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ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 
 

Муњимияти мавзўъ. Барќароркунии љузъиѐтҳои мошини фарсудашуда 
ва ба онњо баргардондани хусусиятњои истифодавии баланд дар раванди кор 
тавассути фарсоиш мунтазам гумкардашуда, муаммои муњимтарини техника 
ва технологияи таъмир ба њисоб меравад. Раванди барќароркунї, бояд 
њосил кардани љузъиѐтро бо хусусиятњои ба ҷузъи нав наздик ѐ аз онњо бар-
тариятдошта таъмин намояд.  

Дар замони муосир миќдори зиѐди усулҳои технологияи мустањкамкунї 
ва барќароркунии љузъиѐти мошинњо мављуданд. Яке аз усулњои техноло-
гияњои барќароркунии рўя, тариќи андудании газї-њароратии рўйпушњои 
муњифозатї њисоб меѐбад. 

Раванди андудан љињати омодасозии рӯяи асос пеш аз андудан талаботи 

гуногун – нисбати сохтор, њарорат, дараљаи фаъолнокї ва ѓайраро пеш-
нињод менамояд. Дар раванди андудании газї-њароратї алоќамандии бай-
нињамдигарии байни заррањои андудашаванда бо рўяи шахшўл аст, ки яке 
аз муаммоњои асосии андармонии мустањкам ва ќобилияти кории ќабати 
рўйпушшуда њисоб меѐбад. 

Дар технологияи муосири андудани газї-њароратї тарзњои гуногуни 
омодасозии рўя: харошкорї, коркарди хотимавии ултрасадої (КХУ), кор-
кард бо фавраи сочма ва коркарди фавра-абразивї (КФА) истифода карда 
мешаванд. Аз усулњои номбаршуда коркарди фавра-абразивї, яке аз 
усулњои нисбатан самараноки омодасозии рўяњои маснуоти металї ба њисоб 
меравад, ки комилан ба пуррагӣ омўхта нашудааст. 

Дар соњаи рўйпушкунии газї-њароратї коркардњои Антонов И. А., Бо-
рисов Ю. С., Дорожкин Н.Н.,  Дружинин Л.К., Катс Н.В., Копилов В.И., 
Костиков В.И., Красулин Ю.Л., Кулик А.Я. ва дигарон мављуданд, ки ба 
омўхтани рўйпушњо тариќи андуданро бахшидаанд. Тањлили корњои муал-
лифони номбаршуда нишон доданд, ки натиљањо раванди омодасозии 
асосњо ва маводњои андуданишудаи барои барќароркунии љузъиѐт баъди ис-
тифодабарї ба ќадри кофї ба пуррагї тавсиф намедињанд. Бинобар ин омо-
да кардани рўя пеш аз андудании газї-њароратї дар технологияи барќарор-
кунии љузъиѐти мошинњо, мавќеи махсусро ишѓол мекунанд. Бартарияти 
(КФА) усул аз он иборат аст, ки имконияти дастрас кардани возењии мусои-
ди шахшўлии рўя пеш аз рўйпушкунї бо хусусиятњои махсус дар баробари 
арзиши нисбатан начандон зиѐди раванд мављуд мебошад. Дар баробари ин, 
љињати ба таври васеъ љорї намудани усули мазкур мустањкамии часпандагї 
дар рўяи ќисмати «рўйпуш – метали асосї», ки вобастагии фарќияти хусуси-
ятњои физикию механикии маводи пошидашаванда ва рӯяи асос боис мегар-
данд, монеагї мекунад.  

Маќсад ва вазифањои тадќиќот. Дар асоси тадќиќот хусусиятњои физи-
кию механикии маводњо ва омилњои технологии ташаккулѐбї ва вайронша-
вии рўйпушњои газї-њароратиро бо асос муайянкунанда тањия кардани тав-
сияњо доир ба интихоби маводњои асосии абразивии регпошанда ва пара-
метрњои технологии рўйпушкунии пўлодї тариќи андудани  газї-њароратї. 
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Барои ноил гардидан ба маќсади пешбинишуда дар раванди кор 
масъалањои зерин бояд њал карда шаванд:  

1. Бунѐд кардани тамсилаи математикии муносибсозии параметрњои тех-
нологии коркарди маводи асосї бо њосил кардани талаботи шахшўлии 
рўя;   
2. Тадќиќоти хусусиятњои асосии рўяии метали асосї баъди коркарди 
механикии пешакї ва коркарди њароратии муайянкунандаи фаъолгардо-
нии он дар раванди андудании газї-њароратї;  
3. Омўхтани хусусиятњои омодасозии фавра-абразивии рўя барои анду-
дан ва тањияи тавсияњо доир ба параметрњои муносиби омодасозии 
регпошии рўя пеш аз андудании минбаъдаи ќабати сатҳи рўйпуш (ЌСР); 
4. Тадќиќоти раванди ташаккулѐбии рўйпушњои бисѐртаркибаи дар ша-
роити њарорати баланд ва фарсоиш коркунанда; 
5. Коркарди равандњои технологии рўйпушкунї ва тавсияњо доир ба ис-
тифодаи онњо дар истењсолот. 
Объекти тадќиќот – раванди технологияи маљмўии бо усули рўйпуш-

кунии андудани газї-њароратӣ бо мақсади барќароркунии љузъиѐти мо-
шинњо, тариќи дохил кардани омодасозии фавра-абразивї. 

Матлаби тадќиќот – раванди технологии омодасозии фавра-абразивї 
бо бунѐди шахшўлии инкишофѐфтаи рўяи асоси пўлодини тањти андудании 
газї-њароратї. 

Усулњои тадќиќот – дар озмоишњо асбобњо ва усулњои тадќиќоти му-
осири стандартии физикию химиявї ва механикї истифода карда шудаанд; 
намунањо аз пўлоди тамѓаи 45 бо истифодаи дастгоњи харротї-винтбурии 
тамсилаи 16К20 сохта шудаанд; таљњизоти регпошанда аз љониби муаллиф 
сохта шудааст; пистолети махсус ва дањонаи сохтори нав барои таљњизоти 
регпошї; регњои квартсї ва маъдании андозањои гуногун; профилометри 
тамсилаи 296 бо унсурњои дастањои муоина ва электронї; заррабини ме-
таллографи тамсилаи МИМ-8 бо афзоиши ×100,×200 и ×500;  ченкунии 
сахтї бо усули Виккерс гузаронида шуд; барои рўйпушкунї металлизатори 
тамсилаи МГИ- 4А ва таљњизоти "SNMI " бо сархонаи тамсилаи "Тор - Jet 
/2" истифода карда шудааст; маводи пошидашаванда – сим аз пўлоди 
тамѓаи У8А; барои озмоиш нисбати фарсоишпазирии рўйпушњо таљњизоти 
тамсилаи МИ-5 истифода карда шуд. Барои мураттабсозии ќисмњои 
њисобї-навиштаљотї ва графикии рисола барномањои Word, Excel, компас 
3D ва барномањои дигари компютерї истифода шудааст. 

Навгонии илмии натиљањои дастрасшуда.  
1. Тамсилањои математикї доир ба муносибсозии параметрњои техно-

логии коркарди асос эљод карда шудааст, ки њисоб кардани параметрњои 
муносиби доначагии маводи регпошанда, масофаи коркард њамљоя бо муа-
йян кардани шакл ва диаметри дањанањои истифодашавандаро имконпазир 
мегардонад;  

2. Тадќиќоти хусусиятњои асосии рўяи метали асос баъди коркарди 
пешакии механикї ва њароратї амалї гардонда шуданд, ки фаъолгардонии 
онро дар раванди андудани газї-њароратї муайян мекунад;  
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3. Раванди технологии омодасозии рўяи метали асосї тањти андудан бо 
истифодаи коркарди фавра-абразивї, ки ба бузургии мустањкамии андар-
монии рўйпуш бо асос таъсироти мусбї мерасонад, тарњрезї карда шуда-
аст; 

4. Сохтори нави дањана бо шакли морпечи рўяи дохилї тарњрезї карда 
шудааст, ки коркарди сифатнокро тариќи печонидани сунбода њангоми 
зарбазанї бо асос боис мегардад ва дар баробари ин шахшўлии возењи 
рўяро бунѐд мегардонад.  

