
▲!  ЕСКЕРТУ
Нұсқаулар мен ескертулерді дұрыс орындамасаңыз, ауыр 
жарақаттану салдарына әкеп соқтыруы мүмкін.
• Бұл құралды орнату, пайдалану немесе қызмет көрсету алдында, 

осы нұсқаулықты және құралдағы барлық ескерту жапсырмаларын 
оқып шығыңыз.

• Әрқашан қорғаныс көзілдірігін және қорғаныс аяқ киімін киіңіз.
Нұсқаулықтың қосымша көшірмелері қажет болса немесе 
осы құралды қауіпсіз пайдалану туралы сұрақтарыңыз болса, 
Victaulic Tool Company компаниясына хабарласыңыз. Пошта 31, 
Easton, PA 18044-0031. Телефон: 610-559-3300.

Пайдалану және 
техникалық 

қызмет көрсету 
нұсқаулығы

VG412 
Құбырда ойық кесуге арналған құрал
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ҚАУІПТЕРДІ АНЫҚТАУ

АЛДЫМЕН МЫНА НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫҢЫЗ
Төменде ескерту жапсырмаларында көрсетілген түрлі қауіп деңгейлерін анықтауға 
немесе осы нұсқаулықтағы тиісті қауіпсіздік процедураларын көрсетуге арналған 
анықтамалар берілген.

Бұл қауіпсіздікті ескерту таңбасы ескерту жапсырмаларында және осы нұсқаулықта 
маңызды қауіпсіздік хабарларын көрсетеді. Бұл таңбаны көргенде, жарақат 
алу мүмкіндігін ескеріңіз және келесі хабарды мұқият оқып шығып, толық 
түсінуге тырысыңыз.

ОПЕРАТОРҒА АРНАЛҒАН ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
Бұл құрал құбырда ойық кесу үшін ғана жасалған. Бұл функцияны орындау үшін 
біраз ептілік, механикалық біліктіліктер және техникалық қауіпсіздік әдеттерін 
сақтау талап етіледі. Сондай-ақ бұл құрал қауіпсіз, сенімді операция үшін жасалған 
және төтенше жағдайларға әкеп соқтыруы мүмкін себептердің барлығын болжау 
мүмкін емес. Төменде берілген нұсқаулар осы құралдың қауіпсіз жұмыс істеуі үшін 
ұсынылған. Операторға әр қолданыс алдында, сондай-ақ, осы құралды орнату және 
техникалық қызмет көрсету процедурасы кезінде «Алдымен құрал қауіпсіздігіне» 
тәжірибе жасауға кеңес беріледі. Барлық операторлардың осы нұсқаулықты 
қабылдап, оқып шығуын және түсінуін және осы құралды пайдалану үшін толық 
дайындықтан өтуін қамтамасыз ету осы құрал иесінің, жалға алушының немесе 
пайдаланушы маманның жауапкершілігіне кіреді.

ЖАЛПЫ
1. Осы құралды пайдалану немесе қызмет көрсету алдында, осы нұсқаулықты 

оқып, түсініп алыңыз. Құралдың операцияларымен, оны қолдану әдістерімен 
және ондағы шектеулермен танысып шығыңыз. Оның нақты қауіп-қатерлері 
туралы біліп алыңыз. Осы нұсқаулықты таза және қол созым жерде сақтаңыз. 
Сұраным бойынша Victaulic Tool Company компаниясына хат жазу немесе қоңырау 
шалу арқылы қосымша көшірмелер тегін беріледі.

2. Тек ұсынылған аксессуарларды пайдаланыңыз. Ақаулы аксессуарларды 
пайдалану қауіпті болуы мүмкін. 40-беттегі аксессуарларды қараңыз.

3. Бұл құрал тек 8-беттегі «Құрал класы» және 38-беттегі «Құрал кескішін таңдау» 
бөлімінде сипатталған құбыр өлшемдері, материалдары және қабырға 
қалыңдықтары бойынша ТЕК ойық кесу үшін жасалған.

НАЗАР САЛЫҢЫЗ
«НАЗАР САЛЫҢЫЗ» сөзінің қолданылуы 
маңызды болып табылатын, бірақ қауіптерге 
қатысы жоқ арнайы нұсқауларды қарау 
керектігін білдіреді.

▲!  ЕСКЕРТУ
«ЕСКЕРТУ» сөзінің қолданылуы ұсынылған 
сақтық шаралары мен нұсқаулар 
орындалмайтын болса, ауыр жарақат алып 
қалуға немесе жазатайым жағдайға әкеп 
соқтыруы мүмкін қауіптердің немесе қауіпті 
тәжірибелердің бар екендігін білдіреді.

▲!  ҚАУІПТІ
«ҚАУІПТІ» сөзінің қолданылуы әрдайым 
ұсынылған сақтық шаралары мен нұсқаулар 
орындалмайтын болса, ауыр жарақат алып 
қалуға немесе жазатайым жағдайға тікелей 
әкеп соқтыру қаупінің бар екендігін білдіреді.

▲!  САҚ БОЛЫҢЫЗ
«САҚ БОЛЫҢЫЗ» сөзінің қолданылуы сақтық 
шаралары мен нұсқаулар орындалмайтын 
болса, жеңіл жарақат алып қалуға немесе 
мүліктің зақымдалуына әкеп соқтыруы 
мүмкін қауіптердің немесе қауіпті 
тәжірибелердің бар екендігін білдіреді.
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ҚҰРАЛДЫ ОРНАТУ
1. Қуат жетегін жерге тұйықтаңыз. Қуат жетегінің іштей жерге тұйықталған электр 

жүйесіне қосылғанына көз жеткізіңіз.

2. Қауіпті орталарда пайдалануға болмайды. Құрылғыны ылғалды жерлерде 
пайдаланбаңыз. Құралды еңіс немесе тегіс емес жерде немесе еденде 
пайдаланбаңыз. Жұмыс аймағы жарық болуы тиіс. Құрал мен аксессуарларды 
дұрыс пайдалану үшін, ал басқалары қауіпсіз түрде өту үшін жеткілікті кеңістікті 
қамтамасыз етіңіз.

3. Арқа немесе омыртқаңызды зақымдап алмаңыз. Құралды орнатқан кезде, 
бір адам құрал жинағын қауіпсіз түрде ұстай алмайды, себебі оның салмағы 
145 фунтты (66 кг) құрайды. Жинақты қауіпсіз түрде ұстау үшін екі адам қажет. 
Егер көтергіш қолжетімді болса, оны құрал жинағын орнына қарай көтеру үшін 
пайдаланыңыз.

4. Құралмен жабдықталған қуат жетегін ғана пайдаланыңыз. Басқа қуат жетегін 
пайдалану жарақат алуға, құбыр ұштарының немесе ойықтардың нашар кесілуіне 
әкелуі және құралға зақым келтіруі мүмкін.

5. Құбырды Victaulic құбырын дайындау сипаттамаларына сәйкес дұрыс 
дайындау керек.

ЖҰМЫС ҚҰРАЛЫ
1. Жабдықты тексеріңіз. Құралды іске қоспас бұрын, оның қозғалмалы 

бөлшектерінде кедергі келтіретін заттардың жоқтығын тексеріңіз. Қорғаныс 
қоршаулары мен құрал бөлшектерінің дұрыс орнатылғанына және реттелгеніне 
көз жеткізіңіз.

2. Құралдың кенеттен іске қосылып кетуіне жол бермеңіз. Құралға түзетулер 
енгізгенде және техникалық қызмет көрсету кезінде, оны розеткадан ажыратыңыз.

3. Аяқпен басқарылатын ауыстырып-қосқышты ғана пайдаланыңыз. Қуат жетегі 
аяқпен басқарылатын қауіпсіздік қосқышымен басқарылуы тиіс, себебі құралдың 
қауіпсіздігін басқару үшін бұл операторға қажет болады.

4. Жұмыс барысында қолдарыңызды құрал ұстағыштарынан және тісті 
доңғалақтардан алшақ ұстаңыз. Құрал ұстағыштары және тісті доңғалақ 
саусақтарыңызды және қолыңызды кесіп немесе езіп кетуі мүмкін.

5. Құрал жұмыс істеп тұрған кезде, ешқашан құбыр шеттерінің ішіне 
қолыңызды салмаңыз.

6. Шамадан тыс әрекет етпеңіз. Әрдайым тұрақты және тепе-теңдік сақтайтын 
күйде болыңыз. Аяғыңыз аяқпен басқарылатын ауыстырып-қосқышқа қашан 
да қауіпсіз түрде жете алатынына көз жеткізіңіз. Құралды немесе құбырды 
қолмен ұстамаңыз. Қолдарыңызды және босап қалған құралдарды жылжымалы 
бөлшектерге жақындатпаңыз.

7. Қорғаныс көзілдірігін және аяқ киімін киіңіз.

8. Жұмыс аймағы үнемі таза болуы керек. Қоқыс үйілген жерлер, үстелдер және 
тайғақ едендер жазатайым оқиғаларды тудырады.

9. Цехте ұзақ уақыт өте шулы жұмыстармен айналысқанда, қорғаныс 
құлаққаптарын тағып алыңыз.
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10. Бақылаушыларды жұмыс аймағына жақындатпаңыз. Жай қарап тұратын 
адамдар жұмыс аймағынан алыс жерде тұруы тиіс.

11. Сақ болыңыз. Ауырып тұрсаңыз немесе дәрі-дәрмек қабылдағаннан ұйқы қысып 
тұрса немесе шаршап тұрсаңыз, құралды пайдаланбаңыз. Құрал айналасында 
ойын-сауық құруға болмайды және бөтен адамдарды құрал мен ойық салынатын 
құбырдан қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз.

12. Құралды осы нұсқаулықта көрсетілгендерден асатын жылдамдықтарда 
пайдаланбаңыз.

13. Тиісті киімдерді киіңіз. Жылжымалы бөліктерге қыстырылып қалуы мүмкін бос 
киімдерді (түймелері ағытылған кеудешелер немесе жеңі кең манжеталар) кең 
қолғапты киюші немесе зергерлік бұйымдарды тағушы болмаңыз.

