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АЛҒЫСӨЗ
Қазіргі заманғы өсімдік шаруашылығы өндірісінде машина
технологиясы кеңінен қолданылады. Ауылшаруашылық өндірісіндегі
технология деп еңбек, қаражат және энергияның ең аз шығындарымен нақты
сандық және сапалық көрсеткіштері бар өнімді өндіру, сақтау, өңдеу және
сату жүйесі түсініледі. Кез келген технология — бұл көпжылдық ғылыми
зерттеулер мен далалық тәжірибелердің нәтижесі. Технология үздіксіз
жетілдіреді және толықтырады.
Ауылшаруашылық жұмыстарының сапалы орындалуы, жабдықты
пайдалану тиімділігі, отынды оңтайлы пайдалану көбінесе мамандардың
біліктілігіне байланысты. Сондықтан, осы оқу құралы негізінде теориялық
сабақтар барысында студенттер ауылшаруашылық машиналарының
құрылымдық құрылымын, олардың жұмыс органдарын, өндірістік
процестердің технологиясын жақсы игеруі керек; белгілі бір операцияны
орындау үшін машиналар мен құралдарды дұрыс таңдай білу; агрегаттарды
дұрыс жабдықтау; реттеу және техникалық қызмет көрсету, машиналарды
басқару.
Оқу құралының мазмұндық бөлігіне танымдық материал кіреді.
Танымдық
компонент
ауылшаруашылық
өндірісінің
заманауи
технологиялары саласындағы білімді, ауылшаруашылық өндірісінің әр түрлі
салаларында шағын тарихи экскурсияны; ауылшаруашылық машиналарын
жіктеуді,
агротехникалық
талаптарды,
мақсатын,
құрылымын,
технологиялық процесін, реттеуді, дайындауға бағытталған. Анықтамалық
мәліметтер, сондай-ақ ауылшаруашылық машиналарын пайдалану кезіндегі
еңбек қауіпсіздігі туралы материалдар, кәсіби глоссарий келтірілген. Мен
негізгі ұғымдарға бірнеше түсінік беруге, оқу материалын әр түрлі тұрғыдан
беруге тырыстым, әр бөлім үшін қосымша, негізінен эксклюзивті ақпарат пен
пайдаланылған әдебиеттерді келтірдім.
Бұл оқу құралының өзектілігі, оны оқып, өндірістік практикадан
өткеннен кейін студент әрі қарай жұмыс істей алады, ресурстарды
үнемдейтін технологияларды, машина агрегаттарын ұтымды пайдалану мен
жөндеудің жаңа әдістерін енгізе алады.
Аталған оқу құралын әзірлеуде техникалық колледжде және
университетте ауыл шаруашылығы мамандықтарының студенттерін оқыту
бойынша көп жылдық жұмыс тәжірибесі, Ақмола облысының жетекші ауыл
шаруашылығы кәсіпорындарымен практикалық ынтымақтастық, оның ішінде
дуальді оқыту жүйесін ұйымдастыру бойынша Джон Дир Қазақстан Евразия
Групп ЖШС ынтымақтастық тәжірибесі пайдаланылды.
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1 ТАРАУ. МЕХАНИКАЛАНДЫРУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ
ТЕХНИКАЛЫҚЖАЙ-КҮЙІН ҚОЛДАУ
Оқудың мақсаты:
Осы модульден өткеннен кейін Сіз келесіні меңгересіз:
1. Әр түрлі қорытпаларды алу қасиетін анықтау;
2. Болаттарды химиялық құрамы бойынша жіктеу;
3. Құю шойынының жіктелуін, таңбалануын және қолданылуын, оның
қадір-қасиетін ажырату;
4. Термиялық және химиялық өңдеудің әр түрін жүргізу режимдері мен
техникасын таңдау;
5. Легірлеуші элементтердің Болаттың қасиеті мен термиялық өңдеу
құрылымына әсерін анықтау;
6. Коррозия мен коррозияның бұзылу түрлерін тану;
7. Шойын, болат, титан, мыс, алюминий алу тәсілдерін меңгеру;
8. Тракторларға техникалық қызмет көрсету;
9. Тракторларға ағымдағы жөндеу жүргізу;
10. Тракторлар мен ауыл шаруашылығы машиналарын басқару.
Курс сызбасы:

Ауыл шаруашылығы өндірісінің
тракторшы-машинисі

Бұл
схемада
"Ауылшаруашылық
өндірісінің
тракторшымашинист"курсы бойынша барлық модульдер көрсетілген.
Курсты игерудің ұсынылған дәйектілігі – төменнен жоғары қарай.
Шеберлік деңгейі курс схемасы бойынша жылжытылған сайын
жоғарылайды. Бұл бөлімде 1 модульдің мазмұны сипатталған.
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КМ03 "Ауыл шаруашылығында тиеу-түсіру, көлік және
стационарлық жұмыстарды орындау»

КМ02 "Ауыл шаруашылығы машиналарына техникалық
қызмет көрсетуді орындау және жөндеу"
КМ 01"Механикаландыру құралдарының техникалық жайкүйін қолдау"