 
 Моњияти амалии рисолаи номзадї.  
Аз он иборат аст, ки тавсияњои доир ба интихоби маводњо барои кор-

карди фавра-абразивии рўяи маснуоти пўлодин дар бар гирифтаро, дар 
технологияњои раванди барќароркунии љузъиѐти мошинњо ва дастгоњњои 
технологии дар шароити соишї кор иљрокунанда, инчунин барои интихо-
би параметрњои муносиби КФА истифода карданро имконпазир мегардо-
над. Раванди технологии тарњрезишудаи барќароркунии љузъиѐти техники 
хољагии ќишлоќ (навардчаи насоси обкаш ва наварди муштакии насоси 
сўзишворї) бо самаранокии иќтисодии пешбинишудаи 12500 сомонї дар 
як сол  дар ЉС «Бодом» љорї карда шудааст. Дар баробари ин баќодории 
љузъиѐти барќароршуда 1,3 ÷ 1,5 маротиба зиѐд карда шудааст.   

Маводњои тадќиќот, инчунин њангоми омўхтани фанни таълимии «Ис-
тењсолоти таъмирї» равияи «Таљњизот ва технологияњои мошинсозї» ме-
тавонанд, дар мавриди истифода қарор дода бошад.   
       Муќаррароти асосии ба њимоя пешнињодшаванда: 

1. Тамсилањои математикї доир ба муносибсозии параметрњои техно-
логии коркарди асос ва њисоб кардани доначагии маводи андудашаван-
да, масофаи коркард ва диаметри дањонањои истифодашаванда;  
2. Натиљањои тадќиќоти хусусиятњои асосии метали асос баъди коркар-
ди пешакї ва хотимавї, инчунин рўйпушкунии газї-њароратї; 
3. Сохтори нави тарњрезишудаи дањона барои коркарди фавра-
абразивї, ки шакли морпечи рўяи дохили дорад;  
4. Раванди технологии маљмўии омодасозии фавра-абразивии асоси 
пўлодин бо андудании минбаъдаи ќабати кории барќароркунанда.  

       Сањми шахсии муаллиф. Муаллиф њангоми омодасозї намунаҳо асоси 
рӯяи пўлоди тамѓаи 45, ченкуни ва коркарди натиљањо, муњокимаи онњо, 
хулосаҳо ва тайѐр кардани маводњо барои интишор иштироки бевосита 
дошт. Дар «Бюрои конструкторї»-и Донишкадаи кўњї-металлургии 
Тољикистон ва ЉС «Бодом»-и шањри Конибодом худи муаллиф таљрибањо 
гузаронидааст. Дар тањияи пойгоњи маълумотњо доир ба чен кардани да-
раљаи микроноњамворињо, коркард, ташхис ва шарҳи натиҷаҳои гирифта-
шуда бевосита иштирок намудааст. 

Санљида расман тасдиќ кардани корњои иљрошуда. Доир ба натиљањои 
асосии корњои иљрошуда дар Конфронси бйналмилалии илмї-амалї дар 
мавзўи «Њамгироии илм ва истењсолот њамчун механизми рушди соњаи 
кўњї-металлургии Љумњурии Тољикистон» (шањри Бўстон, ДКМТ, соли 
2016); Конфронси байналмилалии илмї-амалї дар мавзўи «Илм ва инно-
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ватсия дар асри ХХ1: масъалањои мубрами рўз, дастовард ва тамоюли 
рушд» (шањри Душанбе, соли 2017); Конфронси илмї-амалї дар мавзўи 
«Истиќлолияти энергетикї, маќсад ва раванди амалигардонии лоињањои 
бузурги соња» (шањри Бўстон, ДКМТ, соли 2018); Конференсияи илмї-
амалї бахшида ба рўзи «Таљдиди НБО-и Норак» дар имавзўи: «Истиќло-
лияти энергетикї – омили асосии рушди саноати кўњї-металлургї», (шањри 
Бўстон, ДКМТ, соли 2019) тариќи баромад маълумот дода шуда, баррасї 
карда шудаанд.  

Интишорот. Доир ба мавзўи рисола 14 кор интишор карда шудаанд, 
аз он љумла 4 маќола дар маљаллањои ба номгўйи КОА назди Президенти 
ЉТ ва 10 маќолањои илмї дар маводњои конфронсњои байналмилалї ва 
љумњуриявї.  

Њаљм ва сохтори рисола. Рисола дар 132 сањифаи матни навиштаљоти 
мошинї баѐн карда шуда, 20 љадвал, 43 расм ва 1 замимаро дар бар меги-
рад. Рисола аз сарсухан, чор банди ќисми асосї, натиљагирињо, хулоса ва 
рўйхати манбањои истифодашуда (104 номгўй) иборат мебошад.  
         

 

МУНДАРИЉАИ АСОСИИ РИСОЛА 
 

Дар сарсухан муњимияти мавзўи тадќиќот асоснок карда шуда, маќсад 
ва вазифањои тадќиќот муќаррар карда шудааст, навгонии илмї, муќарра-
роти асосии ба њимоя пешнињодшаванда, моњияти амалии натиљањои даст-
расшуда инъикос карда шудааст, доир ба санљида расман тасдиќ кардан ва 
интишороти натиљањои кор маълумотњо оварда шудааст. 

Дар банди якум шарњи таъсироти омилњои технологї ва маводњои по-
шидашаванда ба хусусиятњои истифодавии љузъиѐти мошинњо пешнињод 
шудаанд; рўяњои фарсудашавандаи љузъиѐти мошинњо, усулњои баланд бар-
доштани мустањкамии часпиши рўяњои андудашуда бо асос  шарњ дода 
шудаанд; вазифањои асосии тамсиласозии математикї ва банаќшагирии оз-
моишњо муайян  карда шуда, усулњои муайян кардани мустањкамии андар-
монї ва шиддатњои боќимонда ва таъсироти онњо ба хусусияти маводи рўй-
пуш, тарњрезї карда шудаанд.  

Дар зербанди 1.1. усулњои мављудаи барќароркунии љузъиѐти мошинњо 
тариќи рўйпушкунї тањлил карда шудааст. Муќаррар карда шудааст, ки но-
вобаста аз таъсироти муњити атроф омили асосии вайроншавии рўйпушњо 
алоќаи нокифояи байни маводи рўйпуш ва асос њисоб меѐбад. 

Дар зербанди 1.2. маълумот доир ба усулњои баланд бардоштани му-
стањкамии часпиши рўйпушњои андудашуда бо маводи асосї баррасї карда 
шудааст. 
       Дар зербанди 1.3. тамсилањои математикии муносибсозии параметрњои 
технологии коркарди асос тарњрезї карда шудааст. Барои коркарди фавра-
абразивї ба ин параметрњо андозаи доначагии маводи абразивї, зичии по-
шхурандагии рег, масофа аз дањана то рўяи коркардшаванда, диаметри 
дањана, шахшўлии рўяи коркардшуда гирифта шудааст.  
        Њангоми тадќиќоти параметрњои механикї ва геометрии намунањо аз 
пўлоди тамѓаи 45, ки баъди коркарди фавра-абразивї тањти андудани газї-
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њароратї дастрас шудаанд, омилњои зерин  интихоб шудаанд: доначагї – (S) 
ва зичии – (δ) маводи абразивї, L – масофа аз дањана то рўяи 
коркардшаванда, инчунин диаметри дањана – d (љадвали1).  