14. Құралға артық күш түсірмеңіз. Сонда құрал өзіне жүктелген жұмысты 
жобаланған жылдамдықта жақсы және қауіпсіз істейді.

15. Құрал жұмысына қолдау көрсетіңіз. Құбыр кронштейні бар ұзын құбырды еденге 
немесе жерге бекітіңіз.

16. Құралды қолдану аясынан тыс пайдалануға болмайды. Құрал атқара алатын 
функцияларды ғана орындаңыз. Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.

17. Қолдарыңызды жылжымалы бөлшектерден алшақ ұстаңыз. Қуат жетегі 
қосылып тұрғанда, кескіш құрал құбырдың айналасында «айналады». Құбыр 
кескіштің жоғарғы блогы жетек жолағына жанасып өтеді. Құрал жұмыс істеп 
тұрған кезде, қолыңызды жетектен алыс ұстаңыз.

▲!  САҚ БОЛЫҢЫЗ
Бұл құралды «Құрал класы» және «Құрал кескішін таңдау» 
диаграммасында көрсетілген құбырларды кесу үшін ғана 
пайдалануға болады. Құрал басқа мақсаттарда пайдаланылса немесе 
құбырдың максималды қалыңдығы асырылса, құралға шамадан 
тыс жүктеме түсіп, құралдың қызмет ету мерзімі қысқарады және 
құралға зақым келеді.

ҚҰРАЛҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
1. Қызмет көрсету алдында қуат сымын ажыратыңыз. Жөндеу жұмыстары тек 

уәкілетті қызметкерлермен жүзеге асырылуы тиіс. Қызмет көрсетуден немесе 
қандай да бір түзетулер жасамас бұрын, әрдайым қуат жетегін өшіріңіз.

2. Құралды жақсы күйінде ұстаңыз. Тиімді әрі қауіпсіз түрде жұмыс істеу үшін 
құралды таза ұстаңыз. Майлау бойынша нұсқауларды орындаңыз.

ҚУАТҚА ҚАТЫСТЫ ТАЛАПТАР

▲!  ҚАУІПТІ
• Электр тогына түсіп қалу қаупін азайту үшін, электр көзінің 

жерге дұрыс тұйықталғанына көз жеткізіп, төмендегі 
нұсқауларды орындаңыз.

• Құралға қандай да бір жөндеу немесе техникалық қызмет 
көрсету жұмыстарын орындамас бұрын, құралды электр 
көзінен ажыратыңыз.

Бұл нұсқауларды орындамасаңыз, жазатайым жағдайға 
немесе жарақаттану салдарына әкеп соқтыруы мүмкін.
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Құралдың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, қуат аяқпен басқарылатын 
қауіпсіздік қосқышы арқылы берілуі тиіс. Қуат жетегі Ұлттық электротехника 
бойынша стандарттар кодексінің 250-бабына сәйкес жерге дұрыс тұйықталуы тиіс. 
Ұзартқыш сым қолданылса, сымның өлшемі бойынша ұсыныстарды осы беттегі 
«Ұзартқыш сымға қойылатын талаптар» бөлімінен қараңыз.

ҰЗАРТҚЫШ СЫМҒА ҚАТЫСТЫ ТАЛАПТАР
Алдын ала қосылған розеткалар жоқ болса және ұзартқыш сымды қолдану қажет 
болса, тиісті өлшемдегі сымды (мысалы, сымға арналған америкалық стандартқа 
сай сым өлшемі) пайдалану маңызды болып табылады. Сым өлшемі құралдың 
номиналды қуаты (ампер) мен сым ұзындығы (фут) негізінде таңдалады. Талап 
етілген өлшемнен жіңішкерек сым өлшемін (датчик) пайдаланатын болсаңыз, бұл 
құрал жұмыс істеп тұрғанда қуат жетегіндегі кернеудің едәуір төмендеуіне алып 
келеді. Кернеудің төмендеуі қуат жетегінің зақымдануына және құралдың дұрыс 
жұмыс істемеуіне алып келуі мүмкін. Қажетті сым өлшемінен (датчик) ауырлау 
ұзартқыш сымды қолдануға болады.

Төмендегі кестеде сымның ұзындығы 100 фунтқа жететін ұзындықтарға арналған 
сым өлшемі (датчик) ұсынылады. Ұзындығы 100 футтан асатын ұзартқыш 
сымдарын пайдаланбаған жөн.

ҚҰРАЛ ҮЛГІСІ

ҚУАТ ЖЕТЕГІНІҢ 
НОМИНАЛДЫ ҚУАТЫ 
(ВОЛЬТ/АМПЕР) СЫМНЫҢ ҰЗЫНДЫҚТАРЫ

25 фут 50 фут 100 фут
VG412 115/15 12 Ga. 

(калибр)
12 Ga. 
(калибр)

10 Ga. 
(калибр)
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ҚҰРАЛ НОМЕНКЛАТУРАСЫ 1. Құрал аяқтары 
 2. Қыспа бұрама
 3. Топсалы 

негізгі рама
 4. Қозғалтқыш 

бекітпесі
 5. Қозғалтқыш
 6. Тістегеріш және 

алты қырлы кілт
 7. Кескіштің жоғарғы 

блогының жинағы
 8. Кескіш жүзі
 9. Ойық кесу 

құралының 
жоғарғы блогы

10. Көтеру блогы
11. Тісті беріліс 

тақтасы
12. Аяқпен 

басқарылатын 
қауіпсіздік 
қосқышы

13. Құрал  
кескішінің 
ұстағыштары

14. Тілше  
блогының  
жинағы

B

▲!  ЕСКЕРТУ

Жетек жолағы мен беріліс 
саусақтарды және қолды 
кесіп жіберуі немесе ауыр 
жарақат келтіруі мүмкін.
• Құбырда ойық кеспес 

бұрын, қоршаудың 
орнатылғанына көз 
жеткізіңіз.

• Қолыңызды берілістен 
және жетек жолағынан 
алыс ұстаңыз.

• Жұмыс кезінде 
құралдың немесе 
құбырдың ішіне 
қолыңызды салмаңыз.

• Құбырда ешқашан 
ұсынылған өлшемнен 
қысқа ойық кеспеңіз.

• Құралмен жұмыс 
істегенде, ешқашан бос 
киімді, кең қолғапты 
киюші немесе 
зергерлік бұйымдарды 
тағушы болмаңыз.

▲!  ЕСКЕРТУ
Нұсқаулар мен ескертулерді дұрыс 
орындамасаңыз, ауыр жарақаттану 
салдарына әкеп соқтыруы мүмкін.
• Бұл құралды орнату, пайдалану немесе қызмет 

көрсету алдында, пайдалану нұсқауларын және осы 
құралдағы барлық ескерту жапсырмаларын оқып 
шығып, түсінуге тырысыңыз.

• Әрқашан қорғаныс көзілдірігін және қорғаныс аяқ 
киімін киіңіз.

Осы құралды қауіпсіз пайдалану туралы 
сұрақтарыңыз болса, Victaulic Tool Company 
компаниясына хабарласыңыз. Пошта 31, 
Easton, PA 18044-0031, 610-559-3300.

C A

▲!  ҚАУІПТІ
Қозғалтқышты тек білікті мамандар 
жөндеуі тиіс.
Оның ішіндегі қауіпті кернеу ауыр 
жарақат алуға немесе өлімге себеп 
болуы мүмкін.
Қызмет көрсету алдында ӘРҚАШАН 
қуатын өшіріңіз.

0133 1,2A3’ P000424LAB 1/94

1-сурет.
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ҚҰРАЛДЫ ҚАБЫЛДАУ

VG 412 құралдары жалдау шарты аяқталғаннан кейін, қолданылатын болса, 
шамадан тыс жүкті тиеуге арналған құралдарда пайдалануға арналған мықты 
контейнерлерге жеке-жеке салынып қапталған.

ЕСКЕРТПЕ. Жалға алынатын құралдарды қайтару үшін түпнұсқа тасымалдау 
контейнерлерін сақтап қойыңыз.

Құралды алған кезде, барлық қажетті бөлшектерінің бар екеніне көз жеткізіңіз. 
Егер қандай да бір бөлшектер жоқ болса, бұл жайында Victaulic дистрибьюторына 
немесе өкіліне хабарлаңыз.

КОНТЕЙНЕР ІШІНДЕГІ КОМПОНЕНТТЕР
(Құрамын 8-беттен қараңыз)

2-сурет.

▲!  ЕСКЕРТУ
КЕЙБІР БӨЛШЕКТЕРІ АУЫР
КЕЙБІР БӨЛШЕКТЕРІ ӨТКІР

* Абайлап көтеріңіз
* Қолғап киіңіз

Әйтпесе бұл ауыр 
жарақат алуға  

әкеп соғуы мүмкін.
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КОНТЕЙНЕР ІШІНДЕГІ КОМПОНЕНТТЕР
1. Тісті беріліс жартылары орнатылған топсалы негізгі рама. (Ескертпе: салмағы = 

138 фунт (63 кг).

2. Мотор, аяқпен басқарылатын ауыстырып-қосқыш, жинақта бітеуіші бар 
қуат сымы.

3. Қозғалтқыштың бекітпелері және бекіткіштер.

4. Кескіш жүздер.

5. 4–6 дюймді 8–12 дюймді беріктігі жоғары шойыннан жасалған құбырларға 
арналған кескіштер, әрқайсысы бір жинақтан.

6. Төрт аяқты құрал тірегі.

7. 6–10 дюймді беріктігі жоғары шойыннан жасалған құбырларға арналған көтеру 
блоктары. (12 дюймді нұсқасы рамаға орнатылады)

8. Бір кескіш құралдар жинағы.

9. Екі ойық кесуге арналған жүздер жинағы.

10. Бір 4 дюймді кескіш/ойық кесу компоненттерінің жинағы.

