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1. PASKIRTIS 

Vienalaipsnis deguonies baliono reduktorius BKO-50-4DM, skirtas iš baliono ištekančių deguonies 
dujų slėgio mažinimui ir reguliavimui ir siekiant automatiškai išlaikyti nuolatinį nustatytą dujų darbinį slėgį 
suvirinimo dujomis įrenginiuose ir aparatuose, atliekant suvirinimo, pjovimo, litavimo, kaitinimo darbus ir 
kitus procesus, kuriuose naudojami dujiniai degikliai. 

Reduktorius pagamintas pagal TS (techninių sąlygų) U 30482268.004-99, GOST 12.2.008-75 ir GOST 
13861-89 reikalavimus. 

Reduktorius pritaikytas klimatiniam variantui – vidutinio ir šalto klimato sąlygoms (УХЛ2) pagal 
GOST 15150-69, tinka darbui esant temperatūrų intervalui nuo -25° iki +50 о С. 

Tinkamas naudoti su oru ir inertinėmis dujomis. 

2. TECHNINIAI PARAMETRAI
 1 lentelė

 

Parametrai Reikšmės 

Didžiausia pralaidumo geba, m3/h 50,0 

Didžiausias dujų slėgis įėjime, MPa (kgf/cm2) 20(200) 

Didžiausias darbinis slėgis, MPa (kgf/cm2) 1,25(12,5) 

Matmenys, mm, ne daugiau 160х130х144 

Svoris, kg, ne daugiau 1,2 

Reduktoriui veikiant tarpiniais režimais, jo techniniai parametrai nustatomi pagal GOST 13861-89.  
Gaminyje nėra brangiųjų metalų. 

3. PRISTATYMO KOMPLEKTAS 
 2 lentelė 

Pavadinimas Užsakymo Nr. Kiekis** 

Surinktas BKO-50-4DM reduktorius (9)* 018.000.00  

Surinktas BKO-50-4DM reduktorius (6)* 018.000.01  

Įėjimo jungies tarpinė 006.011.00 2 

Etiketė  1 

*Prijungiamų žarnų vidinis skersmuo. 
**Pristatymo komplektą sudaro tik tie gaminiai, kurių kiekis yra nurodytas. 

Bendroje pakuotėje gali būti atskirai pridėta įmova, gaubiamoji veržlė ir reguliavimo sraigtas. 

3.1. ATSARGINĖS DALYS (pagal individualų užsakymą) 
3 lentelė

 

Pavadinimas Užsakymo Nr. Pastaba 

Manometras 25 MPa 006.051.00  

Manometras 2.5 MPa 006.052.00  

Filtro elementas EF-2 006.053.00  

Filtro elementas EF 5 929.005.00  

Vožtuvo lizdas 006.003.00  

Stūmiklis 006.004.00  

Redukavimo vožtuvas 006.300.00  

Membrana 018.401.00  

4. ĮRENGIMAS IR VEIKIMO PRINCIPAS 

Reduktorius, 1 pav., veržle 9 prijungiamas prie baliono. Reduktoriumi dujų slėgis mažinamas 
vienalaipsniškai jas plečiant, kai jos teka per tarpą, esantį tarp vožtuvo lizdo 10 ir redukavimo vožtuvo 
12, į darbinio slėgio kamerą 16. Darbinio slėgio kameroje slėgis reguliuojamas reguliavimo sraigtu 5. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 pav. 
1 - korpusas; 2 – apsauginis vožtuvas; 3 - kulnas; 4 – žemo slėgio manometras; 5 – reguliavimo sraigtas; 

6 - dangtelis; 7 – aukšto slėgio manometras; 8 – įėjimo jungtis; 9 - veržlė G3/4; 10 – vožtuvo lizdas; 

11 - stūmiklis; 12 – redukavimo vožtuvas; 13 - membrana; 14 – filtro elementas EF-2; 15 – įėjimo jungties tarpinė; 

16 – darbinio slėgio kamera; 17- tinklinis filtras; 18 - veržlė; 19 - įmova; 

20 – prispaudžiamoji spyruoklė, 21 – filtro elementas EF-5. 

Reduktoriuje įmontuoti du manometrai – 7 ir 4, rodantys įtekamąjį ir ištekamąjį dujų slėgį. 

Reduktoriaus korpuse 1 įstatytas apsauginis vožtuvas 2, kuris užtikrina slėgio kritimą, kai darbinėje 
kameroje susidaro 1,65…2,3 MPa [16,5…23 kgf/cmм2 ] slėgis. 

Gamykla ir toliau tęsia reduktoriaus konstrukcijos tobulinimo darbus, todėl kai kurie galimi 

konstrukciniai pakeitimai gali būti nenurodyti šioje etiketėje. 
5. SAUGOS PRIEMONĖS 

Naudojant reduktorių privaloma vykdyti GOST 12.2.008-75, GOST 12.3.036-84, GOST 12.1.005-88, 
DNAOP 1.1.10-10.4-01, DSTU 2448-94 „Pjovimas deguonimi“. Saugos reikalavimai, DSP-201-97, SP-
1042-73, SN-3223-85 reikalavimus. 

Įvykus bet kokiam gedimui iš karto uždarykite baliono uždaromąjį ventilį, išleiskite iš reduktoriaus 
dujas ir atjunkite jį nuo baliono. 

DRAUDŽIAMA: 
– PRIJUNGTI REDUKTORIŲ PRIE GULINČIO ARBA PASVIRUSIO BALIONO; 
– STAIGIAI ATSUKTI BALIONO VENTILĮ; 
– NAUDOTI REDUKTORIŲ BE ĮĖJIMO FILTRO; 
– UŽVERŽTI REDUKTORIAUS DETALES IR JĮ TAISYTI, KAI JIS PRISUKTAS PRIE DUJŲ 
BALIONO; 
– KEISTI IR SAVARANKIŠKAI PERTVARKYTI REDUKTORIAUS KONSTRUKCIJĄ. 