Љадвали 1. 
Ќимат ва бузургињои параметрњои муносибсозї 

 

 
№ 

Андозаи 
доначагии 
маводи аб-

разивї, 

S (мм) 

Зиччи пош-
хурандагї, 

 δ (кг/м3) 

Масофа аз дањана 
то рўяи 

коркардшаванда, 

L (мм) 

Диаметри 
дањана, 

d (мм) 

Шахшўлии 
рўяи 

коркардшуда, 

Ra(мкм) 

1 1,3 2400 80 3 2,5 
2 1,4 2440 85 4 5 
3 1,5 2480 90 5 7,5 
4 1,6 2520 95 5,5 10 
5 1,7 2560 100 6 20 
6 1,8 2600 105 6,5 10 
7 1,9 2640 110 7 7,5 
8 2,0 2700 120 8 5 

 

Дар асоси натиљањои њисобкунињо муодилањои мувофиќатсозї барои 

њисоб кардани параметри муносибсозии Ra оварда шудаанд (љадвали 2).  

Љадвали 2.        
Муодилањои муносибсозии банаќшагирии математикии озмоиш 

  
№ 

Параметр S(мм) (кг/м3) L (мм) d(мм) 
Муодилањои 

мувофиќатсозї 
1  S, (мм) - 0,99х 0,96х 0,98х  =1855,1+  

2 , (кг/м3) 0,99 - 0,96х 0,99х  =8,8+  

3  L, (мм) 0,96 0,96 - 0,95х  = +8,8 

4  D, (мм) 0,98 0,99 0,95 - d =6,51S-5,12 
5 Ra, (мкм) 0,59 - 0,55 0,61 Ra =12,86S-12,77 

 
        Њамин тавр, натиљањои дар љадвали 2 овардашуда имконият медињанд, 

ки бар ивази чор параметри муносибсозї (S, δ, L ва d) як параметр (S ѐ L) 

чен карда шуда, дар асоси он нишондињандањои дигар њисоб карда шаванд.   

        Бо истифодаи тањлили мувофиќатсозї алоќамандии хаттї њосил карда 

шудааст, ки онро тариќи графикї дар намуди шакли иборат аз нуќтањо 

(ќуллањо) ва порчањои (ќабурѓањр) баъзе аз ќуллањоро пайвасткунанда 

тасвир кардан мумкин аст. Ќуллањои шакли њосилшуда хусусиятњо њисоб 

ѐфта, њар яке аз порчањо мављудияти алоќамандии хаттии байни ќуллањоро 

нишон медињанд (расми 1). 
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Расми 1. Шакли муќарраркунандаи алоќамандї байни параметрњои муно-

сибсозї бо истифодаи коэффисиентњои муносибсозии љуфтї 
 

        Дар асои расми 1 ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки андозаи нис-
бии доначагї ва зичии резандагии маводи абразивї бо хусусиятњои дигар 
алоќамандии статикї доранд.  

Банди дуюм ба шарњи усулњои тадќиќотњои таљрибавї, интихоби 
маводи рўйпушкунї, дастгоњњо ва намунањо бахшида шудааст. Дар ин банд 
технологияи таъмири барќароркунандагии рўяњои фарсудашудаи љузъиѐти 
мошинњо шарњ дода шуда, интихоби маводи рўйпуш, таркиби химиявї ва 
фазагии он, усулњои тадќиќотњои таљрибавї, дастгоњ ва таљњизоти 
тадќиќоти рўйпушњои андудашуда амалї гардонда шудаанд. 
        Дар марњалаи якуми тадќиќот намунањо аз пўлоди тамѓаи 45 тариќи 
коркард дар дастгоњи харротї-винтбури тамсилаи 16К20 омода карда 
шудаанд. 
        Коркарди намунањо тањти андудан бо усули  коркарди фавра-абразивї 
(КФА) иљро карда шудаанд. Барои њосил кардани шахшўлии зарурї кор-
карди рўяи намунањо бо истифодаи таљњизоти регпошандаи тарњрезишуда 
иљро карда шудааст. 

  Њангоми коркарди фавра-абразивии рўяи маводи асос параметрњои 
асосии зерини ба њисоб гирифта шудаанд: 

- доначагии гуногуни рег (навъ ва хусусияти рег); 
- масофа аз дањана то рўяи коркардшаванда (80÷120мм); 

- диаметри ва сохтори сўрохи дањана (d = 6мм, 5мм, мм и мм – 

сўрохии ду дањанаи охирин шакли морпеч доранд). 
        Барои коркарди намунањои асос (пўлод 45) барои таљњизоти регпо-
шанда пистолети маъсус ва 4 дањанаи диаметр ва сохторашон гуногун, ай-
нан бо сўрохии дохилии шакли морпеч сохта шудаанд (расми 2). 

 
Расми 2. Пистолет ва 4 намуди дањана бо диаметр ва сохторњои гуногуни 

сўрохї ( 6мм,  5мм,           
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       Шахшўлии рўяњо бо истифодаи профилометри тамсилаи 296 чен карда 
шудаанд. Бартарияти профилометри мазкур имконпазир будани шахшўлї 
ва доир ба микроноњамворињои рўяи намунањо дар намуди электронї 
дастрас кардани маълумотњои даќиќ њисоб меѐбад. 
       Барои рўйпушкунї бо ҚСР таљњизоти газӣ-оташӣ металпўшкунии 
МГИ- 4А ва таљњизоти "SNMI " бо сархонаи "Тор - Jet /2" (истењсоли Фа-
ронса) истифода карда шудааст, ки бо миќдори кофии асбобњо барои назо-
рати параметрњои раванд таъмин карда шудаанд. Ба сифати гази сўзанда 
асетилен истифода карда шудааст. Маводи рўйпушкунанда – сим аз пўлоди 
тамѓаи У8А (ГОСТ 2283-79) бо диаметри 2 мм; масофаи рўйпушкунї 120 ÷ 
150 мм; суръати хаттии љойивазкунии намунањо нисбат ба дањанаи 
таљњизоти металпўшкунанада 15 ÷ 20 м/даќиќаро ташкил медињад; ѓафсии 
ќабати рўйпушкунї 0,5 ÷ 0,6 мм. 
        Интихоби обектњои тадќиќот бо назардошти маќсад ва вазифањои 
тадќиќот вобастааст. Аз ин ҷо, мустањкамии адгезионии рўйпуш аз сифати 
омодасозии ќабати рўягии маводи асосї, фарсоишпазирї – аз хусусияти 
маводи андуданӣ ва муқовимати часпандагӣ бошад, аз шароити коркарди 
механикии КСР вобаста мебошанд. 
        Дар банди сеюм маълумот доир ба таљрибањои тадќиќоти омодакунии 
рўяи асоси тањти љангпўшї оварда шудаанд. 
        Бо маќсади тадќиќоти микроноњамворињои рўйи маснуоти пўлодини 
бо усули коркарди регпошии фавра њосилшуда дар кор таљрибањое гузаро-
нида шудаанд, ки дар онњо ба сифати маводи донагї регњои квартсї ва 
маъдании бо маводи доначагиашон гуногун дар мавриди истифода қарор-
карда шудаанд.  
         Барои муайян кардани доначагии регњои квартсї ва маъданї бо 
элакњои андозаи сӯрохиашон S1≥0,7мм,S2 ≥1,0мм, S3≥1,7мм и S4≥2,2мм ис-
тифода карда шудаанд (љадвали 3). 

Љадвали 3.            
Нишондињандањои доначагии таркиби рег 

 

№ Намуди рег Таркиби рег 
Зичии  

резандагии 
рег, т/м3 

Зичии  
резандагии 
рег, кг/м3 

Шакли булўрии  
донаи рег 

1 Реги квартсї 

SiO2 94%, гилхок, 

Ca, Fe, Mn ва унсурњои 
дигар 

1,4÷1,65 1400÷1650 
 

Шакли тригоналї 

2 Реги маъданї 
Fe, Zn, Аu, Pb, Са ва 
унсурњои дигар 

2,4÷2,7 2400÷2700 
 

Шакли гексигоналї 

        
      Дар кор таъсири андозаи маводи регпошанда (S) ва масофа аз буриши 
дањана то рўяи намунаи коркардшаванда (L) ба шахшўлии рўяи 
коркардшуда Rz тадќиќ карда шудаанд. Натиљањои тадќиќот дар расмњои 
3 ва 4 оварда шудаанд.    
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2 навъи рег × 4 доначагї (андоза) 
 

 
Расми 3. Таъсири андозаи миѐнаи донача ба шахшўлии рўя. 