Алдын ала талаптар:
Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын студенттер келесі пәндерді оқуы
керек: "Еңбекті қорғау", "Тракторларды орнату және пайдалану", "Жол
қауіпсіздігі", "Жанар-жағармай материалдары", "Егіншілік және мал
шаруашылығы
негіздері",
"Ауылшаруашылық
кәсіпорындарындағы
ұйымдастыру, жоспарлау және басқару", сонымен қатар жалпы техникалық
пәндер, сызу, техникалық механика пәндері.
Қажетті оқу материалдары:
1. Зертханалық стендтермен, макеттермен, құралдармен жабдықталған
іштен жану қозғалтқышының оқу зертханасы.
2. Трансмиссияның оқу зертханасы.
3. МТА құрастыру және жұмыс істеу үшін ауыл шаруашылығы
машиналары мен тракторларының негізгі түрлері бар машина паркі.
4. Көлік құралын басқару техникасын жетілдіру және дағдыларды
қалыптастыруға арналған тренажер.
5. Трактородром;
6. Баспа және электронды оқулықтары жеткілікті кітапхана.
КІРІСПЕ
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар ауыл шаруашылығын
басқару, өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулардың алдын алу үшін
дағдылар мен қабілеттерге ие болады. Жұмысқа бара жатқан немесе
жұмыстан келе жатқан жолда қызметкерлермен болған жазатайым
оқиғаларды тергеп-тексеру және есепке алу тәртібін айқындау. Қоршаған
ортаны қорғау принциптерін, табиғатты пайдалану нормалары мен
ережелерін білу. Жер қойнауы мен атмосфераның адам өмірі үшін маңызы.
Механизатордың жұмысы кезіндегі қауіпсіздік техникасы бойынша жалпы
талаптарды зерттеу.
1.1. Металдар мен қорытпалар
1.1.1. Металдардың құрылысы мен қасиеттері. Қорытпалар
теориясы. Металдардың атомдық-кристалдық құрылымы
Атомдық-кристалды құрылым деп нақты кристалда болатын
атомдардың (иондардың) өзара орналасуы түсініледі. Қатты күйде металлбұл бос коллективтендірілген электрондардың "газымен" жуылған оң
зарядталған иондардан тұратын кристалды құрам. Металлдағы байланыс
электростатикалық
күштермен
жүзеге
асырылады.
Иондар
мен
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коллективтендірілген өткізгіш электрондар арасында иондарды қатайтатын
электростатикалық тартылыс күштері пайда болады. Мұндай байланыс
металл деп аталады.
Металдардағы байланыс күштері иондар мен электрондар арасындағы
тарту күштері мен тарту күштерімен анықталады. Атомдар (иондар) өзара
әрекеттесу энергиясы минималды болатын бір-бірінен қашықтықта
орналасқан.
Металдағы атомдар тұрақты түрде орналасады, олар атомдардың өзара
әрекеттесуінің минималды энергиясына сәйкес келетін тұрақты кристалды
торды құрайды.
Сипаттама-бұл материалдың сандық немесе сапалық сипаттамасы,
оның ортақтығын немесе басқа материалдармен айырмашылығын
анықтайды.
Материалдар қасиеттерінің үш негізгі тобы бар: пайдалану,
технологиялық және шығындар. Олар материалды таңдауға негізделеді, оны
қолданудың техникалық және экономикалық орындылығын анықтайды.
Пайдалану қасиеттері өте маңызды.
Пайдалану-машиналар, құрылғылар немесе құралдар бөлшектерінің,
олардың қуат, жылдамдық, тұрақтылық және басқа да техникалық және
пайдалану көрсеткіштерін анықтайтын материалдың қасиеттерін атаңыз.
Машиналар мен өнімдердің көптеген бөліктерінің өнімділігі сыртқы жүктеме
әсерінен материалдың мінез-құлқын сипаттайтын механикалық қасиеттердің
деңгейін қамтамасыз етеді. Машина бөлшектерін жүктеу шарттары өте алуан
түрлі болғандықтан, механикалық қасиеттерге көрсеткіштердің үлкен тобы
кіреді. Машина бөлшектерінің жеке тобының өнімділігі тек механикалық
қасиеттерге ғана емес, сонымен қатар химиялық белсенді жұмыс ортасының
әсеріне де байланысты. Егер мұндай әсер айтарлықтай болса, онда
материалдың физика-химиялық қасиеттері ыстыққа және коррозияға
төзімділігі анықталады.
Технологиялық қасиеттердің ішінде ең бастысы-материалдың өңделуі
– оның машиналар, құрылғылар мен бөлшектерді өндіруге жарамдылығыең
төменгі еңбек шығындарымен талап етілетін сапа құралдары. Ол бағаланады:
кесу, қысым, дәнекерлеу арқылы өңдеу,құю қабілеті, термиялық өңдеу
кезінде деформацияға және соғуға бейімділігі.
Құю қасиеттері-сұйықтықтың ағып кетуімен, шөгуімен және
ликвацияға бейімділігімен анықталады.
Деформация дегеніміз-сыртқы жүктеменің әсерінен бұзылмай және ең
аз жүктеме кедергісімен қажетті пішінді алу мүмкіндігі, яғни. Металды
қысыммен өңдеу мүмкіндігі.
Дәнекерлеу- бұл металдар мен қорытпалардың қажетті сападағы бір
