга г. м)
нарийвчлана. Үүний дараа цууралтыг өрөмдөж эсвэл ором гаргаж хэмжээг тэмдэглэн
гэмтэлийг цаашид үргэлжлэхэд саад болгож дараагийн шалгалтанд ашиглана.
Х.2.3 Боловсруулаагүй (цутгуурын ) гадаргууд 18 мм-н голчтой өрөмөөр 10 мм-н
гүнд, боловсруулсан гадаргууд (фланц, зорсон гадаргуу, эрчлээс) 5 мм-н голчтой өрөмөөр
ижил гүнд өрөмдөж урт цууралтыг зогсооно.
Х.2.4 Цууралтын хамгийн их гүнийг уртын дагуу тэгш хэмтэй 18 мм голчтой
өрөмөөр 3-аас 5 өрөмдөх үед нүхнүүдийн хоорондох зай 100 мм-ээс ихгүй ба нэг- хоёр нүх
нь цууралтын дунд, хамгийн өргөн хэсэгт нүхлэж тогтооно. Өрөмдлөгийг 3-аас 4 мм
тутамд гүнзгийрүүлж үүрний ёроолыг цэвэрлэж гэрэл тусгаж шалгана. Цууралтын төгсгөлд
өрөмдөж цоолоход хуйларсан гүйдлийн шалгалтыг хэрэглэвэл хялбар байна.
Х.2.5 Хэрэв боловсруулсан гадаргууд байгаа гэмтэлийг устгахгүй гэж шийдсэн нь бол ХБА,
хуйларсан гүйдэл г.м үл эвдэх физик аргын шалгалт ашиглан хагарлын гүнийг туршилтаар
тогтоосон харьцааг hт = 0.25lт, /энд: lт - цууралтын урт, hт -гүн, (10 мм-ээс бага)/ ашиглан
тогтооно.
Х.2.6 Цууралттай хэсгийн ханын зузааныг хэт богино авианы зузаан хэмжигч
ашиглан тодорхойлохдоо штангенциркуль болон бусад хэмжих хэрэслэлээр зузааныг
хэмжсэн эд ангийн фланц ба хөлийг эталон болгож ашиглана. Хэмжих хавчаар болон
бусад механик хэрэгслэлийг ашиглан ханын зузааныг хэмжиж болно.
Х.2.7 Цууралтын хэмжээг гадна үзлэгийн протоколд тэмдэглэнэ. Тэмдэглэлд
дараагийн шалгалтын он сарыг зааж өгнө. Энэхүү протоколыг турбиний металлын
төлөвийг хянадаг мэргэжилтэн гарын үсэг зурсан байх бөгөөд ДЦС-ын ерөнхий инженер
батлана.
Х.3 Засварын аргыг сонгох
Х.3.1 Энэ аргачлалаар цууралтын байршил ба гэмтэлийн гүн ба уртын хэмжээтэй
харьцуулж (Хүснэгт X.1), ухалтаас (X.2-р хүснэгтэд) хамааруулж дараагийн их засвар
хүртэл үлдээх засварын аргыг сонгоно. Ашиглалтын туршлагын харгалзаж, эвдрэлийн
механикийн хууулиудын үндсэн дээр тооцоолж эдгээр хэмжээсийг тогтоосон.
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Дор дурдьсан засварын аргачлалын хувилбараар дотоод гадаргууд цууралт үүсэхдээ
дулааны хүчдлийн гүйцэтгэх үүрэг өндөр байдагаас эхний үедээ эрчимтэй явагдаад өсөлт
нь зогсдог байна. Харин гадна гадаргуу дах цууралт нь ихэнхдээ гулсалттай холбоотой
учраас усггах шаардлагатай ба үүнийг дагаад металлын гулсалтаас хамааран үүссэн
гэмтэл арилдаг. Энэ шинжилгээний үр дүнгээс хамаарсан шийдлүүдийг орууллаа.
Х.3.2Уурын оруулах хоолой, авлагын хоолой /гарах хоолой/, дренажын нүх мөн
түүнчлэн 50мм өргөнтэй түүнд холбогдсон хэсэг дээр үүссэн цууралтыг заавал устгах
ёстой.
Х.3.3Фланцан холболтын гадаргуу дээрх цууралтыг үлдээх эсэхийг мэргэжлийн
байгууллага шийднэ.
Энэ хавсралтын Х3.2, Х3.3 -н үйлчлэлд орохгүй дотор гадаргуугийн цууралтууд:
- Байж болох хэмжээнээс хэтрээгүй бол ухалт хийхгүй
- Байж болох хэмжээнээс хэтрээгүй бол ухалт хийх боловч гагнахгүй үлдээх
- Байж болох хэмжээнээс хэтэрсэн бол ухалт хийж ,гагнуураар дүүргэж шавалт
хийнэ.
Х.3.5 Энэ хавсралтын Х3.2, Х3.3 -н үйлчлэлд орохгүй гадна гадаргуугийн
цууралтууд:
- 400 °С -с бага ажлын температуртай, байж болох хэмжээнд байгаа бол орхино.
Байж болох хэмжээнээс их бол ухалт хийж гагнана.
- 400 °С -с дээш ажлын температуртай,байж болох хэмжээнээс их бол ухалт хийж
гагнана.
- Засвар хоорондын хугацаа 5 жилээс хэтрэхгүй, пускийн тоо 100 -с хэтрэхгүй бол
Х.1, Х.2 таблицад жишмэл байж болох гэмтэл ба цууралтанд норм үйлчилнэ. Х.1
таблицад жишмэл хоорондын зай нь 200мм-с хэтрэхгүй ганц нэг гэмтлийг үлдээж болно.
Дотор,гадна талд цууралттай гэмтэл нэг дор байвал үлдээх эсэхийг мэргэжлийн
байгууллага шийдвэрлэнэ.Засварын үед өмнө нь гэмтэл гарч байсан газар дахин гэмтэл
илэрвэл цууралт ба ухалт хийх хэмжээг тодорхойлохдоо тухайн эд ангийн ханын
номиналь зузаанаар тооцож авна.
Х.3.7 Цууралтыг үлдээсэн тохиолдолд түүний гүнийг дараагийн үзлэг бүрээр
шалгана. Энэ хавсралтын Х.1, Х.2 -д заасан хэмжээнээс илүү гарсан эсвэл түүний
байршил нь Х.3-д өгсөн зөвлөмжөөс өөр бол ашиглалтын хугацааг дараагийн үзлэг
хүртэл мэргэшсэн байыгууллага тооцооны аргаар тогтооно.
Хүснэгт Х.1 – Турбины цутгамал эд ангийн гадаргуу дээрх ухалт хийхгүйгээр үлдээх
ашиглалтын цууралтыг гүн ба урт:
Үйлдвэр