 

 
Расми 4. Таъсири масофа аз буриши дањана то рўяи намунаи 

коркардшаванда ба шахшўлии рўя. 
 

         Дар баробари ин нишондињандањои муносиби маводи андудашаванда, 

монанди реги маъданї, ки барои он параметрњои , S3 ≥ 1,7 мм бо 

шакли донањо, инчунин масса ва сахтии маводи андудашаванда маънидод 
карда мешаванд (љадвали 4). 
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Љадвали 4.             
Натиљаи таљрибањо доир ба ченкунии шахшўлии рўя 

                                                                                                            

           
        Дар асоси натиљањои тадќиќот муќаррар карда шудааст, ки маводи 
бењтарин барои регпошї реги маъдании шикасташудаи андозааш дар 

њудуди S3  1,7 мм љойгиршуда њисоб меѐбад; дар баробари ин масофаи 

муносиб (  барои коркарди рўя  = 90 ÷ 110 мм њисоб меѐбад. Чунин 

намуди коркард њангоми барќароркунии љузъиѐти фарсудашудаи мошинњо 
бо усули рўйпушкунии газї-њароратї тавсия карда мешавад, ки захираи 
кори љузъиѐти барќароршударо 1,3 ÷ 1,5 маротиба зиѐд карда метавонад.  
       Аз рўи натиљањои дастрасшуда аз рўи миќѐси Ra вобаста аз андоза ва 
шакли дањанањои истифодашаванда, диаграммаи шахшўлї тартиб дода 
шудааст (расми 5). 
 

№ Асбоб  
Намуди 

 Коркард 

М
а

в
о

д
 Ќимати 

миѐнаи 5 
ченкунї  

(мкм) 

Синфи  
шахшўлї 

(мувофиќи 
стандарт) 

Шахшўлї Ra 
мувофиќи 
стандарт, 

мкм 

Шахшўлї Rz 
мувофиќи 
стандарт, 

мкм 

1
 

Профилометр-296      

Дарозии равишҳо     1,5 

Буриши қадам          2,5 

Ҳудуди андозагирӣ   10 

Коркарди  

харротӣ 
(ченкунии сатҳи боло) 

Пӯлод 
45 

 
     2,45 

 
6 

 
2,5 

 
10 

 
Профилометр-296  

Дарозии равишҳо     1,5 

Буриши қадам          2,5 

Ҳудуди андозагирӣ   10 

К
о
р
к

а
р
д

и
 

р
ег

п
о
ш

а
н

д
н

а
  

( ч
ен

к
у

н
и

и
 с

а
т

ҳ
и

 б
о
л

о
 )

  

со
п

л
о
  

∅
 6

м
м

 

 3
÷

5
 б

а
р
 

Пӯлод 
45 

 
8,85 

 
4 

 
10 

 
40 

2
 

Профилометр-296  

Дарозии равишҳо     1,5 

Буриши қадам          2,5 

Ҳудуди андозагирӣ   10 

Коркарди  

харротӣ 
(ченкунии сатҳи боло) 

Пӯлод 
45 

      2,48 6 
 

2,5 
10 

Профилометр-296  

Дарозии равишҳо     1,5 

Буриши қадам          2,5 

Ҳудуди андозагирӣ   10 

К
о
р
к

а
р
д

и
 

р
ег

п
о
ш

а
н

д
н

а
  

( ч
ен

к
у
н

и
и

 с
а
т

ҳ
и

 б
о
л

о
 )
 

со
п

л
о
  

∅
 5

м
м

 

 3
÷

5
 б

а
р
 

Пӯлод 
45 

     10,25 
 

3 
 

20 
 

80 

3
 

Профилометр-296  

Дарозии равишҳо     1,5 

Буриши қадам          2,5 

Ҳудуди андозагирӣ   10 

Коркарди  

харротӣ 
(ченкунии сатҳи боло) 

Пӯлод 
45       4,95 5 5 20 

Профилометр-296  

Дарозии равишҳо     1,5 

Буриши қадам          2,5 

Ҳудуди андозагирӣ   10 

К
о
р
к

а
р
д

и
 

р
ег

п
о
ш

а
н

д
н

а
  

( ч
ен

к
у
н

и
и

 с
а
т

ҳ
и

 б
о
л

о
 )
 

со
п

л
о
  

∅
 8

*
м

м
 

3
÷

5
 б

а
р
 

Пӯлод 
45 

6,85 4 10 20 

4
 

Профилометр-296  

Дарозии равишҳо     1,5 

Буриши қадам          2,5 

Ҳудуди андозагирӣ   10 

Коркарди  

харротӣ 
(ченкунии сатҳи боло) 

Пӯлод 
45 

 
     2,45 

 
6 

 
2,5 

10 

Профилометр-296  

Дарозии равишҳо     1,5 

Буриши қадам          2,5 

Ҳудуди андозагирӣ   10 

К
о
р
к

а
р
д

и
 

р
ег

п
о
ш

а
н

д
н

а
  

( ч
ен

к
у
н

и
и

 с
а
т

ҳ
и

 б
о
л

о
 )
 

со
п

л
о
  

∅
 6

*
м

м
 

3
÷

5
 б

а
р
 

Пӯлод 
45  

5,75 4 10 40 
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Расми 5. Вобастагии шахшўлии рўя аз дањанањои истифодашаванда  

       Таҳлил нишон медиҳад, ки натиҷаҳои тадқиқотҳои гузаронидашуда 
ҳангоми истифодабарии андозаи реги маъдании S3 ≥1,7мм  ва коркард бо 

даҳанаи ∅8*мм дараҷаи баланди сатҳи шахшӯлии асоси рӯявиро ҳосил 
менамояд, ки барои рӯйпшкунии андудани газӣ-ҳароратӣ тавсия карда 
мешавад. Натиҷаҳои гирифташудаи сатҳи шахшулӣ нишон медиҳад, ки  
истифодабарии даҳанаи нав бо сохтори диаметри сўрохи морпечдошта 
ҳангоми коркарди регпоши самаранок аст. Технологияи омодакунии сатҳи 
рӯявиро барои барқарорнамоии ҷузъиѐти мошинҳо, таҷҳизотҳои технологӣ 
ва дигар конструксияҳоро имконпазир мебошад. 

         Пардаи оксидӣ ва қабати  адсорбонӣ дар сатҳи рӯяи асосӣ 
      Таъсири пардаи оксидӣ ва моеъи адсорбонии физикӣ ва газҳо дар му-
стаҳкамии пайвасткунии рӯйпӯши газӣ-ҳароратӣ бо пӯлодӣ 45 ҳангоми 
окисшавии пекашии намунаҳо дар қӯра ва ѐ коркарди он дар маҳлулҳо 
тадқиқ гардидааст. Бозпухти дегазатсионӣ ҳангоми 180°С ба баландгар-
дидани мустаҳкамии пайвастии ( 2 маротиба) рӯйпӯши бо сатҳи рӯяи пӯдо-
лии сайқалдодашуда, ҳангоми нигаҳдории дар қӯра аз 50 то 70 дақиқа (рас-
ми 6, каҷии 1) муқаррар карда шудааст. Бозпухти комилан дуру дароз ҳам-
роҳи баландгардии пардаи оксидӣ дар сатҳ (то 20 ÷ 30 мм) ва мувофиқатан 
ҳамчун ба пастшавии мустаҳкамии пайвастӣ оварда мерасонад.  
        Асоси рӯя пас аз коркарди фавра-абразивӣ, ба бозпухте, ки он аз ибти-
до фаъолии худро аз рӯи намуд, мувофиқатан тақсимотбандии қабати ад-
сорбиронии физикӣ ба рӯяи фаъоли марказии мувофиқ бо пайдо гардидани 
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пардаи оксиди дучор мегардад. Мустаҳкамии пайвастии рӯйпӯшӣ, дар ин 
ҳангом ба пастшавӣ дучор мегардад (расми 6, каҷии 2). Равандҳои десорб-
сияи нами ва газҳо, окисшавии рӯя, тағирѐбии мустаҳкамии пайвастии рӯя 
дар натиҷаи бозпухти оянда, мувофиқатан барои сатҳи сайқалдодашуда 
якҷоя карда мешавад. 