бөліктен тұратын қосылыстар түзу қабілеті.
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Металдар мен қорытпаларды анықтау
Негізгі химиялық элементтер металдар мен бейметалдарға бөлінеді,
бірақ олардың арасында нақты шекара болмайды. Металды металл
жылтырлығы бар және электролизде катодта шығарылған оң зарядты
өткізетін химиялық элемент ретінде сипаттауға болады.
Қорытпа-бұл біртекті металл материал, бірақ ол жалғыз химиялық
элемент емес. Қорытпа екі немесе одан да көп металдардың қосылысын
немесе қоспасын құрайды. Кейбір жағдайларда ол бір немесе одан да көп
металдардан және бейметалдардан тұруы мүмкін. Мысалы, темір мен
көміртегі қоспасы болат түзеді. Металдармен және қорытпалармен жұмыс
істеу барысында соңғы нәтиженің сапасы мен сәттілігі тікелей байланысты
болатын дәнекерлеу немесе өңдеу түрін дұрыс анықтау өте маңызды.
Сонымен, дұрыс таңдау жасау үшін Сіз металдар мен қорытпалардың негізгі
қасиеттерін білуіңіз керек, олардың ішінде 4 үлкен топты бөлуге болады.
Физикалық қасиеттері
Бұл қасиеттер тобы материалдың атомдық құрылымымен және
тығыздығымен байланысты және оларды өлшеу дененің қалдық
деформациясын тудырмайды.
 Түс-осы негізде кейбір басқа қасиеттерді бағалауға болады. Мысалы,
металдардың көпшілігі қызған кезде түсін өзгертеді. Ұқсас жағдай тотығу
кезінде де байқалады.
 Жылу өткізгіштік-материалдың жылуды өткізу немесе беру қабілеті.
 Электр өткізгіштік-алдыңғы қасиетке ұқсас, бірақ жылу орнына
электр энергиясы қолданылады.
 Магниттік сезімталдық - материал магниттелген кезде магнит өрісін
жүргізе ме?
 Балқу температурасы-температура көрсеткіші, оған жеткен кезде зат
қатты күйден сұйық күйге өтеді. Таза металдарда ол тұрақты, ал қорытпалар
үшін бұл температура аралығы.
 Тығыздық-бұл көлемнің бір бірлігінде болатын заттың мөлшері.
 Нақты жылу сыйымдылығы-1 г заттың температурасын 1°C-қа
көтеру үшін қажет жылу мөлшері.
Химиялық қасиеттері
Бұл түрге олардың су, ауа, қышқылдар, сілтілер және басқалар сияқты
ортаның химиялық әсеріне қатынасын анықтайтын қасиеттер жатады.
 Ерігіштік - материалдың еріткіште еру қабілеті (әдетте күшті
қышқылдар мен каустикалық сілтілер).
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 Тотығу-металдың оксидтерді қалыптастыру қабілеті (оттегімен
қосылу).
 Коррозияға төзімділік-қоршаған ортаға химиялық әсер ету кезінде
материалдардың жойылуға қаншалықты қарсы тұра алатындығы.
Механикалық қасиеттері
Механикалық қасиеттерді өлшеу кезінде дене әдетте жойылуға немесе
қайтымсыз деформацияға ұшырайды.
 Беріктік-материал сыртқы күштер әсер еткен кезде жойылуға қарсы
тұра алады.
 Серпімділік-сыртқы жүктеме әрекеті аяқталған кезде материал
бастапқы пішінді ала алады.
 Икемділік-сыртқы жүктеме әрекеті аяқталған кезде материал
мөлшері мен пішінін өзгерте алады. Жаңа өлшемдер мен пішіндер сақталады,
материал жойылмайды.
 Тұтқырлық-материал күрт өсіп келе жатқан жүктемелерге
ұшыраған кезде қарсылық көрсете алады.
 Қаттылық-материал басқа материалға енуге мүмкіндік бермейді, ол
қатты болады.
 Тозуға төзімділік-материал үйкеліс күшімен әрекет етсе, оның бетін
өзгеріссіз сақтай алады.
 Сынғыштық-материал сыртқы күштің әсерінен ыдырай алады
(пластикалық деформация жоқ).
Технологиялық қасиеттері
Қасиеттердің бұл түрі өңдеудің бір немесе басқа түрі металға немесе
қорытпаға қаншалықты сәйкес келетінін анықтайды.
 Кесу арқылы өңдеу-металл немесе қорытпа механикалық өңдеу
кезінде кесу құралымен өңделеді.
 Икемділік-егер материал қысыммен өңделсе, ол басқа пішінге ие
бола алады. Материалдың бұзылуы жоқ.
 Дәнекерлеу қабілеті - металл дәнекерлеуге жарамды, жарықтар мен
басқа да ақауларсыз бір бөліктен тұратын қосылыстар түзеді.
 Сұйықтық-балқытылған металдар тыныш түрде олар құйылған
пішінді алады.
 Шөгу-бұл жылу кеңеюіне қарама-қарсы процесс. Бұл салқындаған
кезде материал көлемінің төмендеуі.
 Сұйылту-температура төмендеген кезде сұйық күйден алынған
материал қатты күйге ауысады және нәтижесінде балқу нүктелері әртүрлі
болатын жеке қосылыстарға бөлінеді.
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1.1.2. Шойын өндірісі, болат өндірісі, түсті металдар өндірісі
Шойын өндіру процесі
Шойын алу домна пештерінде жүзеге асырылады. Бұл процесс
энергияны көп қажет ететін және қымбат өндіріс болып табылады. Шикізат
ретінде 4 негізгі кен тобы қолданылады:

Ангидридті темір оксидінен тұратын гематитті темір кеніші 70%
(Fe) және 30% (O);

Магнетит темір кеніші, құрамында 72,4% (Fe) және 27,6% (O);

Қоңыр темір, құрамында 59,8% элементар темір бар;

Сидерит темірі, құрамында 48,3% (Fe) бар.
Технологиялық процесс бірнеше кезеңнен тұрады.
Біріншіден, дайындық барысында темір оксиді бар темір кені (FeO
және Fe2O3) жалпы массаның кемінде 40% құрайды. Содан кейін ұнтақтау,
скрининг, орташа, жуу, байыту және күйдіру арқылы олар металл емес
қоспалардан – S, P, As-дан арылады және Кендегі негізгі металдың массалық
үлесін арттырады.
Дайындық кезеңінің соңында барлық компоненттер пешке жүктеледі.
Домна пеші-салмағы 30 мың тонна болатын шахта түріндегі үздіксіз
жұмыс істейтін металлургиялық жабдық. Домна пеші 5 элементтен тұрады:
жоғарғы бөлігі цилиндр тәрізді – колошник, кең конустық бөлігі – шахта, кең
бөлігі – булау, тар бөлігі – иық және төменгі бөлігі – тау. Барлық
компоненттерді тиеу жоғарыдан колошник арқылы жүргізіледі, ал дайын
өнім мен шлак төменнен дөңестен бөлек шығады.
Кендермен бір мезгілде домнаға отын функциясын орындайтын
кокстелетін көмір орналастырылады. Көмірдің термиялық ыдырау
процесінде тотықсыздандырғыш зат ретінде қатысатын көміртек
қосылыстары түзіледі. Металды кеннен шығару процесін тездету үшін
ағындар қосылады. Әдетте бұл кальций мен магний оксидтері бар тау
жыныстары.
Жүктеу кезеңі аяқталғаннан кейін балқыту процесі басталады,
жүктелген компоненттер қорытпа, қож және газға айналады. Бұл жағдайда
жүретін физика-химиялық реакцияларды тотықсыздану деп сипаттауға
болады, өйткені темір оксидтері мен тотықсыздану агентінің тотығуы жүреді.
Пеште жүретін процестер
Домна пешіндегі процестерді келесі химиялық теңдеулермен
сипаттауға болады:
Кокс қызған кезде оттегі бар көмірқышқыл газын құрайтын элементар
көміртегі шығады.
С + О2 = СО2 + энергияның бөлінуі
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СО2 одан әрі қызған кезде көміртек оксидіне дейін тотығады және
қарапайым темірді оның оксидтерінен кенге дейін қалпына келтіреді.
СО2 + С = 2СО
Fe2O3 + 3 CO = 2Fe + 3 CO2
Тотықсыздану
реакциясынан
кейін
металл
көміртегімен
қанықтырылады, ал 1150-1200°с-қа жеткенде, ол металл қоспа түрінде
өркешке түседі. Бос кен мен ағындардың қалдықтарынан қалдық пайда
болады — қож, ол үнемі алынып тасталады.
Шойын параметрлері
Тығыздығы - 7,2 г/см3. Балқу температурасы 1200 °C. Сынғыштық
және қорытпаның төмен икемділігі келесі факторларға байланысты:
1.
Көміртектің жоғарылауына байланысты Fe атомдары арасындағы
байланыс ұзындығының артуы;
2.
Болатпен салыстырғанда балқу температурасының төмен
болуына байланысты темір матрицасының құрылымына көміртек
атомдарының толық енгізілмеуі.
Дәл осы себептерге байланысты бұл қатты металл ерітіндісі жоғары
беріктігі бар бөлшектерді өндіруде кеңінен қолданылды. Алайда, ол уақыт
өте келе мәндері тез өзгеретін жүктемелерге ұшыраған өнімдерге жарамайды.
Шойындардың жіктелуі
Шойындарды жіктеудің бірнеше түрлері бар.
1.
Элементар көміртектің құрамы бойынша:
 эвтектикалық (2,14-4,3 %);
 эвтектикалық (4,3%);
 заэвтектикалық (4,3-6,67%).
2. Көміртектің түрлері және сынықтың түсі бойынша:
 АҚ (C > 3%, карбид түрінде). Оны қолдану айтарлықтай
сынғыштыққа байланысты үлкен жүктемелерге ұшырамайтын өнімдер
шығарумен шектеледі. Бірақ құрамында хром, никель, ванадий, алюминий
бар легирленген қоспалар қосылған кезде оның пайдалану параметрлері
артады;
 Сұр (С -2,5%, перлит түрінде) Жақсы тозуға төзімді және үйкеліс
күшін төмендетеді. Ол циклдік жүктемелерге ұшырайтын өнеркәсіптік
жабдықтың бөлшектерін өндіруде қолданылады. Құрамында MO, Ni, Cr, B,
Cb, Sb бар арнайы қоспаларды қосқан кезде агрессивті ортада қолданған
кезде тұрақтылығы жақсарады;
 Жартылай (с-3,5-4,2%, графит пен карбид түрінде және цементит
пен ледебуриттің із мөлшерінің болуы). Бұл түр тұрақты үйкеліске ұшыраған
өнімдерді өндіруде өзінің қолданылуын тапты.
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3.
Физикалық параметрлер бойынша ГОСТ 1412-54 және 1215-59
сәйкес шойын маркаларын ажыратыңыз:
 Иілгіш (HF) - бұл арнайы атудан кейін оның АҚ әртүрлілігі. Бұл
жағдайда көміртектің үлесі 3,5% деңгейінде болады және ол Fe2O3 немесе
түйіршікті перлит түрінде, графит қосындыларымен ұсынылған. Үйкеліске
төзімділікті арттыру үшін қоспалар ретінде әдетте Mg, Te, B қосылады, айта
кету керек, бұл бренд ешқашан жалғанбайды, сөздің тура мағынасында;
 Беріктігі жоғары (жж), көміртектің шар тәрізді қосындыларын
металл торына енгізу жолымен және магний, кальций, селен, иттрийдің
құрамына енгізу арқылы түзіледі. Жақсартылған механикалық, жылу
өткізгіш пластикалық параметрлермен сипатталады.
4.
Ерекше қасиеттері бойынша:
 Төзгіш;
 Антифрикциялық;
 Коррозияға төзімді;
 Ыстыққа төзімді;
 Магнитті емес.
5.
Бринеллдің қаттылық шкаласы бойынша:
 Жұмсақ (НВ 149-дан кем);
 Орташа қаттылық (НВ 149-197);
 Жақсартылған қаттылық (НВ 197-269);
 Қатты (НВ 269-дан астам).
6.
Созылу кезіндегі уақытша кедергі мәні бойынша:
 Қарапайым беріктігі (20 кгс/мм2 кем);
 Жақсартылған беріктігі (20-38 кгс / мм2);
 Максималды беріктігі (38 кгс/мм2 артық).
7.
Магниттік сипаттамалары бойынша:
 Ферримагниттік-металл матрицасында феррит пен цементиттің көп
болуына байланысты магниттік қасиетке ие;
 Парамагнит-құрамында хром, мыс және алюминий қоспалары бар
төмен магнит өткізгіштігі бар.
Болат өндіру процесінің ерекшеліктері
Шойын мен болат өндірісінде химиялық құрамы мен кейбір физикамеханикалық қасиеттеріне қарамастан әртүрлі технологиялар қолданылады.
Айырмашылықтар болаттың құрамында зиянды қоспалар мен көміртектің аз
мөлшері бар, соның арқасында жоғары өнімділікке қол жеткізіледі. Балқыту
процесінде материалдың сынғыштығының жоғарылауына әкелетін барлық
қоспалар мен артық көміртегі шлактарға түседі. Болат өндіру технологиясы
Темірдің оттегімен әрекеттесуі арқылы негізгі элементтердің мәжбүрлі
тотығуын қамтамасыз етеді.