АО ТМЗ

АО ЛМЗ
АО ТУРБОАТОМ

Хурц уурын
даралт

Чадал
МВт

9 - 11
13
24
9 - 11
13 - 24
24
9 - 11
13
24

> 50
50 - 100
250
> 100
50 - 300
500 - 1200
> 50
160
300

Байж болох гэмтлийн хэмжээ
(гүн, урт – ханын зузааны долиор)
клапан
цилиндр
0,1´0,7
0,15´1
0,1´0,7
0,15´1
Байж болохгүй
0,15´1
0,1´0,7
0,15´1
0,1´0,7
0,15´1
Байж болохгүй
0,15´1
0,1´0,7
0,15´1
0,1´0,7
0,15´1
0,1´0,7
0,15´1

Х.4 Ээлжит үзлэг хяналтын хугацааг тодорхойлох
Х.4.1 Ажиллах боломжит хугацаа нь засвар хоорондын хугацаан дах цууралтын
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өсөлтийн дундаж хурдаар үнэлэгдэнэ. Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй бичиг баримтаар
энэ үнэлгээ нь порын гулсалт 3 баллаас ихгүй микрогэмтэл байхгүй үед болно. Үүний тулд
урт хугацааны бөх батын нөөц нь авч үзэж буй ажиллах хугацаанд 1,3 – с багагүй байх
ёстой.
Х.4.2 Корпусын ажиллах болох хугацаа дараагийн үзлэг хүртэл дараах
илэрхийллээр үнэлэгдэнэ:
tр = (hст/А)*(lnVcpм - lnVcpт),
hст – Цууралт дотоод гадаргуугаас хамгийн ойр байрлах критик цэг хүртэлх явах
чиглэлийн эд ангийн ханын зузаан мм
Vcpт – Цууралт илэрсэнээс хойших засвар хоорондын хугацаан дахөсөлтийн дундхж
хурд
Vcpм – Цууралтын хамгийн гүн үеийн хамгийн их хурд
А – Ашиглалтын бүхий л хугацаан дах хяналт шинжилгээний үн дүнг
боловсруулсан статистикээр тодорхойлогддог деталийн хэв маяг, металлын төлөв,
ашигалтын горим ажиллагаанаас хамаарсан тогтмол
Х4.3 Засвар хоорондын хугацаанд цууралтын өсөлтийн дундаж хурд Vcpт = (hт h0)/iмрк, харьцаанаас тодорхойлогдоно. tмрк – засвар хоорндын хугацаа
h0 – гэмтлийн эхлэлийн гүнийг h0 = 0,1×hст харьцаанаас олно.
Х.4.4 -Төрөл бүрийн деталийн цууралтын гүнзгийрэлтийн өсөлтийн дундаж хурд
дараах шугаман хамаарлаас олно: Vcpт = A*(hт/hст) + B
энд а, в нь деталийн төрөл,
ашиглалтын горимоос хамаарсан тогтмол нь ашигласан бүх хугацаанаас хамаарсан үзлэг
хяналтын үр дүнг боловсруулсан статистикаар тодорхойлогдоно.
Х.4.5 Цууралтын байж болох гүний хамгийн их хурд Vcpм нь /3/ хамаарлаас
тодорхойлогдоно. Цилиндрийн корпусын хувьд цууралтын хамгийн их гүн нь : hтм = hст -р,
клапангийн корпусын хувьд :hтм = 0,75hст . Үүнийг тооцоод Vcpм дундаж хамгийн их хурд
цууралтын өсөлтийн байж болох хурд
Цилиндрийн корпусын хувьд