                     Бозпухт дар ҳарорати 3000С маълум шуд, ки дар шахшӯлии сатҳи 
пӯлоди 45 таъсири алалхусус мушкил дорад, ки бошиддат окисшавии рӯя  
дар марҳалаи аввалаи бозпухт ва таъсири манфии пардаи окисӣ дар якҷо-
якунии маводҳо дар самаранокии мусбии дегазатсияи сатҳӣ гузошта меша-
вад. Паст кардани тавсифи зарраи адгезӣ ҳангоми андудан бо пешаки 
бозпухти кӯтоҳмӯҳлат (расми 7) бо пайдо гардидани пардаи оксидӣ 
алоқаманд аст. Мавҷудияти дегазатсияи сатҳӣ, дар ин ҳангом барои 
тағирѐби имкон надорад. Нақши мусбии дегазатсияи сатҳӣ дар баланд гар-
дидани зарраи адгезӣ дар фосилаи вақти бозпухти 10 ÷ 15 дақиқа ҷой до-
рад.   

                    Бозпухти оянда ба пайдо гардидани интерферентсионӣ-ранғнамоии 
пардаи оксидӣ ва паст гардидани мустаҳкамии часпиши рӯйпӯши бо рӯяи 
асосии окиси амалӣ мегардад. Бо баланд гардидани ғавсии пардаи оксиди 
мувофиқатан мустаҳкамии часпиши паст мегардад. Аз ин лиҳоз бошиддат 
баланд гардидани тавсифи адгезӣ қисман оксиди алюминӣ ҳангоми ғавсии 
пардаи калон аз 60 мкм  ва У8А дар ин ҳангом, ғавсии парда калон аз 25 
мкм (расми 8) бояд бо вайронгардии парда, ҳангоми андудан ба алоқаи 
мавод зарраҳо бо рӯяи асоси рӯяи сатҳи нафисро, алоқаманд менамояд.  

                    Таҳлили расми 8 иҷрои қатори хулосаҳои асоси, оиди якҷоякунии 
механизми маводҳо, ҳангоми андудани газӣ-ҳароратӣ имконпазир аст: 

                    Дар аввал, механизми якҷоякунии зарраҳои андудании оксидҳо ва 
металҳо бо  сатҳи асоси рӯяи окисии метали ҳаммонанд аст; 

                       Дуввум, алоқаи мустаҳками зарра-асоси рӯя дар натиҷаи вайроншавии 
пардаи оксиди ба амал меояд, дар сатҳи асоси рӯя ва бавуҷудоии алоқаи 
байни фаъолкунандаҳо аз ин лиҳоз минтақаи сатҳи асоси рӯя ва сатҳи зар-
раҳо дарбар мегирад.  

 

                 
Расми 6. Таъсири вақти дегазатсия ба мустаҳкамшавии часпиш ба асоси 

рӯя: 1- пӯлоди У8А, 2 - барои Al2O3 
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   хат барои У8А       хат аз рӯи Ка 

 

         Расми 7. Таъсири вақти бозпухт дар ҳавои атмосфери ҳангоми 300оС 
асоси рӯя аз пӯлоди 45 пас аз сайқалдиҳи дар коэффисиенти андудани Ка 
оксиди алюминӣ ва мустаҳкамии часпиши рӯйпӯши У8А. 
 

         
Расми 8. Таъсири ғавсии пардаи оксиди Hпо ба  коэффисиенти андудани Ка 

оксиди алюмини ба пӯлоди 45(каҷии 1)  ва мустаҳкамии часпиши  
рӯйпӯши У8А бо пӯлоди 45(каҷии 2).        

        Таҷрибаҳо аз рӯи таъсири маҳлулҳои ба мустаҳкамии часпиши 
рӯйпӯши газӣ-ҳароратӣ бо коркардгардидаи он сатҳи пӯлоди 45 нишон 
дод, ки маҳлулҳои органикӣ, ба ғайр аз глисерин, хуб бухор намешавад ба 
сатҳ, дар рӯйпӯши адгезионӣ барои пӯлодҳои сайқалдодашуда, кам таъси-
ри худро мерасонад. Коркарди сатҳи сайқалдодашуда бо глисерин ва об ба 
вайроншавии рӯйпӯши дар ин ҳангом ғавсии он 0,4÷0,5 мм ташкил 
медиҳад. 
         Коркарди сатҳи пӯлоди 45 бо маҳлулҳои органикӣ пас аз омодакунии 
бо фавра-абразивии бо истифодаи корунд, ба пастшавии мустаҳкамии 
часпиши андудамешудаи рӯйпӯши пӯлоди ба 1,5 ÷ 3 маротиба ва пас аз 
омодакунии сатҳи рӯя бо коркарди сочмавӣ 1,3 ÷ 1,5 маротиба афзун ме-
гардад. Ҳангоми истифодабарии маҳлулҳои тадқиқӣ мустаҳкамии часпан-
дагӣ бадтар мегардад, ба қаторӣ: карбонӣ-спирти- асетон-глисерини эти-
лии чорхлоридидошта ҷой дорад. Пас аз коркард дар спирти этилӣ ба-
ландшавии массаҳо, пешаки аз регпошии намунаҳои пӯлоди дида мешавад. 
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        Хамин гуна, новобаста аз намуди зарраҳои рӯйпӯшӣ монеъаи асосӣ, 
барои ташакулѐбии пайвастшавии мустаҳками байни онҳо ва сатҳи ме-
талии асоси рӯя, пардаи окиси дар сатҳи асоси рӯя ва адсорбонии ба онро 
газҳо дарбар мегирад. Фаъолгардонии сатҳи асосии рӯя ҳангоми андудан 
сар карда, бо вайроншавии қабати муқарарӣ, аз ғавсиҳо ва хусусияти он 
вобастааст.   

              Мутақобилияти зарраҳои андудани бо сатҳи шахшӯлӣ 
         Хосияти мутақобилияти зарраҳои андудани бо сатҳи шахшӯлӣ аз рӯи 
хусусияти мавод ва шароити андудан муайян карда мешавад. Дар диапозо-
ни тадқиқоти баландии микроноҳамвори бо баландгардии Rz кам гардида-
ни коэффисиенти шахшӯлии Кш ва коэффисиенти микробарҷастагии n му-
шоҳида карда мешавад (расми 9).  

 
           Расми 9. Таъсири баландии микроноҳамвории сатҳи дар асоси рӯя аз 
пӯлоди 45 ба  коэффисиенти шахшӯлии Кш (I) ва консентратсияи микро-
барҷастагии n (2) 
 
        Ҳангоми андудани заррача бо суръати баланд, Rz афзун мегардад, ки  
тавсифи мустаҳками часпишро бо асос беҳтар мегардонад (расми 10). Му-
стаҳкамии часпиш ифодаи кушоди калонро иникос менамояд, ки пас аз он 
бо баланд гардидан Rz ба камшави шурӯъ менамояд. Аммо коэффисиенти 
андудан дар ин ҳангом афзун мегардад. Тадқиқоти металлографи нишон 
медиҳад, ки алоқаи пурраи басомадҳо бо сатҳи асос, афзалиятан дар қул-
лаи микроноҳамвориро дорогӣ дорад (расми 10). 
 