15

ЭЛЕКТР ПЕШІНДЕ БОЛАТ БАЛҚЫТУ
Электр тоғын өткізетін кабель

Электрод
Электродтарға арналған тесіктері бар
алмалы-салмалы дөңес
Болат қаптама

Электр ұстағыш

Газ бұрғыш
Жұмыс терезесі
(шлакты ағызуға,
ферроқорытпаны
жүктеуге,
сынамаларды алуға)

Балқыту кеңістігі
Ағызу науасы
Шихта (бастапқы материал)

Кірпіш қаптама

Балқыту пешінің түбі
(пеш едені)

Жұмыс терезесі немесе науасының
жағына қарай еңкейтуге арналған жетек

1.1-сурет. Болатты электр пешінде балқыту
Көміртекті және болаттың басқа түрлерін өндіру процесін ескере
отырып, процестің бірнеше негізгі кезеңдерін бөліп көрсету керек:
1. Жыныстарды балқыту. Металл өндіру үшін қолданылатын
шикізат шихта деп аталады. Бұл кезеңде темірдің тотығуымен тотығу және
қоспалар пайда болады. Фосфорды жатқызуға болатын зиянды қоспалардың
концентрациясының төмендеуіне көп көңіл бөлінеді. Зиянды қоспаларды
тотығу үшін ең қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету үшін бастапқыда
салыстырмалы түрде төмен температура сақталады. Темір қожының пайда
болуы темір рудасын қосу арқылы жүреді. Қорытпаның бетіне зиянды
қоспалар бөлінгеннен кейін олар алынып тасталады, кальций оксидінің жаңа
бөлігі қосылады.
2. Алынған массаны қайнату. Балқытылған металдың ванналары
композицияны тазалаудың алдын-ала кезеңінен кейін жоғары температураға
дейін қызады, қорытпа қайнай бастайды. Қайнаудың арқасында
композициядағы көміртегі белсенді түрде тотықтыра бастайды. Жоғарыда
айтылғандай, шойын болаттан көміртектің тым жоғары концентрациясымен
ерекшеленеді, соның арқасында материал сынғыш болады және басқа
қасиеттерге ие болады. Бұл мәселені таза оттегіні үрлеу арқылы шешуге
болады, соның арқасында тотығу процесі жоғары жылдамдықпен жүреді.
Қайнау кезінде көміртек оксидінің көпіршіктері пайда болады, оларға басқа

16

қоспалар да жабысады, соның арқасында композиция тазартылады.
Өндірістің осы кезеңінде зиянды қоспаларға жататын күкірт композициядан
шығарылады.
3. Композицияны залалсыздандыру. Бір жағынан, композицияға
оттегінің қосылуы зиянды қоспалардың жойылуын қамтамасыз етеді, екінші
жағынан, негізгі пайдалану сапасының нашарлауына әкеледі. Сондықтан
композицияны зиянды қоспалардан тазарту үшін арнайы балқытылған
металды енгізуге негізделген диффузиялық қайта өңдеу жиі жүргізіледі. Бұл
материалда балқытылған қорытпаға оттегі сияқты әсер ететін заттар бар.
Болат өндіру әдістері
Болат өндірудің бірнеше әдістері бар, олардың әрқайсысының өзіндік
артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Таңдалған әдіс материалды қандай
қасиеттермен алуға болатынына байланысты. Болат өндірудің негізгі
әдістері:
1. Мартен әдісі. Бұл технология шикізатты шамамен 2000 градус
Цельсий температурасына дейін қыздыруға қабілетті арнайы пештерді
қолдануды қарастырады. Легирленген болаттарды өндіру әдістерін қарастыра
отырып, бұл әдіс әртүрлі қоспаларды қосуға мүмкіндік береді, соның
арқасында Болаттың құрамы ерекше болады. Ашық пеш әдісі арнайы
пештерді қолдануға негізделген.
2. Электросталеплавиль әдісі. Жоғары сапалы материал алу үшін
электр пештерінде болат өндірісі жүзеге асырылады. Шикізатты жылыту
үшін электр энергиясын қолдану арқылы тотығу және токсиндердің
шығарылу процесінің өтуін дәл бақылауға болады. Бұл жағдайда
токсиндердің пайда болуын қамтамасыз ету маңызды. Олар оттегі мен жылу
таратқыш болып табылады. Бұл технология зиянды заттардың, мысалы,
фосфор мен күкірттің концентрациясын азайтуға мүмкіндік береді. Электрлік
балқыту әртүрлі ортада жүруі мүмкін: артық қысым, вакуум, белгілі бір
атмосферада. Жүргізілген зерттеулер электростальдың ең жоғары сапалы
екенін көрсетеді. Технология жоғары сапалы легірленген, коррозияға төзімді,
ыстыққа төзімді және болаттың басқа түрлерін өндіру үшін қолданылады.
Электр энергиясын жылу энергиясына түрлендіру үшін сфералық типтегі
түбі бар цилиндр пішінді доғалы пеш қолданылады. Балқытудың ең қолайлы
жағдайларын қамтамасыз ету үшін ыстыққа төзімді металды қолданған кезде
ішкі кеңістік аяқталады.
Құрылғының жұмысы үш фазалы желіге қосылған кезде ғана мүмкін
болады. Бұл желі электр жабдықтау көтеруі тиіс елеулі жүктеме. Жылу
энергиясының көзі электрод пен балқытылған металл арасында пайда
болатын электр доғасы болады. Температура 2000 градустан жоғары болуы
мүмкін.
3. Оттегі түрлендіргіші. Бұл жағдайда болатты үздіксіз құю оттегінің
белсенді үрленуімен бірге жүреді, соның арқасында тотығу процесі едәуір
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жеделдейді. Бұл өндіріс әдісі шойын алу үшін қолданылады. Бұл технология
әртүрлі қасиеттері бар металдарды алуға мүмкіндік беретін ең жан-жақты деп
саналады.
Түсті металдар өндірісі
Түсті металдар өндірісі-бұл өнеркәсіптің қажеттіліктеріне сәйкес
сапалы және таза элементтер алуға мүмкіндік беретін металлургияның тұтас
саласы. Табиғатта бұл топ өзінің таза түрінде іс жүзінде кездеспейтіндіктен,
оларды алу үшін химиялық немесе физикалық әдістерді қолдану қажет.
Қазіргі жағдайдағы өндіріс
Түсті металдар заттардың үлкен тобын құрайды. Бұған тек темір мен
оның қосылыстарын қоспағанда, қара металдардың қатарына кіретін Барлық
металдар кіреді. Элементтердің көптігіне қарамастан, табиғатта түрлі-түсті
сорттар әлдеқайда аз кездеседі, сондықтан түсті металдар мен қорытпалар
өндірісі маңызды сала болып табылады.
Түсті металдар бірнеше үлкен топтарға бөлінеді:
 Ауыр-бұл топқа мыс, мырыш, қорғасын, қалайы кіреді.
 Жеңіл-бұл топқа магний, титан, бериллий, кальций, стронций,
алюминий, натрий, калий, цезий кіреді.
 Асыл-табиғатта аз кездесетін түсті металдардың ішіндегі ең
қымбаты: платина, алтын, күміс, осмий, рутений, родий, палладий.
 Шағын-табиғатта аз болатын заттар тобы. Бұған кобальт, кадмий,
сурьма, висмут, сынап жатады.
 Отқатөзімді - марганец, вольфрам, хром, ванадий, тантал.
 Сирек.
 Шашыраңқы.
 Радиоактивті.
Түсті металдар
Түсті металдар