Vcpм = А + В,
(Х.4)
Клапангийн корпусын хувьд
Vcpм = 0,75×А + В,
(Х.5)
Х.4.6 Ажлын байж болох хугацаа нь корпусын деталийн сүүлийн 2 удаагийн
шинжилгээний үр дүнгээр тогтоогдсон /1/ илэрхийллээр тооцож авна.Хэрэв засвар
хоорондын хугацаа нь тухайн турбины хугацаанаас бага бол /4-6 жил/ засвар хоорондын
хугацааг цутгамал эд ангиас авсан сорьцийн техникийн нөхцөл, эд ангийн цутгамал
деталийн 100 мянган цаг ажилласаны дараах найдваржилтын шалгуураас хамааруулан
тогтооно. / Энэ стандартын 7-р бүлгийг үзэх / Сорьц авах эскизийг мэргэшлийн
байгууллага эсвэл үйлдвэрлэгч заводоос тогтооно.
Хүснэгт Х.2 Уурын турбины их биеийн цутгамал деталь дээр ухалт хийж гануурын шаваас
хийлгүй үлдээх гүний хэмжээ
Үйлдвэр
АО ТМЗ

АО ЛМЗ
АО ТУРБОАТОМ

хурц уурын
даралт, МПа
9 - 11
13
24
9 - 11
13 - 24
24
>9
13

Ухалт хийх гүн (ханын зузаанаас долиор)
Клапаны
Цилиндры
0,25/0,15
0,3/0,15
0,25/0,15
0,3/0,15
0,2/0,10
0,3/0,15
>>≥0,25/0,15
0,3/0,15
0,25/0,15
0,3/0,15
0,2/0,10
0,25/0,10
0,25/0,15
0,3/0,15
0,25/0,15
0,3/0,15

Чадал МВт
> 50
50 - 100
250
> 100
50 - 300
500 - 1200
> 50
160
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Үйлдвэр

хурц уурын
даралт, МПа
24
24

Ухалт хийх гүн (ханын зузаанаас долиор)
Клапаны
Цилиндры
0,25/0,15
0,3/0,15
0,25/0,15
0,3/0,15

Чадал МВт
300
500

Х.5 Цууралтын өсөлтийн ажиглалт
Х.5.1 Үечилсэн хяналт нь энэ хавсралтын Х.4 -д өгөгдсөн зөвлөмжийн дагуу
ажилласан цаг дууссаны дараа хийгдэнэ.
Х.5.2 Хяналтыг зогссон турбин дээр нормчилсон бичиг баримтын дагуу гүйцэтгэнэ.
Х.5.3 Корпусыг сөхөх үедээ цууралтыг гадна үзлэгээр болон мөн энэ хавсралтын
Х.2 – д заасан аргаар тогтоож болно.
Х.5.4 Боловсруулалт хийгээгүй гадаргуу дээр цууралтын урт 30мм-с, фланцан
холболтын гадаргуу дээр 10мм -с ихэссэн бол мэргэжлийн байгууллага Х.4 -н дагуу
үлдсэн нөөц хугацаанд үнэлгээ хийнэ. Гэхдээ цууралтын гүнийг шинэ ухалтын болон
өрөмдсөн гүн h², анхны цууралтын гүн h² - н зөрүүгээр авна. Иймд /2/-н оронд
Vcpт = (h²т - h¢т)/tмрк,
(Ф.6)
Х.5.5 Ашиглалтаас гаргах шалгуур нь цууралтын өсөлтийн хурд сүүлийн
ажиглалтаар - 10-3 мм/ч орчим, металлын шинж чанар нь найдваржилтын шалгуурыг 100
мянган цаг ажилласаны дараа хангахгүй үед болно. Дараа нь корпусыг бүрэн засварлана.