 
 

Расми10. Микросохтори рӯйпӯши андуданӣ аз пӯлоди У8А (×200) 
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       Баланд гардидани баландии микроноҳамвории сатҳи асос дар ҳолати 
андудани басомади баландсуръат зарра каме ба якҷояшавӣ дар алоқаи 
(расми 11, каҷии 1) таъсир мерасонад. Заррачаҳо алоқаи хубро бо рӯяи асос 
аз рӯи ҳамаи сатҳ таъсири мутақобиларо иникос менамояд. Аммо ҳангоми 
ба баъзе бузургиҳои Rz зичии алоқа бо афтиш сатҳ вайрон мегардад, аммо 
мустаҳкамии часпандагӣ то дараҷаи андудани заррачави бо суръати паст 
(расми 11, каҷии 2) кам мегардад. Минбаъд баландгардии Rz  ба афзунгар-
дии бузургиҳои мустаҳкамии часпандагӣ ва пас аз он амалан, ки ба он 
таъсир намурасонад оварда мерасонад.  
        Дар коркарди пай дар пайи сатҳи пӯлод бо зарраҳои калон ва хурди 
реги маъданӣ дар микробарҷастагӣ шахшӯлии хурдро шакл мегирад, тав-
сифи мустаҳкамии часпандагӣ,  бо чунин сатҳ дар ҳамон дараҷа, ки барои 
сатҳ бо шахшӯлии хурд ҷой мегирад ташкил медиҳад. 
   

 
 

Расми 11.  Тағирѐбии коэффисиенти андудани Ка (а) ва мустаҳкамии 

рӯйпӯши часпандагӣ бо асоси рӯя аз пӯлоди 45 (б), ҳангоми андудани 
рӯйпӯши бо У8А. 

 
 каҷии часпиш                       каҷии Ка 

Расми 12. Таъсири шахшӯлии сатҳӣ ба мустаҳкамии часпандагии рӯйпӯши 

У8А бо асоси рӯя ( = 80÷140м/с) 



17 

        Ҳангоми суръати на он қадар калони зарраи андуданӣ барои ташаку-
лѐбии алоқавӣ нақши калиди дорад, дар равандҳои фаъолгардии таъсири 
мутақобиларо дар қуллаи микробарҷастагӣ, ки асосан алоқаи мустаҳкамро 
ташкил медиҳад, ҷой дорад. Аз ин лиҳоз, дар ин ҳолат ифодаи калон дар 
каҷии тобеияти тавсифи мустаҳкамии часпандагӣ аз бузургии микро-
барҷастагӣ, ба хуби иникос гардидааст. Боис ба як тараф, баланд гардида-
ни бузургиҳои деформатсияи пластики микробарҷастагӣ бо баланд гар-
дидани баландии он, аз ҷониби дигар кам гардидани шумораи микробасо-
мадҳои он оварда мерасад. Ба ғай аз ин, кам гардидани сатҳи нисбӣ ҳанго-
ми афзуншавии андозаҳои микроноҳамвориҳо оварда мерасонад, ҳангоми 
шароити баробарии мустаҳкамӣ ба баландшавии фишор дар алоқаи зар-
раҳои андуданӣ бо сатҳи асоси рӯявро ташкил медиҳад.  
        Афзунгардии баландии микробарҷастагӣ ба азнавтақсимкунии шид-
датҳо, дар раванди андудан ба зинаи бордорӣ, дар минтақаи алоқавӣ овар-

да мерасад. Дар натиҷа шарти баландгардии коэффисиенти андудани  Ка, 

ҳангоми паст гардидани мустаҳкамии часпандагии σчаспиш рӯйпӯшӣ (расми 
12, каҷии 1) мушоҳида карда мешавад. 

Тадқиқи сохтирҳо ва хусусияти физикию механикии  

рӯйпӯши газӣ-оташӣ (РОГ) 
       Ҳангоми андудани рӯйпӯши газӣ-ҳароратӣ таъсири мутақобилаи адге-
зионӣ байни рӯйпӯш ва метали асосӣ, бо фактори асосие, ки хусусияти фи-
зикӣ- механикӣ ва истифодабариро муайян менамояд амали мегардад. 
Ҳарорати мобайнии интегралии чунин таъсири мутақобила дар фосилаи 
ҳарорати «часпиш» маводи хокавӣ (0,6 ÷ 0,9 Тгудозиш) ҷойгир аст. Ин фоси-
лаи ҳарорати ҳодисае, ки ба тағирѐбии сохтор ва хусусияти минтақаи гуза-
риширо ҷой дорад тавсиф менамояд. Барои фаҳмонидани ин раванд, ки дар 
минтақаи гузариши амали мегардад, дар доираи самтҳои физикӣ, химиявӣ, 
механикӣ, физикӣ-химикӣ ва дигар самтҳо қатори назарияҳо ва гипотезҳо 
ҷой дорад.  
       Таҳлили металлографическии рӯйпӯши газӣ- оташӣ дар метали асоси 
ва бе он нишон дод, ки сохтори минтақаи гузариши шаклгири дар раванди 
кристаллшавӣ зарраҳои гудохташуда ҳангоми зарбахурии он бо сатҳи ме-
тали асосӣ амали мегардад. Дар расми 13 микросохтори рӯйпӯшӣ, бо анду-
дани сими пӯлодии У8А дар метали асосӣ оварда шудааст. 

 
Расми 13. Микросохтори рӯйпӯши газӣ-оташӣ аз пӯлоди У8А (×200)  

андудан ба рӯяи асосии омодакардашуда  
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Тадқиқи сахтӣ ва микросахтии рӯйпӯши андуданӣ. 
       Сахтии металорӯйпуширо омӯхта, бояд фарқ намудани микросахтии 
заррачаҳои алоҳидаро дар қабати метали андудашуда ва микросахтии 
рӯйпӯширо дар умум амали карда, ки имконияти фарқ намудан хеле да-
раҷаи назаррас дорад.  
       Дар қисмати додашуда, макро ва микросахтии рӯйпӯши тадқиқ карда 
шудааст. Макросахтӣ аз микросахтӣ бо он фарқ мекунад, ки дар сахтии 
сохтори алоҳида, дарбаргирандаи минтақаи гузариши бо метали асосӣ им-
конпазир аст. 
       Аз ин лиҳоз тағирѐбии микросахти зарурат ҳангоми омӯзиши 
сохторҳои сатҳи тунуки қабати рӯйпӯшӣ, махсусан минтақаи гузариши, ки 
қабати тунукро дорад, аҳамияти ҷиддиро металабад.  

Ҷадвали 5. 

Микросахтии минтақаҳои гузариши рӯйпӯши  

газӣ-оташӣ бо метали асосӣ 

№ 
Мавод:     

рӯяи асосӣ 
         рӯйпӯш 

Ҳудуд аз минатқаҳои 
гузариш, мкм 

Но, Мпа 

1 

Пӯлод 45 
У8А 

90 2060 
2 60 2060 
3 30 2060 
4 5 2370 
5 МГ 3600 
6 15 4640 
7 30 3830 

     * МГ – минтақаи гузариш 

 
Расми 14. Микросохтори рӯйпӯши аз пӯлоди У8А ва рӯяи асосӣ  

бо изи андозагирии микросахтӣ (×200) 
        Дар ҷадвали 5 нишонаи микросахтии минтақаи гузариши рӯйпӯши бо 
рӯяи асосӣ оварда шуда ва дар расми 14 минтақаи тадқиқи оварда шудааст. 
Чи хеле, ки аз натиҷаҳо дида мешавад, овардашудаҳо дар ҷадвал парокан-
дагии на он қадар калон  дар натиҷаҳои микросахти ба рӯйпӯш дар мин-
тақаи гузариши дида мешавад. Чунин парокандагии микросахти, ҳамчун аз 
рӯи буриши намунаи тадқиқӣ, инчунин аз рӯи фазаи алоҳидаи он, ки кон-
сентратсияи шиддати маҳдудӣ, боиси сабаби пайдо гардиданро дорад. 