Reduktorių remontas ir bandymai turi būti atliekami centralizuotai specializuotose remonto dirbtuvėse 

vadovaujantis nustatyta tvarka ir parengta bei patvirtinta technine dokumentacija. 
6. NAUDOJIMO TAISYKLĖS 

6.1. Prieš prijungdami reduktorių prie baliono apžiūrėkite jį ir įsitikinkite, kad ant reduktoriaus įrengti 
manometrai veikia, įėjimo jungties tarpinė yra nepažeista, įmovos ir išėjimo jungties paviršius švarus, 
nėra alyvos ir riebalų pėdsakų, filtras įėjimo jungtyje įstatytas. 

6.2. Atsukite baliono ventilį ir reguliavimo sraigtu nustatykite reikalingą darbinį dujų slėgį. Darbinis 
dujų slėgis palaikomas automatiškai. 

6.3. Kiekvieną savaitę reikia patikrinti reduktoriaus jungiamuosius sriegius, taip pat pralaidumą ir 
savitaką, norėdami tai padaryti prijunkite reduktorių prie baliono, prijunkite pjoviklį arba degiklį, 
atidarykite baliono ventilį ir nustatykite darbinį slėgį. Uždarykite srauto ventilį ir patikrinkite, ar nėra 
reduktoriaus savitakos – nustačius slėgio skirtumą darbinis slėgis neturi lėtai kilti. Muilo emulsija 
patikrinkite reduktoriaus jungčių sandarumą. Jei nėra sandarumo, būtinai priveržkite sriegines jungtis. 

6.4. Filtro elementą EF-2 reikia išvalyti ir praplauti techniniu etilo spiritu ne rečiau kaip du kartus per 
mėnesį. 

6.5. Vieną kartą per ketvirtį būtina atlikti reduktoriaus praplovimą (nuriebalinimą), taip pat pralaidumo 
ir savitakos bandymus, priverstinį apsauginio vožtuvo prapūtimą ne mažiau kaip 3 kartus, pralaidumo 

 



 

 

gebos ir perteklinio darbinio slėgio bandymus nutraukus dujų tiekimą pagal GOST 13861-89. Jei reikia, 
atlikite remontą. 

6.6. Naudodami reduktorių vadovaukitės DNAOP 1.1.10-1.04-01 „Darbo su įrankiais ir instrumentais 
saugos taisyklių“ 8.3.26 – 8.3.33 p. reikalavimais. 

6.7. Baigę darbą būtinai užsukite baliono ventilį ir išsukite reguliavimo sraigtą, kol visiškai atsileis 
prispaudžiamoji spyruoklė. 

6.9. Kitas naudojimo sąlygas žiūrėkite 1 ir 5 punktuose. 
6.10. Siekiant prailginti gaminio naudojimo laiką, rekomenduojama vieną kartą per tris mėnesius 

atlikti techninę apžiūrą. Patikrinti: 1) jungčių sandarumą, 2) redukavimo mazgo sandarumą, 3) perteklinį 
darbinį slėgį nutraukus dujų tiekimą, 4) apsauginio vožtuvo slėgį atidarymo metu. Techninės apžiūros 
rezultatus reikia įrašyti į specialų žurnalą pagal toliau pateiktą formą: 

1 forma 

Data 
Techninės apžiūros 

darbai 

Pastabos apie techninę 

būklę 

Atsakingo asmens pareigos, 

pavardė, parašas 

    

7. GAMINTOJO GARANTIJOS 
Gamintojas garantuoja, kad reduktorius atitinka GOST 13861-89, TS U 30482268.004-99, GOST 

12.2.008-75, jei vartotojas laikosi eksploatavimo, transportavimo ir laikymo sąlygų. 
Garantinis laikotarpis – 24 mėnesiai nuo atidavimo eksploatuoti dienos, bet ne ilgiau kaip 30 mėnesių 

nuo pristatymo datos.  
„DONMET“ gamykloje atliekamas garantinis remontas – garantiniu laikotarpiu nemokamai 

šalinami eksploatavimo metu nustatyti defektai. 
Nemokamas garantinis remontas neatliekamas:  
1. jei gaminys naudojamas nesilaikant eksploatavimo taisyklių (6 p.) ir veikimo režimų, kurie skiriasi nuo 
techninių parametrų reikalavimų (1 lent.); 

2. dėl neatsargaus naudojimo buvo padaryti mechaniniai ar kiti pažeidimai; 
3. jei savarankiškai pakeista gaminio konstrukcija. 

Garantija netaikoma atsarginėms ir keičiamoms dalims, nurodytoms 3 lentelėje. 

8. ATITIKTIES LIUDIJIMAS 
Vienalaipsnis deguonies baliono reduktorius atitinka TS U 30482268.004-99, GOST 13861-89 ir 

GOST 12.2.008-75 technines sąlygas, yra išbandytas ir tinkamas naudoti. 
 

Pagaminimo data  ________   TKS priėmimo žyma _______ 
A. V. 



 

 

    
Gamintojo adresas:        

Parkovaja g. 115, Kramatorskas 

Donecko sritis, 84331, Ukraina 
„DONMET“ 

Autogeninės įrangos gamykla 

faksas: (06264) 5-77-13, (0626) 44-26-85 
el. p. svarka@donmet.com.ua 

mūsų svetainė: www.donmet.com.ua 
 

 
 

mailto:svarka@donmet.com.ua
http://www.donmet.com.ua/