11. Беріктігі жоғары шойыннан жасалған құбырлардың ойығы қатты аралық 
тақтайшаның бір жинағы.

12. Екі құралды пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқаулығы.

ҚҰРАЛ КЛАСЫ
Стандартты VG 412 құралы AWWA (Суөткізгіш ғимараттар бойынша Америка 
қауымдастығы) иілімді құбырларына арналған ойықтары бар Victaulic құбыр 
өнімдерімен пайдалану үшін қатты ойықтары бар 4–12 дюймді беріктігі жоғары 
шойыннан жасалған құбырларда ойықты кесу үшін қажетті компоненттермен 
жабдықталған. Басқа сипаттамалар мен басқа да материалдар бойынша ойық 
кесу үшін 38-беттегі «Құрал кескішін таңдау» диаграммасын қараңыз.
Басқа материалдарға арналған компонент бөліктері бөлек сатып алынуы тиіс.
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ҚҰРАЛДЫ ОРНАТУ

▲!  ЕСКЕРТУ
Нұсқау берілгенге дейін қуатты қосуға болмайды, әйтпесе 
құралды байқаусызда іске қосу ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

▲!  ЕСКЕРТУ
Қуат жетегі аяқпен басқарылатын қауіпсіздік қосқышымен 
басқарылуы тиіс, себебі бұл операторға құралды қауіпсіз басқару 
үшін қажет болады. Қуат жетегіңіз аяқпен басқарылатын 
ауыстырып-қосқышпен жабдықталмаған жағдайда, Victaulic 
компаниясына хабарласыңыз.

Бұл бөлім төрт бөліктен тұрады: (1) жалпы орнату нұсқаулары: (2) қысқа 
құбырларға (кемінде 12 дюйм) арналған орнату нұсқаулары: (3) ұзын құбырларға 
арналған орнату нұсқаулары: және (4) құбыр айналасында (мысалы, құбыр 
орналасқан аймақ) орнатылатын құралға арналған орнату нұсқаулары.

ЖАЛПЫ
VG 412 құралы цехте немесе өнеркәсіпте қолдануға арналған. Ол 4 — 12 дюйм 
(100–300 мм) аралығындағы құбырларды толық ұзындығынан шамамен 12 дюймге 
дейін кесіп, ойық салады. Құрылғы салмақты құбырға түсіруге арналмағандықтан, 
құбырды тиісті түрде тіреп қою керек. (Қажет болса, құбырдың екі ұшын да 
тіреп қойыңыз.) Кемінде 36 дюймді қысқа ұзындықтар үшін құбыр кронштейні 
арқылы тіреуге болады. Құрал және құбыр тіректері тегіс жерде орнатылуы 
керек. Оператор нұсқаулығының «№2 құралды орнату» бөлімінің «Қауіпті орта» 
тақырыпшасын қараңыз.

ЖАЛПЫ ПРОЦЕДУРАЛАР
Контейнерден барлық компоненттерді шығарып алып, барлық қажетті заттардың 
барын тексеріңіз. «Құралды қабылдау» бөлімінің астындағы тізімді қараңыз.

▲!  ЕСКЕРТУ
Құралды орнатқан кезде, бір адам құралдың жоғарғы блогының 
жинағын қауіпсіз түрде ұстай алмайды, себебі оның салмағы 
140 фунтты құрайды. Жинақты қауіпсіз түрде ұстау үшін екі адам 
қажет. Егер көтергіш қолжетімді болса, оны құралдың жоғарғы 
блогының жинағын орнына қарай көтеру үшін пайдаланыңыз.
Бұл нұсқауды орындамасаңыз, ауыр жарақаттану салдарына әкеп 
соқтыруы мүмкін.

▲!  ЕСКЕРТУ
Беріліс тақтасының тістерінде өткір жиектер бар 
және орнату кезінде саусақтарды кесіп жіберуі 
мүмкін. Сондықтан қолғап киіңіз.

Бұл нұсқауды орындамасаңыз, ауыр жарақаттану 
салдарына әкеп соқтыруы мүмкін.
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1. Құрал мен құбыр кронштейн(дер)і үшін орынды таңдаңыз. Келесі шарттарға 
сәйкес келетін орынды таңдаңыз:

а) Тиісті қуат өлшемдері. 4-беттегі қуатқа қатысты 
талаптарды қараңыз.

ә) Ойық салынатын құбырды дұрыс өңдеуге арналған кеңістік.

б) Құрал мен құбыр кронштейн(дер)і үшін көлденең және тегіс 
бет және тірелу нүктесі.

ҚЫСҚА ҚҰБЫРЛАРДЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ КЕСУ:

▲!  ЕСКЕРТУ
Орнату аяқталғанша, құрылғыны тоққа қосуға болмайды.

Әйтпесе бұл жарақат алуға әкеп соғуы мүмкін.

Қысқа құбырды орнату және кесу процедуралары келесідей:

1. Аяқтарды (4) құралды тірейтін үстелдің астыңғы жағындағы ұяларға кіргізіп, 
бұрандамаларды қолмен қысыңыз.

3-сурет.
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2. Құралды тігінен орнатыңыз. Құралды туралау үшін аяқтарды реттеңіз 
және құралдың тербелуіне жол бермеу үшін, барлық төрт (4) аяқтың еденде 
тұрғанын тексеріңіз де гайка кілтімен тартып бекітіңіз.

4-сурет.

3. Кірес (4) тәрізді тұтқалы қыспа бұрамаларды пайдаланып, қозғалтқыштың 
бекітпесін негізгі рамаға бекітіңіз.

5-сурет.
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4. Моторды қозғалтқыш бекітпесінің жоғарғы жағына бекітіңіз, бірақ тартып 
бекітпеңіз. Қысқыш патронды тістегеріштің алты қырлы кілтімен туралау 
үшін айналдырып, моторды іске қосу үшін алға қарай жылжытыңыз. 
Жетекті қозғалтқыштың қысқыш патронын бүйірлі кілтпен бекітіңіз. 
Қозғалтқышты орнында бекіту үшін қанатшалы тұтқасы бар қыспа 
бұрамаларды тартып бекітіңіз.

6-сурет.

5. Ойық кесілетін құбырдың өлшемі үшін екі (2) көтеру блогын таңдаңыз. Көтеру 
блоктарын негізгі раманың ішіндегі негізгі тақтаға бекітіңіз. ЕСКЕРТПЕ. 
тұрақты бекітілген негізгі тақталар 12 дюймдік өлшем үшін көтеру блоктары 
ретінде қызмет атқарады.

7-сурет.
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6. Раманың төменгі жартысындағы қыспа бұрамаларды ойық кесілетін құбырдың 
өлшемінен кем дегенде 1/2 дюйм үлкенірек саңылау болатындай реттеңіз.

7. Құбырды көтеру блоктары мен қыспа бұрамалар арасына орналастырыңыз.

8-сурет.

8. Құбырдағы қыспа бұрамаларды біркелкі тартып бекітіңіз. Құбыр екі көтеру 
блогымен тігінен жанасып тұруы тиіс және ойықты кесу барысында құбырдың 
бұрылуына қарсы тұратын жеткілікті күші болуы тиіс. ЕСКЕРТПЕ. ойықты 
кесу операцияларында қыспа бұрамалардың беріктігін тексеріп, қажет болған 
жағдайда тартып бекітіңіз.

▲!  САҚ БОЛЫҢЫЗ
Қыспа бұрамаларды қатайтпау құбырдың айналуына және 
құралдың зақымдануына әкелуі мүмкін.

9-сурет.
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НАЗАР САЛЫҢЫЗ
9, 10 және 11-қадамдарды тісті беріліс тақтасы алынып тасталған 
жағдайда ғана орындаңыз. Егер тісті беріліс тақтасы АЛЫНБАСА, 
12-қадамға өтіңіз.

9. Тісті беріліс тақтасының жартысын (1/2) раманың төменгі жартысындағы 
шынжыр табан аунақшаларының үстіне тіркеп, берілістің жарты бөлігі 
жетекші тістегеріштің ортасына дәл келмегенше жоғары қарай бұраңыз.

 
10-сурет.

10. Тісті беріліс тақтасының екінші жартысын шынжыр табан аунақшаларының 
үстіне тіркеп, екі жартысын біріктіріңіз.

11. Алты қырлы гайкаларды мықтап бекітіп, топсалы бұрандаларды немесе 
түйінді бекітіңіз.

 
11-сурет.
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12. Ойық кесілетін құбырдың өлшемі үшін аралық тақтайшаны таңдаңыз.

13. Кескіш құралдың жоғарғы блогының жинағын аралық тақтайшаның жоғарғы 
жағына төрт (4) ішкі алты қыры бар бұрандамен бекітіңіз. ЕСКЕРТПЕ. қажет 
болса, бекіткіш тетікті басып, оталдыру тұтқасын сағат тілі бағытымен бұрап, 
құбырды тазарту үшін кескіш жүзді шығарыңыз. Бұрандаларды мықтап 
бекітіңіз. Кесу кезінде тісті беріліс тақтасына ойық кесетін жүздің жинақтарын 
шығаруға БОЛМАЙДЫ.

 

12-сурет.

14. Қозғалтқышты шығарып алыңыз. «Жоғарғы нүктені» табу үшін тісті беріліс 
тақтасын толығымен құбыр бойымен қолмен бұраңыз. Бекіткіш тетікті басып, 
оталдыру тұтқасын сағат тіліне қарсы бағытта «жоғарғы нүктеде» құбыр 
мен кескіш жүздің шеті арасында шамамен 1/3 2 дюймнен 1/16 дюймге дейін 
саңылау пайда болмағанша бұраңыз.

15. Тісті беріліс тақтасын жүздің жинағы төменде жетек жолағының жанында 
орналасқанша бұраңыз.

13-сурет.
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16. Жетек жолағы шаппа доңғалақты төменгі бөлігінде шамамен 1/32 дюймді 
саңылаумен тіркелу үшін орнатылуы керек. Соңғы реттеуді жетек 
механизмінің негізіндегі ұяшықтарға орнатылған екі қанаты бар бұрандамен 
орындауға болады.