ауыр

жеңіл

асыл

сирек жер

мыс
мырыш
қорғасын
қалайы
никель

алюминий
магний
титан

алтын
платина
күміс

цирконий
селен
германий

1.2-сурет. Түсті металдарды алу тәсілдері.
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Пирометаллургия-тотықтырғыш немесе тотықсыздандырғыш болуы
мүмкін селективті балқыту арқылы түсті металды алу әдісі. Жылу көзі және
негізгі реагент көбінесе Кендегі күкірт болып табылады.
Электролиз-электролиздің химиялық реакциясына негізделген әдіс.
Катод пен анод қолданылады. Отқа төзімді материалдан жасалған ванна
пайда болатын катодта диссоциация нәтижесінде металл иондарының
тұнбасы пайда болады. Реакция, химия оқулықтарында сипатталған дәстүрлі
реакциядан айырмашылығы, сулы ортада емес, балқымада жүзеге
асырылады. Бұл таза металды шығаруға мүмкіндік бермейтін сутегі
иондарының катодқа түсуіне жол бермеу қажеттілігіне байланысты.
Металлотермия-басқа заттың әсерінен металл хлоридтерін немесе
оксидтерін азайту әдісі. Технология негізінен титан өндірісінде
қолданылады. Сонымен қатар, магний алынады, өйткені магний хлориді
жанама өнім ретінде әрекет етеді.
Біріктіру-бұл әдіс екі металды тікелей араластырудан тұрады.
Сонымен қатар, сұйық күйде заряд немесе легирленген материал жеткізіледі.
Бұл әдіс ең өнімді, арзан және берілген физика-химиялық қасиеттері бар
ластанбаған металдарды алуға мүмкіндік береді.
1.1.3. Темір-көміртекті қорытпалар. Шойын. Көміртекті болаттар.
Легирленген шойын
Темір - көміртекті қорытпалар
Көміртекті темір қорытпалары (болат және шойын) - ең көп таралған
материалдар. Олар қара металдар деп аталады және металл өндірісінің
шамамен 95% құрайды. Темір-көміртекті қорытпалардың күй диаграммасы
болат пен шойынның құрылымы туралы түсінік береді.
Темір-көміртегі күйінің диаграммасы
Осы жүйенің қорытпаларындағы өзгерістерді қарастырмас бұрын,
жүйенің компоненттері мен фазаларының қасиеттері мен құрылымын,
сондай-ақ олардың өмір сүру аймақтарын қарастырыңыз.
Fe – C жүйесінің компоненттері таза темір (Fe) - күміс-ақ полиморфты
металл, тығыздығы γ = 7,86 г/см3, атомдық нөмірі 26, атомдық салмағы
55,85, балқу температурасы 1539°C, қаттылығы төмен HB80. Қызған кезде
темір полиморфты түрлендірулерді бастан кешіреді (сурет. 1.9) және Feα
және Feγ екі полиморфты модификациясы бар.
Көміртек (C) - тығыздығы 2,25 г/см3 болатын металл емес
полиморфты элемент (графит және алмаз).
Fe – C жүйесінің фазалары барлық қорытпалар үш бір фазалы және
екі екі фазалы құрылымдық компоненттерден тұрады.
Бір фазалы құрылымдық компоненттер.
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Феррит-Fα-да көміртекті енгізудің қатты ерітіндісі, Feα(C) – F.
ферриттегі көміртектің максималды ерігіштігі 727°C - та 0,02% - ға және
20°C-та 0,006% - ға жетеді. Ферриттің өмір сүру аймағы-QPG.
Аустенит-Feγ-ге көміртекті енгізудің қатты ерітіндісі. Ол Feγ(C) – A.
көміртекті жақсы ерітеді, t = 1147°C кезінде 2,14% C, ал = 727°C кезінде –
0,8% C. Аустенит парамагниттік, пластикалық фаза. Аустенит аймағы
NJESG.
Цементит (Ц) – Fe3C химиялық қосылысы - құрамында 6,67%
көміртегі бар темір карбиді. Балқу температурасы 1600°C. ақ, жылтыр түсті,
сынғыш, қатты. Бастапқы, екінші, үшінші болуы мүмкін. Цементит аймағы
DFKL. Ликвид сызығынан жоғары орналасқан сұйық фаза бар. Темір
көміртекті жақсы ерітіп, біртекті сұйық фаза – ж түзеді.
Екі фазалы құрылымдық компоненттер.
Ледебурит-Fe-Fe3C жүйесінің эвтектикасы, цементит пен аустениттің
механикалық қоспасы және құрамында 4,3% с Бар. 727°C температурада
ледебуриттің эвтектоидты түрленуі жүреді және оның құрылымы LS(PS + C)
болады)
Fe-Fe3C жүйесінің перлит-эвтектоиды-феррит негізіндегі цементиттің
ұсақ тақталарынан тұратын механикалық қоспа. Белгіленеді-П. Перлит feγ→
Feα полиморфты түрленуі кезінде t = 727°С температурада және 0,8%
көміртегі концентрациясында бір фазалы Feγ(с) ерітіндісінен түзіледі.
Feγ(C)0,8%→ Fe3C6,67% + Feα(C)0,025%
Темір көміртекпен әрекеттесіп, бірқатар химиялық қосылыстар түзеді:
Fe3C, Fe2C, FeC және т.б. күй диаграммаларындағы химиялық қосылысты