518

MNS

: 2021

Хавсралт Ц
Сөрөг температуртай үед бөх батын хэврэгшилтийг сав / ресивер болон бусад/ -нд
хийх хяналтын тооцоо
Ц.1 Бөх батын хэврэгшилтийн тооцооны хялбаршуулсан арга
Ц.1.1 Даралтат савны бөх батын тооцоонд ГОСТ 14249-н дагуу нормчилсон
боломжит хүчдлийн утга [s/ харгалзуулан бөх батын нөөц коэффицент К-г ашиглан өөрөөр
хэлбэл тооцооны боломжит хүчдлийн утгаар [sр]:-г ашиглана.

Коэффицент К-г
2.0 – савны ханын зузаан 20мм хүртэл
3.0 – савны ханын зузаан20мм болон түүнээс их
Ц.1.2 Ц1.1-р бөх батын нөхцөл хангагдаагүй бол савны бөх батын хэврэгшилтийн
тооцоог механик эвдрэлтийн нөхцлөөр хийнэ.
Ц.2 Механик эвдрэлийн нөхцлөөр бөх батын хэврэгшилтийг тооцох
Ц.2.1 Хэврэг мужийн температурын хязгаарыг үнэлэх
Ц.2.1.1 Хэврэгшилтийн бөх батын тооцоог гүйцэтгэх үед ашиглах үндсэн
тэмдэглэгээ энэ стандартын 6.3.8-тай таарна.
Ц.2.1.2 Мэргэжлийн байгууллагуудад байгаа туршилтын өгөгдлүүдийг ашиглахдаа
савны материалын хувьд хэврэгшилтийн критик температурын тооцооны утга Тк – г авна.
Тк - утгыг энэ стандартын 6.3.8.3 – р авна.
Ц.2.1.3 Хэврэгшилтийн хязгаарын муруй
/Ц2 /утганд
*
таарах шилжүүлсэн хүчдэл Tкd (Т - Тк) ,-р тодорхойлогдоно. Энд

гадаргуугийналдаагүйжилт / цууралтын/

/Ц3/

/Ц4/
А – гадаргуугийн цууралтын гүн
2с – цууралтын урт
s – ханын зузаан
Бөх батын хэврэгшилтийн тооцоог хийхдээ тооцоот гэмтэл / гипотитический/ -г
хагас эллипс гадаргуугийн 0,25 s -гүнтэй цууралтыг хагас тэнхлэгийн a/c = 2/3. харьцаатай
тэнцүү гэж авна.
- Тооцооны температур -Т – энд Т -нь тухайн бүс нутгийн хамгийн хүйтэн 5
хоногийн хамгийн бага тооцоот температур харгалзсан температур.
Интерполяци ба экстраполяцийн үед бага температурын муж
хуулиар өөрчлөгдөнө гэж үзнэ.
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Ц.2.1.4 Зависимость критического КИН от приведенной температуры (Т - Тк)
принимают в виде:
Ц.2.1.4 (Т - Тк)шилжүүлсэн температураасКИН критик хамаарлыг
гэж авна.
Дээр дурьдсан харьцаанаас