14-сурет.

17. Кесілетін құбырдың бөлігін тіреп тұруға дайын болыңыз.

▲!  ЕСКЕРТУ
Кесілетін құбырдың ұшын тіреп қойыңыз.

Бұл нұсқауларды орындамасаңыз, ауыр жарақаттану 
салдарына әкеп соқтыруы мүмкін.

18. Қуат жетегін қосып, аяқпен басқарылатын ауыстырып-қосқышты басу 
арқылы құралды іске қосыңыз. Екі немесе үш айналымнан кейін, кескіш жүз 
құбырмен жиі жанасатын болады және тағы бірнеше айналымнан кейін, 
құбырдың сыртқы диаметрін толық айнала кесе бастайды. Кесу үзіліспен 
басталатындықтан, ол үзіліспен аяқталады, яғни кейбір жерлерде құбыр 
қабырғасы арқылы өтеді

19. Құбыр толығымен кесілгеннен кейін, аяқты ауыстырып-қосқыштан алып, 
құралдың айналуын тоқтатыңыз

20. Келесі қолданысқа дейін қуат жетегінің қуат сымын ажыратыңыз.

21. Қанатшалы бұрандаларды босатып, жетек жолағын алып тастаңыз (жұмсақ 
балғамен ұруға болады)

Басқа құбырды кесу үшін 7-қадамға оралыңыз.
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ҚҰБЫР АЙНАЛАСЫНА ОРНАТЫЛАТЫН ҚҰРАЛДЫ ОРНАТУ
1. Ойық кесу құралының жоғарғы бөлігін және кескіштің жоғарғы блогын тісті 

беріліс тақтасының алдыңғы жағынан алып тастаңыз.

15-сурет.

2. Тісті беріліс тақтасының екі жартысын қосылымда алты қырлы гайкаларды 
босату арқылы бөліңіз.

3. Тісті беріліс тақтасының тербеліс тақтасын босатыңыз да, тісті беріліс 
жартыларын бөліп, төменгі жарты бөлігін негізгі рамадан алыңыз. Содан кейін 
тісті берілістің екінші жартысын тістегеріш арқылы іліністен шығарып, оны 
негізгі рамадан шығарып алыңыз.

 
16-сурет.
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4. Құралмен қамтамасыз етілген көтеру блоктарының тиісті жұбын таңдап, 
берілген бұрандалармен жоғарғы рамаға бекітіңіз. Тұрақты бекітілген негізгі 
тақталар 12 дюймдік өлшемге арналған. Әрбір көтеру блогында белгіленген 
құбыр өлшемі болады.

17-сурет.

5. Раманың төменгі жартысындағы қыспа бұрамаларды ойық кесілетін құбырдың 
өлшемінен кем дегенде 1/2 дюймге үлкенірек болатын өлшемге реттеңіз.

6. Раманы құбыр ұшының үстімен құбырда ойық кесілетін жерге жақын 
жылжытыңыз. Егер бұл мүмкін болмаса, топсалы бұрандаларды ашу арқылы 
раманы қайырып ашуға болады. Содан кейін раманы қайырып ашуға және 
құбырдың айналасына жинауға болады. Топсалы бұрандаларды жауып, қайта 
бекітіңіз.

 
18-сурет.
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7. Ойықты кесу барысында құбырдың бұрылуына қарсы тұру үшін, құбырдағы 
қыспа бұрамаларды біркелкі және жеткілікті күшпен бекемдеңіз. ЕСКЕРТПЕ. 
Ойықты кесу операциясында қыспа бұрамалардың беріктігін тексеріп, қажет 
болған жағдайда қайта бекітіңіз.

▲!  САҚ БОЛЫҢЫЗ
Қыспа бұрамаларды қатайтпау құбырдың айналуына және 
құралдың зақымдануына әкелуі мүмкін.

8. Қозғалтқышты орнату кронштейнін артқы жағына немесе рамаға орнатыңыз.

19-сурет.

9. Қозғалтқышты кронштейнге қанатшалы бұрандалар арқылы бекітіңіз, бірақ 
тартып бекітпеңіз. Жетек ұяшығындағы алты қырлы гайканы жетек білігіндегі 
алты қырлы гайкамен қысқыш патронды қолмен бұрау және ұяшықты 
жетектің алты қырлы гайкасының үстіне жылжыту арқылы туралаңыз. 
Қысқыш патронды бекемдеңіз және бекіткіш қанатшалы бұрандаларды 
мықтап бекітіңіз.

 
20-сурет.
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10. Тісті беріліс тақтасының бір жартысын раманың төменгі жартысындағы 
шынжыр табан аунақшаларының үстіне тіркеп, тістегерішпен ілінісу үшін 
бұраңыз (раманың төменгі жартысындағы жетекші тістегеріш тісті беріліс 
тақтасы жартысының ортасында болуы керек). Тісті беріліс тақтасының 
бірінші жартысын осы қалыпта ұстаңыз, ал екінші жартысын шынжыр 
табан аунақшаларының үстіне тіркеп, екі жартысын біріктіріңіз. Топсалы 
бұрандаларды тіркеп, бекітіңіз.

11. Ойық кесілетін құбыр өлшеміне сәйкес келетін аралық тақтайшаны таңдаңыз.

12. Тісті беріліс тақтасына бекіткен кезде, кескіш жүзін кем дегенде 1/2 дюймді 
номиналды саңылауға дейін шығарыңыз.

13. Кескіш жүздің жинағын аралық тақтайшаның үстіне, берілген бұрандалармен, 
тісті беріліс тақтасына қаратып, мықтап бекітіңіз.

21-сурет.

14. «Жоғарғы нүктені» табу үшін тісті беріліс тақтасын толығымен құбыр бойымен 
қолмен бұраңыз. Бекіткіш тетікті басып, оталдыру тұтқасын сағат тіліне қарсы 
бағытта «жоғарғы нүктеде» құбыр мен кескіш жүздің шеті арасында шамамен 
1/32 дюймнен 1/16 дюймге дейін саңылау пайда болмағанша бұраңыз

15. Тісті беріліс тақтасын жүздің жинағы төменде жетек жолағының жанында 
орналасқанша бұраңыз.

22-сурет.
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16. Соңғы реттеуді жетек механизмінің негізіндегі ұяшықтарға орнатылған 
екі құлақты бұрандама арқылы орындауға болады. Жетек жолағы шаппа 
доңғалақты төменгі бөлігінде шамамен 1/32 дюймді саңылаумен тіркелу үшін 
орнатылуы керек.

23-сурет.

17. Ойықты кесу барысында құбырдың бұрылуына қарсы тұру үшін, құбырдағы 
қыспа бұрамаларды біркелкі және жеткілікті күшпен бекемдеңіз. ЕСКЕРТПЕ. 
ойықты кесу операциясында қыспа бұрамалардың беріктігін тексеріп, қажет 
болған жағдайда қайта бекітіңіз.

▲!  САҚ БОЛЫҢЫЗ
Қыспа бұрамаларды қатайтпау құбырдың айналуына және 
құралдың зақымдануына әкелуі мүмкін.

18. Қуат сымын тиісті кернеудің жерге қосылған розеткасына қосыңыз.

▲!  ҚАУІПТІ
• Электр тогына түсіп қалу қаупін азайту үшін, электр көзінің жерге дұрыс 

тұйықталғанын және кернеуді тексеріңіз.
• Бұл нұсқауларды орындамасаңыз, жазатайым жағдайға немесе 

жарақаттану салдарына әкеп соқтыруы мүмкін.

19. Құралды аяқпен басқарылатын ауыстырып-қосқышты басу арқылы 
пайдаланыңыз. Операцияны қадағалаңыз. Егер барлығы дұрыс жұмыс 
істесе, кескіш құрал құбырды бірнеше айналымнан кейін кесе бастайды.
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20. Құбырдың ұшын кескенде, құрал кескіші материалды толығымен тесіп 
өткенде, құбырдың ұшы құлап кететінін ескеріңіз. Сондай-ақ ұзын құбырды 
кескенде, екі ұшын да құбырдың немесе құралдың кез келген бағытта 
аударылып немесе құлап кетуіне жол бермейтіндей тіреп қойыңыз.

▲!  ЕСКЕРТУ
Кесілетін құбырдың ұшын тіреп қойыңыз.

Бұл нұсқауларды орындамасаңыз, ауыр жарақаттану 
салдарына әкеп соқтыруы мүмкін.

21. Кесу аяқталған кезде, қозғалтқыштың абайсызда іске қосылуына жол бермеу 
үшін қуат сымын ажыратыңыз.

22. Қанатшалы бұрандаларды босатып, жетек жолағын толығымен 
тартып шығарыңыз.

НАЗАР САЛЫҢЫЗ
Кескіш жүзді шығармаңыз.

23. Құрал кескіші орнатылған кезде, құрал кескішінің ұстағыштарын ойық кесу 
құралының жоғарғы блогына салып, қыспа бұрамаларды бекітіңіз, сонда 
құрал кескіштері құбырды жоғарғы нүктеде 1/16 дюймге босатады. Толық 
саңылауды қамтамасыз ету үшін тісті беріліс тақтасын қолмен бұраңыз. Қыспа 
бұрамаларды шамадан тыс бекемдемеңіз, әйтпесе ойық кесу құралдарына қуат 
дұрыс берілмейді.

 
24-сурет.



VG412-KAZ

23

24. Тұтқаны құрал кескіштері ең жоғарғы нүктеде құбырға тигенше бұрап, алдын 
ала жүктеу үшін тұтқаны 1,5–2 айналыммен бұраңыз.

25. Қуат сымын жалғап, ойық кесуді жалғастырыңыз. Қуат кескіш жүзіне 
автоматты түрде беріледі және алдын ала жүктеу аяқталған кезде ойықты 
кесуді тоқтатады. Ойық кесуді аяқтау үшін, құралды тоқтатып, қосымша 
алдын ала жүктеме қосыңыз. Ойықты кесетін жүздің ұстағышындағы тереңдік 
тежеуіштері құбырға жеткенде және 360 градус белгісі құбыр айналасында 
болғанда ойық кесіледі.