компонент
ретінде
қарастыруға
болатындықтан,
Темір-көміртек
диаграммасы, әдетте, құрамында 6,67% көміртегі бар, онда Fe3C темір
карбиді (тұрақты химиялық қосылыс) пайда болады. Темір-көміртек
диаграммасының тек осы бөлігі практикалық мәнге ие болғандықтан,
диаграмманың бұл бөлімі темір-цементит күйінің диаграммасы деп аталады.
Темір-көміртекті қорытпалардың құрылымы мен қасиеттері
Құрамы мен құрылымын өзгерте отырып, әртүрлі қасиеттері бар теміркөміртекті қорытпалар алынады, бұл оларды әмбебап материалдар етеді.
Металдар, басқа заттар сияқты, әртүрлі кристалды формаларда
(модификацияларда) болуы мүмкін. Бұл құбылыс полиморфизм деп аталады.
Металдардағы полиморфты түрленулер температура өзгерген кезде пайда
болады.
Химиялық таза металдар іс жүзінде сирек қолданылады. Бұл таза
заттарды алудың қиындығына, сондай-ақ әртүрлі қорытпаларды жасау
арқылы белгілі бір қажетті қасиеттері бар металдарды алу мүмкіндігіне
байланысты.
Металлтану қорытпалардың үш түрін ажыратады: қатты ерітінді,
механикалық қоспасы, химиялық қосылыс. Егер қорытпаны құрайтын
элементтердің атомдары электронды қабықтың мөлшері мен құрылымында
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аздап өзгеше болса, онда олар жалпы кристалды тор түзе алады. Мұндай
құрылымы бар қорытпа қатты ерітінді деп аталады. Егер қорытпаның
элементтері қатты ерітінді түзбесе және олардың әрқайсысы өздігінен
кристалданса, онда мұндай қорытпа механикалық қоспа деп аталады. Егер
қорытпаның элементтері жаңа зат қалыптастыру үшін химиялық
әрекеттесуге енсе, онда мұндай қорытпа химиялық қосылыс деп аталады. Іс
жүзінде қорытпалар құрылымның барлық үш түрін біріктіре алады.
Темір-көміртекті қорытпалар (болаттар мен шойындар) мысалында
қорытпаның қасиеттерінің оның құрамы мен құрылымына тәуелділігін
қарастырыңыз.
Таза темір-күміс-ақ жұмсақ пластикалық металл, ауада тотықпайды.
Оның беріктігі болат пен Шойынның беріктігінен әлдеқайда төмен. Өндіріс
кезінде қара металдарға темірге қоспалар түрінде көміртегі, кремний және
басқа да заттар түседі. Олардың қасиеттеріне ең үлкен әсер 0,5 ... 5
мөлшерінде көміртегі әсер етеді.
Темірдің көміртекті және басқа элементтерді еріту қабілеті әртүрлі
қорытпаларды алуға негіз болады.
Темірде еритін көміртек қатты ерітінділер түзеді. Темірдің төмен
температуралы модификациясында (а-темір) аз көміртегі (0,02 дейін) ериді,
мұндай ерітінді феррит деп аталады. Феррит төмен қаттылыққа және жоғары
икемділікке ие. Қорытпада феррит неғұрлым көп болса, соғұрлым жұмсақ
және пластикалық болады. Темірдің жоғары температуралы модификациясы
(u-темір) көміртекті (2% дейін) жақсы ерітіп, аустениттің қатты ерітіндісін
түзеді, сонымен қатар жоғары икемділікпен сипатталады.
Темірдің көміртекпен химиялық қосылысы-құрамында 6,67% көміртегі
бар темір карбиді цементит деп аталады. Цементит сынғыш және жоғары
қаттылыққа ие. Қорытпадағы цементит неғұрлым көп болса, соғұрлым ол
қатты және сынғыш болады. Кейбір жағдайларда (мысалы, кремнийдің көп
мөлшері болған кезде) цементит пайда болмайды, ал көміртегі графит
түрінде шығарылады (мысалы, сұр шойында).
Болаттар мен шойындарда феррит, аустенит және цементит
механикалық қоспалар түрінде болады. Басқаша айтқанда, болат пен шойын
—поликристалды материалдар, олардың қасиеттері химиялық құрамына
(темір, көміртек және басқа қоспалардың мөлшері) және құрылымына
(кристалдардың түрі мен мөлшеріне) байланысты. Мысалы, 723°C — тан
жоғары температураға дейін қызған кезде феррит пен цементит қоспасынан
тұратын қатты және берік көміртекті болат жұмсақ болады және оның
беріктігі төмендейді, өйткені феррит пен цементит қоспасы аустениткетемірдегі көміртегі ерітіндісіне өтеді.
Көміртекті болаттарды ыстық өңдеу (илектеу, соғу) осы құбылысқа
негізделген. Бұл беріктіктің күрт төмендеуін және соның салдарынан өрт
кезінде қыздыру салдарынан Болат конструкцияларының деформациясы мен
бұзылуын түсіндіреді [3, c.352-356].
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Сұйықтық+феррит
Сұйықтық+
аустентит

