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CUT60J 

ПЛАЗМЫН ЗҮСЭГЧ ИНВЕРТОРИЙН АППАРАТ 

CUT60J чанартай, хөнгөн, 

ашиглахад хялбар 
Орчин үед ширээлтийн онцгой төлөв болох 

плазмын ширээлт ба зүсэгчийг өргөн хэрэглэх 

болсон ба энэ нь цахилгаан нуман ширээлттэй 

ерөнхий шинжээрээ адил боловч түүнээс эрс 

ялгаатай олон талуудтай.  Плазмын зүсэгчийн 

дулааны үндсэн үүсгэгч нь ионжсон халуун хий 

болох плазм байдаг. Плазмын нум суурь эд анги 

вольфрам электрод ба плазмотроны цацруулагчийн 

хооронд үүснэ.   

 Зүсэлтийн хурд өндөр учраас суурь металд 

үйлчлэх дулааны үйлчлэл бага. Энэ нь 

халалтын нөлөөгөөр металд үүсдэг ан цав, 

хагарал үүсэх, хэв гажилтанд орохоос 

сэргийлэх ач холбогдолтой.  

 Нум үндсэн метал ба үл хайлах электродын 

хооронд үүснэ 

 Металд ирмэг засалт хийх ба хавтгайд дурын 

геометр хэлбэр гаргаж болно 

 Цахилгаан хэлхээнээс урт кабель татах 

боломжтой  

 Хөнгөн жинтэй учир тээвэрлэхэд хялбар 

 Шүргэлтээр буюу шүргэлтгүйгээр нумаа 

үүсгэдэг 

Ашиглах заавар  

Плазмын нумаар зүсэлт хийхэд үүсгүүр, зүсэгч 

хошуу, шахсан хийн үүсгүүр (компрессор) 

хэрэгтэй. Плазмын зүсэгч аппаратын хамт шахсан 

хийн даралт хэмжигч (монометр) дагалдана. 

Зүсэлтийн явцад хийн даралт зөвшөөрөгдөх 

хэмжээнд байгаа эсэхийг хянаж байх 

шаардлагатай. Ажлын нумыг үүсгэхийн тулд 

ташуу байрлалд барих ба зүсэлтийн явцад 

зүсэгдэж буй металлаас тодорхой зайнд барих 

хэрэгтэй.  
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ТЕХНИКИЙН ӨГӨГДӨЛ 
 

CUT60Y 

Плазмын зүсэгч инверторын аппарат 
     Модель CUT60Y 

     Сүлжээний хүчдэл, давтамж, В/Гц 380 / 50 

     Сүлжээнээс авах гүйдэл, A 20 - 60 

     Чадал, КВА 7.9 

     Чадлын коеффициент 0.93 

     Гүйдлийн тавилт, А 20 - 60 

     Гал хамгаалагч, А 20 

     Хоосон явалтын хүчдэл, В 236 

     Хэмжээ (урт х  өргөн х өндөр), мм 480 х 205 х 355 

     Жин, кг 19 

     Тусгаарлалтын зэрэг В 

     Хамгаалалтын зэрэг IP21 

     Ашигт үйлийн коэффициент, % 85 

     Чадлын коэффициент 0.93 

     Таслалтын хурд, мм/мин 120 

     Хийн шахуургын даралт, компрессор, кг 4.5 

     Хамгийн бага хийн шахуурга (компрессор) 3HP 

     Таслагч хошууны кабелийн хөндлөн огтлол, мм2 4 

     Таслагч хошууны кабелын урт, м 7 

     Газардуулгын кабелийн хөндлөн огтлол, мм2 4 

     Таслах зузаан, Fe, SS, Al мм 18 

  

Анхааруулга 

Уг төхөөрөмжийг гагнуурын өндөр зэргийн мэргэжилтэй, ширээлтийн инженерээс  ажлын 

зааварчилгаа авсан буюу хөдөлмөр хамгааллын дүрмээр шалгалт өгсөн ажилтан ашиглавал 

зохино. Ажилд орохын өмнө дараах шаардлагыг биелүүлсэн байх хэрэгтэй. Үүнд: 

 Хамгаалалтын шил, малгай, бээлийтэй байх  

 Төхөөрөмж агаарын хөргөлттэй учир агаарын урсгал чөлөөтэй байлгах ба агаар 

бохирдолгүй, тоосжилт багатай, хуурай газар байрлуулах хэрэгтэй. 

 Хүчдэлтэй хэлхээнд зүсэлт хийхийг хатуу хориглоно. 

 Зүсэлт хийх хязгаараас хэтэрсэн зузаан металлыг зүсэх нь төхөөрөмжийг гэмтээх 

аюултайг анхаарна уу.  

 

 