ҚҰБЫР ҚОРЫТПАЛЫ ШЛЕППЕР

ОЙЫҚ КЕСУ 
АЯҚТАЛҒАН КЕЗДЕ, 
ҚОРЫТПАЛЫ 
ШЛЕППЕР 
АРҚЫЛЫ 
ЖАСАЛҒАН 
БЕЛГІЛЕР АЛДЫН 
АЛА ОРНАТЫЛҒАН 
ТЕРЕҢДІКТІ 
БІЛДІРЕДІ

25-сурет.

26. Құралды тоқтатып, қуат сымын ажыратыңыз. Ойықты кесуге арналған құрал 
кескішін шығарып, құралды алмас бұрын ойық диаметрін тексеріңіз.
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КЕСУ ЖӘНЕ ОЙЫҚ КЕСУ
Бұл бөлімде әртүрлі материалдарды кесу және ойық салу бойынша нұсқаулар бар. 
Бұл бөлім үш бөліктен тұрады: (1) 6, 8, 10 және 12 дюйм кесу және ойық кесу: AWWA 
өлшемдеріндегі сұр және иілімді құбыр (2) AWWA өлшемдеріндегі сұр және иілімді 
4 дюймді құбырды кесу және ойық кесу: (3) болаттан жасалған құбырда ойық кесу.

▲!  ЕСКЕРТУ
Беріліс тақтасының тістері орнату кезінде саусақтарды кесіп жіберуі 

мүмкін. Сондықтан қолғап киіңіз.

Бұл нұсқауды орындамасаңыз, ауыр жарақаттану салдарына әкеп 
соқтыруы мүмкін.

6–12 ДЮЙМДІ СҰР ЖӘНЕ ИІЛІМДІ ҚҰБЫРДЫ КЕСУ 
ЖӘНЕ ОЙЫҚ КЕСУ

Кесу
1. Құбырды ұзындығы бойынша кесу үшін қатты қорытпалы саптамалары бар жүзді 

төсемді пайдаланыңыз. Өткір жүздерді пайдаланыңыз, себебі өтпейтін жүздерді 
қолдансаңыз, кесу баяу жүреді және жүздердің бұзылу ықтималдығы жоғары болады.

2. Жүздің әсерін 26-суретте көрсетілгендей реттеңіз. (Кесілетін құбыр қабырғасының 
қалыңдығы + 1/4 дюйм.)

26-сурет.

3. Бекіткіш тетікті басып, тісті беріліс тақтасының бетіне бекіту алдында, құбырды босату 
мақсатында жүзді алып тастау үшін оталдыру тұтқасын сағат тілі бағытымен бұраңыз.

27-сурет.
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4. Құбыр өлшеміне және ойық стиліне (тұрақты немесе икемді) сәйкес 
келетін аралық тақтайшаны таңдаңыз және кескіштің жоғарғы блогының 
артындағы тісті беріліс тақтасының бетіне басында ойығы бар бұрандалар 
арқылы бекітіңіз.

28-сурет.

5. Кесу әрекетін жалғастырыңыз.

6. Кесу аяқталған соң, жетек жолағын босатып, артқа қарай толығымен 
жылжытыңыз. Кескіш жүзді 6–12 дюймге шығармаңыз.

Ойық кесу

7. Бұл диаметрлер бойынша ойық кесу үшін, құрал кескіштері келесі жұпты 
тіркесімде қолданылады:

   6 дюйм = 220680 және 220568

   8–12 дюйм = 220569 және 220679

8. Жүздің блогынан жүзді ұстағышты алыңыз. «D» орнату бұрандаларын ашу 
үшін тұтқаны бұраңыз.

«B» БҰРАНДАСЫ «D» БҰРАНДАСЫ

ТЕРЕҢДІК 
ӨЛШЕГІШІ

29-сурет.
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9. Орнатылған екі бұранданы босатып, ойық кесетін тиісті жүзді орнатыңыз.

10. Құрал кескіштерін 29-суретте көрсетілгендей реттеңіз. Екі «D» орнату 
бұрандасын ашу үшін тұтқаны сағат тілінің бағытымен бұраңыз. Орнатылған 
екі бұранданы босатыңыз. Ойық тереңдігін реттеу үшін «B» реттеу бұрандасын 
бұраңыз. Тереңдікті, құлыпталған жүздің «D» орнату бұрандаларын 
тексеру үшін тереңдік өлшегішін пайдаланыңыз. Содан кейін орнатылған 
бұрандаларды қайта бекітіңіз.

11. Жүзді орнатылған бұрандалар жабылғанша шығару үшін тұтқаны сағат тіліне 
қарсы бағытта бұраңыз.

12. 24-суреттегі «C» қыспа бұрамаларын босатып, жүз құбырдағы жоғарғы нүктеден 
алынбағанша, жүзді ұстағышты жүздің блогына итеріңіз. «С» бұрандаларын 
бекітіп, жүздің құбырдан, ал жетек жолағының тұтқадан алынғанына көз 
жеткізу үшін, тісті беріліс тақтасын қолмен бұраңыз.

30-сурет.

13. Тұтқаны құрал кескіштері ең жоғарғы нүктеде құбырға тигенше бұрап, алдын 
ала жүктеу үшін тұтқаны 1,5–2 айналыммен бұраңыз.

14. 31-суретте көрсетілген жетекті қосып, қуат көзін қосыңыз да, ойық 
кесуді бастаңыз.
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31-сурет.

15. Ойық кесу процедурасы жалғасқанда, тісті беріліс тақтасын тоқтатып, 
қосымша алдын ала жүктеуді сағат тілінің бағытымен 1,5–2 айналыммен 
қосыңыз. Ойық кесілген соң, тереңдік тежеуіштері құбырға сыртқы бетімен 
360 градус бойымен жанасады және белгіні құбырдың сыртқы диаметрі 
айналасында қалдырады.

32-сурет.

▲!  ЕСКЕРТУ
Қосымша алдын ала жүктеуді реттемес бұрын, әрқашан тісті 

беріліс тақтасын тоқтатыңыз.

Бұл нұсқауларды орындамасаңыз, ауыр жарақаттану салдарына 
әкеп соқтыруы мүмкін.
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16. Тісті беріліс тақтасын тоқтатып, қуат жетегін ажыратыңыз, содан кейін 
жүздердің алдын ала жүктемесін босатыңыз да ойық диаметрін тексеріңіз.  
Егер ойық диаметрі дұрыс болмаса, 8-ден 16-ға дейінгі қадамдарды қайталаңыз.

▲!  ЕСКЕРТУ
• Ойық кесетін жүздерде алдын ала жүктеуді босатыңыз.
• Бұл талап орындалмаса, жүздің ұстағыштары жүзді ұстағыш 

блоктардан шығып кетуі мүмкін.

НАЗАР САЛЫҢЫЗ
• Құрғақ күйінде кесіңіз – майды пайдаланбаңыз
• Жүздің өткір екеніне көз жеткізіңіз
• Ойық кесу және қиғашынан кесу кезінде, жетек жолағы жиналып 

тұруы керек
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СҰР ЖӘНЕ ИІЛІМДІ 4 дюймДІ ҚҰБЫРДЫ 
КЕСУ ЖӘНЕ ОЙЫҚ КЕСУ

ЕСКЕРТПЕ. 4 дюймді құбырда ойық кескенде, негізгі рамаға және тісті беріліс 
тақтасына қосымша компоненттерді қосу керек. Сонымен қатар, 4 дюймді құбыр 
үшін екі емес, бір ойық пайдаланады.

3 1/2 ДЮЙМ 
БҰРАНДАЛАР

2 1/4 ДЮЙМ 
БҰРАНДА

2 1/2 ДЮЙМ 
БҰРАНДА

3/4 ДЮЙМ АЛТЫ 
ҚЫРЛЫ БОЛТ

ИІЛГІШ БӨЛГІШ ПЛАСТИНА
220667
ҚАТТЫ БӨЛГІШ ПЛАСТИНА
220672

БӨЛГІШ ПЛАСТИНА
220779

6 ДЮМДІК ТІРЕУІШ
C.I. 220693 (2)

4” RISER BLOCK 
ADAPTOR
220755 (4)

22067
ҚОРЫТПАЛЫ САПТАМАСЫ 
БАР ТІК БҰРЫШТАП 
КЕСЕТІН ЖҮЗ

АРНАЙЫ 
ҰЗАРТЫЛАТЫН 

ЖҮЗ ҰСТАҒЫШЫ 
220766

ҚЫСҚЫШ БҰРАНДА 
ҰЗАРТҚЫШТАРЫ
220754 (4)

3/8 ДЮЙМ ҰЗАРТҚЫШ ПЛАСТИНА
220753

33-сурет.
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1. 6 дюймді блок (тұрақты немесе икемді) № 220779 аралық тақтайшасымен 
бірге қолданылады. Осы төсемнің екеуі де кескіш құралдың жоғарғы блогы 
жинағының артында орнатылған.

3 1/2 ДЮЙМ 
БҰРАНДАЛАР

АРНАЙЫ ҰЗАРТЫЛАТЫН 
ЖҮЗ ҰСТАҒЫШЫ

220766

ИІЛГІШ 
220667 
ҚАТТЫ 
220672

БӨЛГІШ 
ПЛАСТИНА
220779

34-сурет.

2. Жүзді ұстағыш жинағын кескіш жинағынан бекіткіш тетігін басып, оталдыру 
тұтқасын ұстағыш толығымен шығарылғанға дейін бұрау арқылы алып 
тастаңыз. Жүзді ұстағышты ұстағыштағы ойық бағыттаушы істікпен 
тураланғанша қолмен бұрау арқылы стандартты жүзді ұстағышты ұзартылған 
жүз ұстағышымен алмастырыңыз. Содан кейін бекіткіш тетікті басып, оталдыру 
тұтқасын ұстағыш толығымен жинаққа бұралып салынбағанша бұраңыз.