       Часпониши сатҳ. Натиҷаҳои ҳисоб, ки дар расми 15 (а,б) оварда шуда-
аст, нишон медиҳад, ки часпониши сатҳи асоси пеш аз андудани газӣ-
ҳароратӣ метавонад зарраи адгезиониро дар вақти андудан бо суръати ба-
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ланд афзун намуда ва барзиѐд гармкунонии рӯяи асосӣ, ки дар натиҷа 
маводи он барзиѐд шакл дигар мекунад, то ҳатто пас аз пешаки мустаҳкам-
кунии часпиш, ба вуҷуд омадани алоқа бо шумораи калони марказҳои 
фаъолро боис гардад. Ҳангоми андудани газӣ-ҳароратӣ зарраҳои мушкил-
гудоз бо суръати 100-300 м/с кифояги мекунад, ки имконияти мустаҳкамку-
нии қабати сатҳиро дорад. Пастшавии суръати зарра ва кам гардидани 
ҳароратҳо дар алоқа, имконияти истифодабарии часпиши рӯяи асосӣ пеш 
аз андудани газӣ-ҳароратӣ зарурат надорад. Бояд дар назар дошт, ки ҳам-
маи факторҳо, ки имконияти консентаратсияи шиддат дар алоқаи зарра бо 
рӯяи асосӣ, мисол баланд гардидани микробарҷастагии сатҳи рӯяи асосӣ, 
инчунин пурқувватнамоии нақши часпиши сатҳ ба вуҷад овардани 
алоқаро, боис мегардад.        
       Тадқиқоти таҷрибавӣ аз рӯи андудани газӣ-ҳароратӣ зарраи У8А ва ок-
сиди алюмини барои мустаҳкамгардонии сатҳи коркардшудаи пӯлоди 45 
бо фавра-абразивӣ нишон дод, ки вобастаги аз суръати зарра ва ҳаро-
ратҳои асос, бо баланд гардидани часпиши мустаҳкамии пайвастӣ метаво-
над зиѐд ва ѐ кам шуда бошад. Барои маводҳои додашуда ва ҳангоми муа-
йяннамоии шароити таъсири мутақобилаи ҳароратӣ-суръатӣ, бузургии 
часпиши сатҳи рӯяи асос ҷой дорад, ки мустаҳкамии пайвастии рӯйпӯши 
андуданиро ниҳоят зиѐд мегардад.    
 

     
 

Расми 15 
          Суръати зарра; м/с:              1-100;                         2-140;                  3-160;   

                                                        4-200;                       5-240;                    6-280; 
       Расми 15. Таъсири зиччии дислокатсия дар сатҳи қабати рӯяи асос аз 
пӯлоди 45, нисбат ба мустаҳкамии пайвасти бо зарраи андуданӣ (а), ҳанго-

ми шумораи дислокатсияи муқаррагардида (б). 
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Суръати зарраҳо 160м/с                         
Расми 16. Таъсири зичии дислокатсия  дар сатҳи қабати рӯяи асоси  

мустаҳкамии пӯлоди 45 ба Ка. 

               
Расми 17. Таъсири дараҷаи пешакии часпиши рӯяи асоси сайқалдодашуда 

аз пӯлоди 45 ба коэффисиенти андудани (Ка) зарраи якуабатаи рӯйпӯш. 

      Тадқиқи ба хӯрдашавӣ тобоварии рӯйпӯши газӣ-оташӣ (РОГ)  
      Муқоисакунии таҷрибаи рӯйпӯши ба хӯрдашавӣ дар ду марҳала гузаро-
нида шуд. Дар марҳалаи якум ба хӯрдашави тобоварии рӯйпӯши газӣ-
оташӣ бо рӯяи асоси коркард нагардида ва дар марҳалаи дуввум бо фавра-
абразивӣ коркард гардида омӯхта шуд. Дар навбати худ дар ҳамаи 
марҳалаҳои таҷрибавӣ ба ивазшавии шароити хӯрдашавии бо роҳи тағирѐ-
бии муҳити корӣ ва сарбори ба аксулҷисм боис мегардад. Сарбори ба 
намуна ва ҳарорати таҷрибавӣ гузашта аз зарурати дастграсии натиҷаҳои 
боэътимод ва фарқкунанда ва инчунин бо назардошти сарбории истифо-
дашавандаи ҷузъиѐти мошинҳо ҷори карда шуд.       
       Дар расми 18 вобастагии коэффисиенти соиш аз вақти хӯрдашавӣ ҚСР 
дар шароити соиш бе маводи равғанмолӣ нишон дода шудааст.  
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Расми 18. Тағирѐбии коэффисиенти соиш дар вақти озмоиш: 

1- рӯйпӯше, ки дар сатҳи коркардшуда рӯйпӯш гардидааст; 
2- рӯйпӯш дар сатҳи коркард нагардида. 

 

Ба ҳурдашави тобоварии рӯйпӯш дар шароити соиш бо маводи равған-
молӣ. Техникаи муосир бунѐди маводҳои ба хӯрдашави тобоварро, ки дар 
шароити сарбории баланд ва суръати баланд кор мекунад ниѐз дорад. Дар 
навбати худ коэффисиенти соишии хурдро металабад. Бо ин мақсад исти-
фодабарии маводи равғанмолӣ мувофиқ ба талабот аст.    

Дар расми 19 вобастагии коэффисиентҳои соиши рӯйпӯшӣ аз вақти 
хӯрдашавӣ нишон дода шудааст. 

 

 
Расми 19. Вобастагии бузургиҳои коэффисиенти соиши рӯйпӯшӣ дар  

вақти озмоиш: 1 – рӯйпӯш бо рӯяи асоси коркардшуда; 2- бе рӯяи асоси 
коркард нагардида. 

Тадқиқоти муқоисавӣ ба хӯрдашави тобоварии рӯйпӯши газӣ – оташӣ 
нишон дод, ки туфайли хусусияти чандирию пластикии маводи бисѐрқаба-
та ва рӯяи асоси коркардшудаи суръати хӯрдашави ҚСР аз 1,2 ÷ 1,3 маро-
тиба кам мгардад. 
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Дар банди чорум, амалан истифодабарии натиҷаҳои тадқиқотӣ нишон 
дода шудааст. Банди мазкур оиди интихоби ҷузъ ва барқарорнамои бо усу-
ли андудани газӣ-ҳароратӣ (АГҲ), коркарди раванди технологии ба-
рақарорнамоии ҷузъи насоси обӣ ва сузишворӣ бо андудани газӣ-оташӣ 
оварда шудааст. 
        Дар қисмати хотимавии рисола, баҳодиҳии техникӣ-иқтисодӣ бо 
мувофиқи мақсад тадбиқи коркарди технологӣ ба истеҳсолот, дар мисоли 
ҷуъи интихобинтихобнамуда, ба назар гирифта шудааст. Барои баҳодиҳии 
техникӣ-иқтисодии усули барқарорнамоии хароҷоти камтарини ҳадди ақал 
гирифта шудааст.  
         Босамарии иқтисодии барқарорнамоии ҷузъҳои хӯрдашуда аз руи бу-
зургии самараи иқтисодии солона баҳо дода шуда, мувофиқатан аз рӯи 
барномаи «Усули муайяннамоии самараи иқтисодии истифодабарӣ дар 
техникаи нави хоҷагии халқ, ихтироот ва пешниҳодоти ратсионализаторӣ» 
истифода гардидааст.  