Ц.2.1.3. тэгшитгэлийн зүүн хэсэгт шилжүүлэн

тавьсанаар
-н хувьд (Т - Тк)* шилжүүлсэн хүчдэл тодорхойлогдоно. Тооцоо дараалсан
ойртолтын аргаар хийгдэнэ. Итерацийн аргачилалын хангалттай зөв шийдлээр ± 2° С
тооцсон шийдлийг авна.
п. 2.1.3тэгшитгэлийг бодсоны үр дүнд хэврэг болон хэврэг зуурамтгай мужийн
шилжилтийн температурыг тодорхойлно.
Tкd = (T - Tк)* + Tк.
Хэрэв Tкd ашигалтын хамгийн бага температур Т- с бага болдаралтат саьны хэврэгзуурамтгай мужид байна гэж үзнэ. Энэ нь бодит температурыг тооцсон үед хамгийн хүйтэн
үед савны металл хэврэг байдлын мужид шилждэггүй, үүнээс өвлийн улиралд ашиглах
боломж байна гэж үзнэ. Хэрэв Т < Tкd бол металлын хэврэг байдлйн нөхцөлд хяналтын
тооцоог гүйцэтгэнэ.
Ц2.2 Металлын хэврэг байдлын мужид хийх бөх батын хяналтын тооцоо
Ц2.2.1 Хэврэгшилтийн эвдрэлийн эсэргүүцлийг
K1 > [K1],бол хангагдсан гэж тооцно.
K1 – Ажлын даралттай үед цууралт маягийн гэмтлийн КИН-ий хэмжээ
[K1] – Байж болох КИН
Ц.2.2.2 Хүчдлийн эрчимжилтийн коэффицентийн утга K1– г энэ стандартын П5.2 -н
дагуу тодорхойлно.Цууралт маягийн гэмтлийн хэлбэр, хэлбэр, хэмжээг энэ хавсралтийн
Ц.1.2.3 -рн дагуу авна.
(Ц.5)
Ц.2.2.3 Эмзэг муж дахь хүчдлийн эрчимжилтийн байж болох коэффицентийн утга
[K1]-г бөх батын нөөцийн нормт коэффицентийг ашиглан тэгшитгэлээр тодорхойлно.
/Ц.5/
Ц.3 Даралтат савны эмзэг бөх батын нөхцлийг энэ хавсралтын Ц1.1, Ц2.1 эсвэл
Ц2.2 -р тооцоолсон үр дүнгээр батлаж мөрдөхөд даралтат савыг цаашид гадна агаарт
сөрөг температуртай үед ашиглаж болно.
Эмзэг
бөх
батын
нөхцөл
батлагдаагүй
үед
энэ
хавсралтын
п. Ц.1.1., Ц.2.1 эсвэл Ц.2.2 -р савнаас авсан сорьц дээр тодорхойлсон металлын эмзэг бөх
батын өгөгдсөн урсалт ба критик температур тодруулсан тооцоог хийнэ.
Тооцоонд / Ц1.2.3 тай харьцуулахад хэмжээгээрээ бага/ энэ гэмтлийн геометр
тооцоонд авагдсан үндэслэлээр батлагдсан гипотетик бусад гэмтлийг оруулж тооцно.
Сөрөг температуртай үед савыг ажилд залгахдаа тусгай зөвлөмжийн дагуу залгана.

520

MNS

: 2021

Ном зүй
[1] Аюултай үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэл, объект болон ажлыг гэрчилгээжүүлэх
журам РД 03-85-95.
[2] Дулааны станцын зуух, турбин, шугам хоолойн үндсэн элементүүдийн
металл хянах болон ашиглалтын хугацаа сунгах заавар РД 10-577-03.
[3] Үйлдвэрийн аюулгүй байдлын экспериз явуулах журам ПБ 03-246-98.
[4] Үл эвдэх сорилын лабораторид тавигдах үндсэн шаардлагууд, аттестацлах
журам ПБ 03-372-00. Үл эвдэх сорилын системийн зүйл.
[5] Цацрагийн аюулгүй байдал хангах үндсэн ажлын дүрэм журам СП
2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99).
[6] Цацрагийн аюулгүй байдлын норм НРБ-99.
[7] Рентген дефектоскопийн үеийн цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах дүрэм
СП 2.6.1.1283-03.
[8] Цацраг идэвхитэй материал (бодис) тээвэрлэх үеийн хувь хүн, ард
иргэдийн цацрагийн аюулгүй байдал мөрдөх журам Сан-ПиН 2.6.1.1281-03.
[9] Хэмжилтийн багаж турших, төрлийг батлах журам ПР 50.2.009-94ГСН.
[10] Уурын болон ус халаагч зуухны аюулгүй ашиглалтын дүрэм ПБ 10-574-03.
[11] Уурын шугам хоолойн болон халуун усны шугам хоолойн аюулгүй
ашиглалтын дүрэн ПБ 10-573-03.
[12] Даралтат савны аюулгүй ашиглалтын дүрэм ПБ 03-576-03.
[13] Уур, халуун усны шугаам хоолой, зуухны ббат бөхийн тооцоо хийх норм РД
10-249-98 (ОХУ-ын 1998.03.25 –ны №50 Гостехнадзороор батлагдсан)
[14] Цөмийн эрчим хүчний норм журам. Цөмийн эрчим хүчний тоноглол, шугам
хоолойн бат бөхийн тооцоо, норм. (СССР-ын улсын комиссоор цөмийн
эрчим хүчний хэрэглээ, ажлын аюулгүй байдлын хяналтаар батлагдсан)
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