ОТАЛДЫРУ 
ТҰТҚАСЫ

БЕКІТКІШ 
ТЕТІК

СТАНДАРТТЫ 
ЖҮЗ 

ҰСТАҒЫШЫ

БАҒЫТТАУШЫ 
ІСТІК

ОЙЫҚ

ҰЗАРТЫЛҒАН 
ЖҮЗ 

ҰСТАҒЫШЫ

35-сурет.
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НАЗАР САЛЫҢЫЗ
6 дюймді және одан үлкенірек құбырларда ойық кескенде, ойық 
блоктары бір-бірінен 180° аралықта орналасады

3. 220680 3/8 дюймді ойық жүздерін бір ұстағышқа орнатыңыз.

4. № 220753 ұзартқыш пластинаны екі алты басты бұранда арқылы тісті беріліс 
тақтасына бекітіңіз.

5. Ойық кесетін жүзді ұстағышты басында ойығы бар төрт бұранда арқылы 
ұзартқыш пластина мен тісті беріліс тақтасына бекітіңіз.

6. Қыспа бұрама ұзартқыштарын қыспа бұрамалардың соңына бекітіңіз.

7. 6 дюймді көтеру блоктары көтергіш адаптерлердің үстіне орнатылады.

36-сурет.

8. Ойық кесу әрекетін жалғастырыңыз.
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БОЛАТТАН ЖАСАЛҒАН ҚҰБЫРДА ОЙЫҚ КЕСУ
ЕСКЕРТПЕ. VG412 құралы тек болат құбырларында пайдалануға арналған.

1. Нұсқаулар келесілерді қоспағанда, шойын және иілімді шойыннан жасалған 
құбырларды кесу нұсқауларына ұқсас келеді: Көміртекті болат құбырын кесу 
үшін бір мезгілде жұмыс істейтін екі кескіш бастиек және көрсетілген екі 
құралдың болаттан жасалған кескіш жүздерін пайдалану қажет. Қарама-қарсы 
бұрыш түріндегі кескіш жүздердің әрқайсысы екі «жарты» жоңқаны алу үшін 
ойықтың толық енінің жартысынан көбірек ойықты кесуге арналған. 38-сурет.

2. Жүздің орнатылған бұрандаларының тығыз екеніне көз жеткізіңіз, сонда 
жүздер қысым түсірілгенде сырғып кетпейді.

37-сурет.

3. Құрал құбырда мықтап қысылып тұрғанда, кескіш жүздің біреуін құбырдағы 
«жоғарғы нүктеге» дейін аздап жеткенше итеріп, тісті беріліс тақтасын қолмен 
бұраңыз.

4. Енді тісті беріліс тақтасын 1/2 айналыммен бұрап, басқа кескіш жүзді 
құбырдағы бірдей «жоғарғы нүктеге» дейін аздап жеткенше итеріңіз.

5. Кесуді ойыққа тиісті деңгейдегі сульфатталған немесе суда еритін кескіш 
құралдарды салқындату сұйықтығын қолданып жалғастырыңыз. Қылшақ 
немесе бүріккіш құтымен жағыңыз, үстіне құюға болмайды. 12 дюймді 40 болат 
құбырдағы дайын ойық 5–6 минутта кесілуі керек. Ойық келесідей болуы керек:

38-сурет.
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ЕСКЕРТПЕЛЕР:

* Жақсы, біркелкі кесуді қамтамасыз ету үшін, екі жүздің де өткір екенін тексеріңіз. 
Бұл жүздер жоғары сапалы аспаптық болаттан жасалған және оларды қайта 
қайрау оңай. БОЛАТТЫ ҚАТТЫ ҚОРЫТПАЛЫ САПТАМАЛАРЫ БАР ЖҮЗДІ 
ТӨСЕММЕН КЕСПЕҢІЗ.

* Шаппа доңғалақтың екеуі де жетек жолағы арқылы әр уақытта бірдей мөлшерде 
айналатынына көз жеткізіңіз.

* Кәдімгі көміртекті болат құбырын кескен кезде, кескіш жүздерден шығатын 
«жоңқалар» кейде кесілген жерде жиналып қалуы және құрылғыны тоқтатып, 
жүздің кептелуіне әкелуі мүмкін. Егер бұл жағдай орын алса: (1) қуат қосқышын 
ажыратыңыз; (2) қуат сымын қуат көзінен ажыратыңыз; (3) кескіш жүзді жарты 
айналымға шығарыңыз; (4) тісті беріліс тақтасын төрттен бір айналымға сағат 
тіліне қарсы бағытта бұрыңыз; (5) кесілген ойықты жоңқалардан тазартыңыз 
және (6) құрылғыны қайта іске қосып, кесуді жалғастырыңыз. Кесу операциясын 
жалғастырмас бұрын, кескіш жүзді 1/2 айналыммен бұрап шығарыңыз.

▲!  ЕСКЕРТУ
Аймақты жоңқалардан тазалау алдында, əрқашан құралды 

тоқтатып, қуат сымын ажыратыңыз.

Құралды кездейсоқ іске қосу ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.
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БӨЛШЕКТЕУ, ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Құралды басқа жұмыс алаңына жылжытпас немесе сақтауға қоймас бұрын 
бөлшектеп, тазалау керек. Келесі процедуралар бөлшектеу және тазалау 
үшін қолданылады.

▲!  САҚ БОЛЫҢЫЗ
Қозғалтқыш ажыратылғаннан кейін, беріліс еркін айнала алады, 
ал қайырманы оталдыру тұтқасы операторға тиіп кетуі мүмкін.

Қозғалтқышты ажырату кезінде тісті беріліс тақтасынан алыс 
тұрыңыз.

▲!  САҚ БОЛЫҢЫЗ
Бөлшектеу кезінде ауыр бөлшектерді көтеру белді 

жарақаттауы мүмкін.

* Көтеру үшін екі адам қажет
* Қолжетімді болса көтергішті пайдаланыңыз

▲!  САҚ БОЛЫҢЫЗ
Бөлшектеу кезінде кесу және ойық кесу құралының өткір жүздері 

саусақтарды кесіп жіберуі мүмкін.

* Кесу және ойық кесу құралының жүздерін алғанда қолғап киіңіз.

1. Қозғалтқышты қуат көзінен ажыратыңыз.

2. Белгілер жолағын артқа жылжытыңыз.

3. Тақтайшаларды алып тастаңыз.

4. Қозғалтқышты алып тастаңыз. Төменде сипатталғандай, осы операцияны 
орындау үшін екі адам қажет.

• Тісті берілістердің жанында ешкімнің жоқ екендігіне көз жеткізіп, 
қозғалтқыштың астындағы кірес тәрізді тұтқалы қыспа бұрамаларды 
босату арқылы қозғалтқышты тістегеріш блогынан ары жылжытыңыз. 
САҚ БОЛЫҢЫЗ. Қозғалтқыш ажыратылған кезде, тісті берілістер айнала 
алады. Қозғалтқышты ажыратқан кезде, тісті берілістер жанында ешкім 
болмауы керек.

• Қозғалтқыштың астындағы қанатшалы тұтқаның қыспа бұрамаларын 
қайта бекітіңіз.

• Қозғалтқыш бекітпесі тісті беріліс тақтасына кірес тәрізді тұтқалы қыспа 
бұрамалар арқылы бекітіледі. Бір адам осы бұрандаларды бұрап шешіп 
жатқанда, екінші адам тұтқа мен қозғалтқыштың салмағын көтеруге дайын 
болуы керек. Қозғалтқышты және қозғалтқыш бекітпесін екі қолмен ұстап 
тұру керек. Бұрандаларды босататын адамның бір ғана қолы бос болады. 
Сондықтан екінші адам қажет.
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• Қозғалтқышты және қозғалтқыш бекітпесінің жинағын тасымалдауға 
арналған қорапқа немесе басқа контейнерге салыңыз. Бұрандалардың 
жинақпен бірге салынғанына көз жеткізіңіз.

5. Тісті берілістерді шүберекпен немесе қылшақпен тазалаңыз. САҚ БОЛЫҢЫЗ. 
Кесу және ойық кесу құралының өткір жүздері саусақтарды кесіп жіберуі 
мүмкін. Сондықтан қолғап киіңіз.

6. Құралды құбырдан шығарып алыңыз. Егер бар болса, оны көтергішпен 
көтеріңіз. Егер көтергіш жоқ болса, оны екі адам бірге көтеруі керек. Құрал бір 
адам үшін тым ауыр әрі үлкен. САҚ БОЛЫҢЫЗ. Бұл операцияны жалғыз бір 
адам орындамауы керек.
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ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ЖАЛПЫ
Нұсқаулықтың бұл бөлімінде құралдарды жақсы күйінде сақтау туралы 
ақпарат беріледі.

Құралдың дұрыс жұмысын қамтамасыз ету үшін, осы құралдар үшін жарамды 
қосалқы бөлшектерге Victaulic компаниясынан тапсырыс берілуі керек. Барлық 
бөліктер Пенсильвания штатындағы Истон қаласындағы порттан жөнелтіледі 
және тапсырыс беру кезінде қолданыста болған бағамен сатылады.

▲!  ҚАУІПТІ
Құралға қандай да бір жөндеу немесе техникалық қызмет 
көрсету жұмыстарын орындамас бұрын, құралдың абайсызда іске 
қосылуын болдырмау үшін құралды электр көзінен ажыратыңыз.

Бұл нұсқауларды орындамасаңыз, жазатайым жағдайға немесе 
жарақаттану салдарына әкеп соқтыруы мүмкін.

НАЗАР САЛЫҢЫЗ
Жұмыс кезінде профилактикалық қызмет көрсету және жөндеу өз 
ақысын өтейтінін және жөндеуге жұмсалатын және операциялық 
шығындарды қысқартатынын есіңізде сақтаңыз.

8-САҒАТТЫҚ КҮТІМ
8 сағат жұмыстан кейін, құрылғыны майлаңыз.