 

ХУЛОСАҲОИ УМУМӢ 

1.  Равандҳои асосии бунѐди рӯйпӯшӣ бо хусусияти пешгӯинамои ва му-
стаҳкамии пайвасти таҳлил карда шудааст. Имконияти беҳгардонии хоси-
яти хизмати рӯйпӯши бо роҳи муносибгардонии параметрҳои технологии 
омодакунии рӯяи асос, андудан ва коркарди навбати нишон дода шудааст.   
2. Модели математикӣ муносибгардонии параметрҳои технологии кор-
карди метали асосӣ бо бунѐди шахшӯлии тавсиявии сатҳ, зери андудани 
газӣ-ҳароратӣ коркард ва пешниҳод карда шудааст. 
3.   Таҳлили металлографиии минтақаи гузаришӣ «рӯйпӯш –метали асосӣ» 
нишон медиҳад, ки ҳангоми андудан рӯйпӯши аз пӯлоди У8А, дар охир хуб 
ба рӯяи асос ҷой гирифтааст, ки ҳудуди тақсимотии онро метавонем танҳо 
пас аз коркарди махсус дар минтақаи гузариши (МГ) мушоҳида карда 
бошем.   
4.  Таҷриба ба мустаҳкамии адгезионӣ рӯйпӯшӣ аз пӯлоди У8А нишон 
медиҳад, ки пешаки омодакунии сатҳ рӯя зери андудан бо коркарди фавра-
абразивӣ мустаҳкамии баланди адгезиониро (22 ÷ 26 МПа) нисбат ба кор-
карди сайқалдиҳӣ таъмин менамояд. 
      Вобастагии шахшӯлӣ аз усули коркарди технологӣ муайян карда шуда-
аст.  Коркарди фавра-абразивӣ сатҳи шахшӯлиро пас аз харротӣ 22 то 36% 
ва пас аз сайқалдиҳӣ аз 28 то 34% тағир медиҳад. 
5.  Вобастагии микросахтии рӯйпӯш аз чуқурии қабати андуданӣ муайян 
карда шудааст. Дар қабати андудани дар худуд бо метали асоси микро-
сахти якчанд маротиба зиѐд, нисбат ба сатҳи қабат, ки хоси дигар 
рӯйпӯшиҳо мебошад. Муҳимияти рӯйпӯши микросахти аз пӯлоди У8А ба 
ҳисоби миѐна аз рӯи ғавсии рӯйпӯши ба 11 % баробар аст. Ҳангоми афзун-
шавии ғавсии рӯйпӯши, якбора пастшавии бузургиҳои микросахти дида 
мешавад. Ҳангоми афзуншавии сахтии рӯйпӯши ба 36% бошидатии хӯрда-
шавӣ то 28% кам гардид.  
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6.   Муайян карда шудааст, ки ковокии рӯйпӯши У8А, 2 ÷ 3% ташкил дод, 
ки мустаҳкамии хуби адгезионӣ ва сифати рӯйпӯширо зарурат ба хурдаша-
ви устувориро таъмин менамояд.Ҳангоми афзунгардии ковокии рӯйпӯши 
ба 0,5% бошидатии хӯрдашавӣ ба 10 ÷ 12% афзун мегардад.  
7.   Муқоисакунии тадқиқот ба хӯрдашави тобоварии ҷустуҷӯии рӯйпӯши 
АГҲ нишон дод, ки туфайли хусусияти чандирию пластикӣ маводҳои би-
сѐрқабата ва рӯяи асоси коркардшуда, суръати хӯрдашавии ҚСР аз 1,2 то 
1,3 маротиба кам мегардад.   
8.   Натиҷаҳои тадқиқот имконияти дод, ки усули амали истифодабарии 
тахнологияи таъмири ҷузъиѐтҳо бунѐд гардида, муносибгардонии шароити 
коркарди метали асоси зери АГҲ ҳангоми таъминнамои ба талаботи му-
стаҳкамии адгезионӣ ва ба хӯрдашавӣ тобовариро боис гардид.  
      Дар асоси тадқиқотҳои гузаронидашуда тавсия барои муносибгардонии 
параметрҳои раванди омодакунии сатҳ пеш аз рӯйпӯшкунии андудании 
газӣ-ҳароратӣ дода шуда, натиҷаҳо ба истеҳсолот дар ҶС «Бодом» бо са-
мараи иқтисодии тахминии 12500 сомони/сол тадбиқ гардидааст.     
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АННОТАТСИЯ 

 

ба автореферати кори диссертатсионии Воҳидов Аҳрорљон Аҳмадович дар 

мавзўъи «Омодакунии рӯяи ҷузъиѐтҳо бо усули фавра-абразивӣ таҳти анду-

дани рӯйпӯшкунии газӣ-ҳароратӣ» барои дарѐфти дараљаи илмии номзади 

илмњои техникї аз рўи ихтисоси 05.02.07 – Технология ва таҷҳизоти кор-

карди механикӣ ва физикию техникӣ          
          Дар автореферат мазмуни асосии рисолаи илмӣ оид ба тадқиқоти 
омодакунии фавра-абразивӣ рӯяи ҷузъиѐтҳо таҳти андудани рӯйпӯшкунии 
газӣ-ҳароратӣ оварда шудааст. 

Вожаҳои калидӣ: метали асосӣ, коркарди фавра-абразивӣ ,минатқаи 
гузариш, андудани рӯйпӯшкунии газӣ- ҳароратӣ, қабати рӯйпӯши болоӣ, маво-
ди композитсионӣ.  

Объект тадќиќот ин раванди маҷмӯи барқарорнамоии ҷузъиѐти мо-
шин бо усули андудани рӯйпӯшкунии газӣ- ҳароратӣ, бо роҳи фавра-
абразивӣ омодакунӣ. 

Маќсади рисолаи мазкур ин тадќиќоти физико-механикии хосияти 
мавод ва факторҳои технологие, ки ба шаклдиҳӣ ва вайроншавии рӯйпӯши 
газӣ- ҳароратӣ бо асос бо коркарди тавсиявӣ аз рӯи интихоби додашудаҳои 
маводҳои қумии абразивӣ ва параметри технологии рӯйпӯши пӯлодин бо 
андудани рӯйпӯшкунии газӣ- ҳароратӣ мебошад. 

Баҳодиҳии аз рӯи афзалияти омодакунии фавра-абразивӣ ва сохтори 
нави даҳона дорои шакли спирали дар дохил ҷой дошта, ки дар раванди 
баромадани абразив ҳангоми зарбахӯри ба сатҳ, шахшӯлии хамӣ, ба рӯя 
пеш аз андудани газӣ- ҳароратӣ ҳосил шудаааст - гузаронида мешавад. Ра-

ванди технологии коркардшудаи андудани рӯйпӯш ва истифодабарии он 

дар истеҳсолот тавсия гардидааст. 
 Тадќиќотњои иљрогардида барои мутахассисони соњаи технологияи 

мошинсозӣ, дар равандҳои барқарорнамоии чӯзъиѐтҳои мошин, ки ањами-
яти амалї дорад пешниҳод мегардад. Натиљањои гирифташуда аз тарафи 
Вазорати саноат ва технологияњои нави Љумҳурии Тоҷикистон, инчунин 
дар барномањои таълимии мактабњои олї барои соњаи омодакунии мута-
хассисони соња аз рӯи равияи «Таҷҳизот ва технологияҳои мошинсозӣ» ис-
тифода шуда метавонад. 
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ANNOTATION 

 to the abstract of the dissertation work of Vohidov Ahrordjon Ahmado-

vich on the theme “Jet-abrasive preparation of the surface of parts for gas-

thermal spray coating” for the acquittal of scientific degrees of candidate of 

technical sciences on specialties 05.02.07 - Technology and equipment for me-

chanical and physical-technical processing 

 The abstract contains the main content of the dissertation on the study of jet-

abrasive preparation of the surface of parts for gas-thermal spray coating.  

        Key words: base metal, abrasive blasting, transition zone, gas-thermal sprayed 

coatings, outer coating layer, composite material. 

        The object of the study was the mainstream of the complex technological pro-

cess of restoration of machine parts by the method of gas-thermal spray coatings, in-

cluding jet-abrasive preparation. 

        Purpose of this work is to study the physic-mechanical properties of materials 

and technological factors determining the formation and destruction of gas-thermal 

coatings with a base, to develop recommendations on the choice of initial abrasive 

sandblasting materials and technological parameters for applying steel coatings by 

gas-thermal spraying. 

 The features of jet-abrasive preparation were evaluated with a new design of a 

nozzle with a spiral shape of the inner surface, which contributes to high-quality pro-

cessing by twisting the abrasive under impact with the substrate and thereby creating 

a developed surface roughness before gas-thermal spraying. The technological pro-

cess of coating and recommendations for their use in production is developed. 

 The completed studies have practical interest for specialists in the field of me-

chanical engineering technology, covering the process of restoration of machine 

parts. The obtained data can be used by the Ministry of Industry and New Technolo-

gies of the Republic of Tajikistan, also for use in programs of universities for training 

of personnel in the direction "Engineering Technologies and Equipment". 

 
 