1. Сегіз радиалды мойынтірекке (275727) келесі шарттарды тексеріп, мерзімді 
түрде назар аудару қажет:

• Қадамдық бұрандағы (275726) гайканың беріктігін (275789) тексеріңіз. Қажет 
болса, қайта бекітіңіз.

• Мойынтіректер еркін айналуы керек. Егер мойынтіректер еркін айналмаса, 
оларды ауыстырыңыз. Егер мойынтіректер тым бос болса, оларды 
ауыстырыңыз.

• Тістегеріш блогында (220621) пайдаланылатын екі радиалды мойынтірек 
(275729) алдын ала майланған, тығыздалған және қорғалған. Бұл 
мойынтіректер пайдалану кезінде зақымдалмаған жағдайда, техникалық 
қызмет көрсетуді талап етпейді.
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ЖҮЗДІ ҚАЙРАУ
Өтпейтін жүздер кесу кезінде ең көп қиындықтар туғызады. Өтпейтін жүздер 
жүздің істен шығуына әкелуі мүмкін және жүзді ұстағыштарға, мойынтіректерге 
және тістегеріш тістеріне зақым келтіруі мүмкін. Ұсынылған қайта қайрау 
кестелері төмендегі кестелерде берілген.

Қайрау алдындағы кесіктер саны құбыр материалына, күйіне, диаметріне, қабырға 
қалыңдығына, сыртқы қабатына және ішкі жабынына байланысты болады.

Өтпейтін жүзбен кесуге, орып алуға немесе ойық кесуге әрекет ЖАСАМАҢЫЗ.

Нашар күйдегі жүздерді ҚАЙТА ҚАЙРАҢЫЗ.

▲!  САҚ БОЛЫҢЫЗ
Жүздің өткір жиектері қайрау кезінде саусақтарды кесіп 

жіберуі мүмкін.

* Қолғап киіңіз

КЕСКІШ ЖҮЗДЕР
Ұсынылған қайта қайрау кестесі

Құбыр 
өлшемі Шойын Иілімді Болат

12 8 6 5
10 10 8 7
8 13 11 10
6 17 15 14
4 22 20 20

10° ТҮРІ 3° 5°

45°

.05

2X МАСШТАБЫ

22
08

09

22
08

08

22
02

67

39-сурет.
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ОЙЫҚ КЕСЕТІН ЖҮЗДЕР
Ұсынылған бастапқы пішімге 

келтіру бойынша кесте

Құбыр 
өлшемі Шойын Иілімді Болат
12 22 18 10
10 28 24 14
8 40 34 20
6 55 15 28
4 70 60 40

220679

220680 220568

220569

.500 ТҮРІ

.145R ТҮРІ

4˚ ТҮРІ

4˚ ТҮРІ

.120R ТҮРІ

.375 ТҮРІ

5˚ ТҮРІ
10˚ ТҮРІ

220676

.500

220570

.437

220677

.375

220678

220571

4˚ ТҮРІ

220572

7˚ ТҮРІ

10˚ ТҮРІ.19 ТҮРІ

ШАРТӘРІЗДЕС 
ГРАФИТТЕН 
ЖАСАЛҒАН 

ШОЙЫН 
ҚҰБЫРҒА 

АРНАЛҒАН 
ҚОРЫТПАЛЫ 
САПТАМАСЫ 
БАР ЖҮЗДЕР

БОЛАТ ҚҰБЫРҒА 
АРНАЛҒАН 

HSS ЖҮЗІ

40-сурет.
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АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

МӘСЕЛЕ ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ ШЕШІМІ

Қозғалтқыш немесе 
құрылғы тоқтап қалуда.

Өтпейтін жүздер. Жүздер 
шамадан тыс бекітілген.

Қайраңыз немесе жаңа 
жүздерді орнатыңыз. 
Жүздерді қалпына 
келтіріңіз.

Ойықты кесу 
кезінде тербетіңіз.

Құбырдағы қатты дақтар. 
Жүздердегі алдын ала 
жүктеме жеткіліксіз. 
Бос немесе тозған 
мойынтіректер.

Ойық кесетін алдын 
ала жүктемені 
1/2 айналыммен 
қосыңыз. Ойық кесуді 
жалғастырыңыз. 
Тарсылдаған дыбыс ойық 
кесілгенде шықпайды. 
Мойынтіректерді 
тексеріңіз және 
қызмет көрсетіңіз.

Жүздің сынуы. Өтпейтін жүздер. Қате 
орнату немесе реттеу. 
Бос немесе тозған 
мойынтіректер.

Қайраңыз немесе жаңа 
жүздерді орнатыңыз. 
Нұсқауларды 
қарап шығып, 
қалпына келтіріңіз. 
Мойынтіректерді 
тексеріңіз және қызмет 
көрсетіңіз.

Ойық өлшемдері қате. Жүздер немесе аралық 
тақтайшалар қате. Жүз 
дұрыс реттелмеген.

Нұсқауларды қарап 
шығып, жүздерді қалпына 
келтіріңіз. Тиісті аралық 
тақтайшаларын тексеріп, 
орнатыңыз.
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ОЙЫҚТЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Стандартты ойық кесудің сипаттамалары - Темірден жасалған 

және басқа IPS ҚҰБЫРЫ †

1 2 3 4 5 6 7

Ном. 
өлшемі 
дюйм 

мм

Өлшемдер – дюйм/миллиметр

Құбырдың сыртқы диаметрі  
(O.D.)

«A» 
төсем 

ұяшығы 
± 0.03 
± 0,79

«B» 
ойық ені 

± 0.03 
± 0,79

Ойықтың диаметрі 
C

«D» 
ойық 

тереңдігі 
(Сіл.)

Рұқс. ет. 
мин. қаб. 

қал. 
T

Негізгі Ауытқу шегі Негізгі

Ауытқу 
шегі 

+0,000
4 4.500 +0.045 –0.031 0.625 0.375 4.334 -0.020 0.083 0.203

100 141,3 +1,14 -0,79 15,88 9,53 110,08 -0,51 2,11 5,16

41/2 5.000 +0.050 –0.031 0.625 0.375 4.834 -0.020 0.083 0.203
120 127,0 +1,27 -0,79 15,88 9,53 122,78 -0,51 2,11 5,16

51/2 ‡
5.500 +0.056 –0.031 0.625 0.375 5.334 -0.020 0.083 0.203
139,7 +1,42 -0,79 15,88 9,53 135,48 -0,51 2,11 5,16

5 5.563 +0.056 –0.031 0.625 0.375 5.395 -0.020 0.084 0.203
125 14,`13 +1,42 -0,79 15,88 9,53 137,03 -0,51 2,13 5,16

6 ‡
6.000 +0.056 –0.031 0.625 0.375 5.830 -0.022 0.085 0.219
152,4 +1,42 -0,79 15,88 9,53 148,08 -0,56 2,16 5,56

61/2‡
6.500 +0.063 –0.031 0.625 0.375 6.330 -0.022 0.085 0.219
165,1 +1,60 -0,79 15,88 9,53 160,78 -0,56 2,16 5,56

6 6.625 +0.063 –0.031 0.625 0.375 6.455 -0.022 0.085 0.219
150 168,3 +1,60 -0,79 15,88 9,53 163,96 -0,56 2,16 5,56

8 ‡
8.000 +0.063 –0.031 0.750 0.438 7.816 -0.022 0.092 0.238
203,2 +1,60 -0,79 19,05 11,13 198,53 -0,56 2,34 6,05

8 8.625 +0.063 –0.031 0.750 0.438 8.441 -0.025 0.092 0.238
200 219,1 +1,60 -0,79 19,05 11,13 214,40 -0,64 2,34 6,05

10 ‡
10.000 +0.063 –0.031 0.750 0.500 9.812 -0.025 0.094 0.250
254,0 +1,60 -0,79 19,05 12,70 249,23 -0,64 2,39 6,35

10 10.750 +0.063 –0.031 0.750 0.500 10.562 -0.027 0.094 0.250
250 273,0 +1,60 -0,79 19,05 12,70 268,28 -0,69 2,39 6,35

12 ‡
12.000 +0.063 –0.031 0.750 0.500 11.781 -0.027 0.109 0.279
304,8 +1,60 -0,79 19,05 12,70 299,24 -0,69 2,77 7,09

12 12.750 ++0.063 –0.031 0.750 0.500 12.531 -0.030 0.109 0.279
300 323,9 +1,60 -0,79 19,05 12,70 318,29 -0,76 2,77 7,09
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СТАНДАРТТЫ ОЙЫҚ КЕСУДІҢ СИПАТТАМАЛАРЫ 
БОЙЫНША ЕСКЕРТПЕЛЕР
* Өнімділік деректерінің диаграммаларында көрсетілген максималды рұқсат етілген құбыр қозғалысына қол 
жеткізу үшін, ені 9/16 дюймді (14 мм) ойық 22–24 дюйм (550–600 мм) өлшемдері үшін қажет болады. Ені ½ дюймді 
(12 мм) ойық 22–24 дюйм (550–600 мм) өлшемі үшін берілген максималды мәнді 1/2 мөлшеріне дейін жеткізеді. 
Қосарланған ойықты кескіш туралы ақпарат алу үшін, Victaulic компаниясына хабарласыңыз.

† Ойық салынатын, бұрандалы құбырдың тегіс ұшындағы мойынтіректердің ішкі беттеріне, соның ішінде 
бұранды қосылыстағы фланецтің жанасу беттеріне қолданылған жабындар 0,010 дюймнен (0,25 мм) аспауы керек. 
Сондай-ақ төсем ұяшығының бетіне және жабысқақ 
құбырдың сыртқы бетіндегі ойыққа қолданылған 
жабынның қалыңдығы 0,010 дюймнен (0,25 мм) 
аспауы тиіс.

1-БАҒАН: IPS құбырының номиналды өлшемі.
2-БАҒАН:  IPS сыртқы диаметрі. Ойық кесілетін құбырдың 

сыртқы диаметрі тізімде берілген шақтама 
шегінен аспауы керек. IPS құбырының рұқсат 
етілген максималды шақтама үшін шаршы 
пішімінде кесілген ұштарынан 3/4–31/2 дюйм 
үшін 0,030 дюйм; 4–6 дюйм үшін 0,045 дюйм және 
өлшемдері 8 дюймді сыртқы диаметр үшін 
0,060 дюйм және шынайы шаршы сызықтан 
жоғарыда өлшенгендер.

3-БАҒАН:  Төсем ұяшығы. Төсемді герметикалық 
тығыздағышпен қамтамасыз ету үшін, 
құбыр бетінде кертік қосылыстар, ролик 
іздері және құбырдың шетінен ойыққа дейін 
шығыңқы жерлер болмауы керек. Аймақты 
қабыршақтанған бояудан, қақтан, кірден, 
жоңқалардан, майдан және тоттан тазалау керек. 
Victaulic компаниясының алғашқы ұсынысы 
құбырды шаршы тәрізді кесу болып табылады. 
Конусты құбырды пайдаланған кезде, мәлімет 
алу үшін Victaulic компаниясына хабарласыңыз. 
Шаршы кескіш құбыр FlushSeal® және EndSeal® 
төсемдерімен қолданылуы керек. «A» төсем 
ұяшығы құбырдың соңынан өлшенеді.

4-БАҒАН:  Ойық ені. Ойықтың түбінде жалғастырғыш 
жинағына кедергі келтіруі мүмкін кір, 
жоңқалар, тот пен қақтар болмауы керек. Ойық 
түбіндегі рұқсат етілген максималды радиус 
,015 дюймге тең

5-БАҒАН:  Ойықтың сыртқы диаметрі. Ойық бүкіл 
құбырдың айналасында біркелкі болуы 
керек. Ойық тізімде берілген «C» диаметрінің 
шақтамасы шегінде сақталуы тиіс.

6-БАҒАН:  Ойық тереңдігі. Тек анықтама үшін. Ойық 
тізімде көрсетілген «C» диаметріне сәйкес келуі 
керек.

7-БАҒАН:  Рұқсат етілген минималды қабырға 
қалыңдығы. Бұл ойық кесілуі мүмкін 
қабырғаның минималды қалыңдығы.

B
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РАДИУСЫ ИКЕМДІ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ОЙЫҚ КЕСУ 
СИПАТТАМАЛАРЫ

Радиусы тұрақты ойық кесу сипаттамалары - Иілімді темір құбыр

1 2 3 4 5 6 7

Номиналды 
өлшемі 
(дюйм/ 

мм)

Құбырдың сыртқы диаметрі 
(дюйм/мм)

«A» § 
төсем 

ұяшығы 
+0,00 
-0,02

«B» 
ойық 

ені 
+0,03 
-0,02

Ойықтың 
диаметрі 

C**

Радиусы 
R

Рұқс. ет. мин. қаб. 
қал. 
T#

Негізгі Ауытқу шегі
Негізгі

Ауытқу 
шегі 

+0,000
Шойын Иілімді 

темір

4 4.80 +0.045 -0.045 0.840 0.375 4.563 -0.020 0.120 0.35 0.32
100 121,9 +1,14 -1,14 21,34 9,53 115,90 -0,51 3,05 8,9 8,1
6 6.90 +0.060 -0.060 0.840 0.375 6.656 -0.020 0.120 0.38 0.34

150 175,3 +1,52 -1,52 21,34 9,53 169,06 -0,51 3,05 9,7 8,6
8 9.05 +0.060 -0.060 0.950 0.500 8.781 -0.025 0.145 0.41 0.36

200 229,9 +1,52 -1,52 24,13 12,70 223,04 -0,64 3,68 10,4 9,1
10 11.10 +0.060 -0.060 1.015 0.500 10.813 -0.025 0.145 0.44 0.38

250 28,19 +1,52 -1,52 25,78 12,70 274,65 -0,64 3,68 11,9 9,7
12 13.20 +0.060 -0.060 1.015 0.500 12.906 -0.030 0.145 0.48 0.40

300 335,3 +1,52 -1,52 25,78 12,70 327,81 -0,76 3,68 12,2 10,2

§ Тегіс болуы керек және терең шұңқырлары немесе дүмпиіп тұрған жерлері болмауы керек.

** Ойық бүкіл құбырдың айналасында біркелкі болуы керек. Ойық көрсетілген «C» диаметріне 
сәйкес келуі керек.

* Сопақтық немесе дөңгелек пішімнен ауытқушылық орнатылған шақтамалар шегінде 
болуы керек

Ойық салынуы керек мин. стандартты қабырға қалыңдығы. Шақтамалар ANSI/AWWA C151/A21.51 
стандартына сәйкес келуі керек.
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Радиусы икемді ойық кесу сипаттамалары Иілімді темір құбыр

1 2 3 4 5 6 7

Номиналды 
өлшемі 
(дюйм/ 

мм)

Құбырдың сыртқы диаметрі 
(дюйм/мм)

«A» § 
төсем 

ұяшығы 
+0,00 
-0,02

«B» 
ойық ені 

+0,03 
-0,02

Ойықтың диаметрі 
C**

Радиусы 
R

Рұқс. ет.  
мин.  
қаб.  
қал. 
T#

Негізгі Ауытқу шегі Негізгі

Ауытқу 
шегі 

+0,000 Шойын
Иілімді 
темір

4 4.80 +0.045 -0.045 0.750 0.375 4.563 -0.020 0.120 0.35 0.32
100 121,9 +1,14 -1,14 19,05 9,53 115,90 -0,51 3,05 8,9 8,1
6 6.90 +0.060 -0.060 0.750 0.375 6.656 -0.020 0.120 0.38 0.34

150 175,3 +1,52 -1,52 19,05 9,53 169,06 -0,51 3,05 9,7 8,6
8 9.05 +0.060 -0.060 0.875 0.500 8.781 -0.025 0.145 0.41 0.36

200 229,9 +1,52 -1,52 22,23 12,70 223,04 -0,64 3,68 10,4 9,1
10 11.10 +0.060 -0.060 0.938 0.500 10.813 -0.025 0.145 0.44 0.38

250 28,19 +1,52 -1,52 23,83 12,70 274,65 -0,64 3,68 11,9 9,7
12 13.20 +0.060 -0.060 0.938 0.500 12.906 -0.030 0.145 0.48 0.40

300 335,3 +1,52 -1,52 23,83 12,70 327,81 -0,76 3,68 12,2 10,2

§ Тегіс болуы керек және терең шұңқырлары немесе дүмпиіп тұрған жерлері болмауы керек.

** Ойық бүкіл құбырдың айналасында біркелкі болуы керек. Ойық көрсетілген «C» диаметріне 
сәйкес келуі керек.

* Сопақтық немесе дөңгелек пішімнен 
ауытқушылық орнатылған шақтамалар шегінде 
болуы керек

Ойық салынуы керек мин. стандартты қабырға 
қалыңдығы. Шақтамалар ANSI/AWWA C151/A21.51 
стандартына сәйкес келуі керек.

Құйылатын құбырларға арналған Victaulic ойығының 
сипаттамалары (сұр және иілімді) ANSI/AWWA C-606 
стандартының талаптарына сәйкес келеді.

Құйылатын құбырда кернеу шоғырлануын 
төмендету үшін, ойық калибр түбінің бұрыштарында радиуспен («R» өлшемі) кесіледі. Ойық 
өлшемдері құбыр класына және қысымға қарамастан, кез келген құбырдың сыртқы диаметрі 
үшін бірдей болады.

Стандартты дайындық қатаң радиусты ойық үшін өткізіледі. Радиусы икемді ойықтың 
өлшемдері қосылымда кеңею/қысылу аймағын немесе бұрыштық қозғалыс шегін қамтамасыз 
ету үшін пайдаланылуы мүмкін.

Victaulic тығыздағышы үшін герметикалық орынды қамтамасыз ету үшін, ойық пен құбырдың 
ұшы арасындағы құбырдың сыртқы беті тегіс болуы және онда терең шұңқырлар немесе 
дүмпиіп тұрған жерлер болмауы тиіс. Аймақты барлық тоттан, борпылдақ қақтан, май және 
қоқыстан тазалау қажет. Герметикалық орынды (ANSI/AWWA C-606 стандартын қараңыз) 
қамтамасыз ету үшін, соғылған беттер түзету әрекетін қажет етуі мүмкін.

Радиусы икемді және қатқыл ойық кесу сипаттамаларына арналған 25.05-сұраныс.
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ҚОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕР МЕН АКСЕССУАРЛАР

БӨЛШЕКТЕРГЕ ТАПСЫРЫС БЕРУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
1. Бөлшектерге тапсырыс беру кезінде келесі ақпарат қажет.

2. 1. Құрал үлгісінің нөмірі: VG-412

3. Құралдың сериялық нөмірі. Сериялық нөмірді корпусқа тойтарылған темір 
биркадан табуға болады.

4. Бөлшек(тер) жіберілетін мекенжай. Компанияның атауын және мекенжайын 
көрсетіңіз.

5. Бөлшек(тер) жіберілетін тұлғалар.

6. Бөлшекке тапсырыс беру нөмірі.

Ең жақын орналасқан Victaulic сату кеңсесінен бөлшектерге тапсырыс беріңіз. 
Жақын маңдағы Victaulic сату кеңсесін табу үшін осы нұсқаулықтың артқы 
бетіне жүгініңіз.

КЕРЕК-ЖАРАҚТАР
4–12 дюймдік болаттан жасалған құбырда ойық кесуге арналған жинақ.
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victauliclocations.com

АҚШ/Әлем бойынша 
штаб-пәтерлері
4901 Kesslersville Road 
Easton, PA 18040, АҚШ

EMEAI
Prijkelstraat 36 
9810 Nazareth, Бельгия

Азия-Тынық мұхит аймағы
Unit 808, Building B 
Hongwell International Plaza 
No.1602 West Zhongshan Road 
Shanghai, 200235, Қытай