Сұйықтық
Сұйықтық+
цементит

1.3-сурет. Темір күйінің диаграммасы
Темір – көміртек күйінің диаграммасы (темір-цементит)
ABCD сызығы - өтімділік (S) сызығы, AHJECD сызығы-темірцементит жүйесінің Solidus (L) сызығы. ECF сызығы бойынша, t = 1147°С
кезінде АЕ + ЦF → ДС эвтектикалық түрленуі жүреді, яғни эвтектика –
ледебурит түзіледі.
PSK желісі бойынша фр+ ОК→ ПЅ эвтектоидты түрленуі жүреді, яғни
жүйенің эвтектоиды – перлит түзіледі. Егер көміртектің концентрациясы
0,8% - дан аз болса, онда GS желісі бойынша аустениттен феррит бөлінеді,
егер көп болса, es желісі бойынша қайталама цементит – ЦІІ бөлінеді. PQ
сызығы-феррит торындағы көміртектің өзгермелі ерігіштік сызығы. Артық
көміртек Темірмен Fe3C химиялық қосылысын – цементитті құрайды.
Көміртегінің концентрациясы 0,025% - дан аз қорытпалардағы цементиттің
бөліну ерекшеліктерін атап өту үшін оны үшінші – ЦІІІ цементит деп атайды.
Ол феррит дәндеріндегі дисперсті қосылыстар түрінде шығарылады, оның
беріктігін арттырады.
Fe-Fe3C жүйесінің қорытпаларында фазалық және құрылымдық
өзгерістер болатын температура, яғни критикалық нүктелер шартты белгіге
ие. Барлық критикалық нүктелер А әрпімен белгіленеді, А – ға қызған кезде
"с" әрпі қосылады, яғни Ас, ал салқындаған кезде - "r", яғни Ar.
А1 бірінші критикалық нүктесі PSK сызығында (727°C) орналасқан
және P ↔ A түрлендіруіне сәйкес келеді; A2 768°C температураға сәйкес
келеді – Кюри нүктесі, A3 - GS сызығы, оның температурасы қорытпадағы
көміртегі концентрациясына байланысты, Асм – se сызығы – ЦІІ бөлінуінің
басталуы.
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Fe-Fe3C жүйесінің барлық қорытпалары құрылымдық негізде екі үлкен
топқа бөлінеді: болат және шойын.
Көміртекті болаттар-2,14% c концентрациясына дейін көміртегі бар
темір қорытпалары деп аталады. Іс жүзінде болаттарда, әдетте, 1,5% - дан
асатын көміртегі жоқ. Олар мыналарға бөлінеді: эвтектоидты болаттар –
(0,025% – дан 0,8% с, ф + П), эвтектоидты болаттар – (0,8% С, П),
заэвтектоидты болаттар - (0,8%...2,14% С, П + ЦІІ), 1.4-сурет.

а
б
в
1.4-сурет.Көміртекті болаттардың микроқұрылымдары:
а-эвтектоидтыға дейін; б-эвтектоидты; в-эвтектоидтыдан кейін
Эвтектоидты Болатта феррит микроқұрылымда жеңіл өрістер түрінде,
ал перлит жолақты (қара) құрылым өрістері түрінде анықталады (сурет.1.5),
мұнда жалпы Жарық фоны – феррит, ал қараңғы жерлер – шығыңқы
цементитті пластиналардың көлеңкелері.

а
б
в
1.5-сурет. Шойындардың микроқұрылымдары:
а-эвтектикалық дейін; б-эвтектикалық; в-эвтектикалық үшін
Болат құрылымындағы перлит мөлшері көміртегі мөлшерінің
ұлғаюына пропорционалды түрде артады, бұл эвтектоидты Болаттың жалғыз
құрылымдық құрамдас бөлігі болған кезде 0,8% көміртегі құрамына дейін
болады.
Эвтектоидты болаттың микроқұрылымы перлит пен қайталама
цементиттен тұрады, ол баяу салқындаған кезде перлит түйірлерінің
шекаралары бойымен тор түрінде шығарылады.
Құрамында көміртегі 2,14%-дан (6,67% - ға дейін) асатын көміртегі бар
темір қорытпалары деп аталады. Олар эвтектикалыққа бөлінеді (2,14%...4,3%
С, П + ЦІІ + л(П + Ц)), эвтектикалық (4,3% С, л(п + Ц)) және эвтектикалық
(4,3% с...6,67% с, ЦІ + л(П + Ц)).
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Бұдан басқа техникалық таза темір бөлінеді (0,025% с, Ф + ЦІІІ дейін).
Темір-көміртекті қорытпаларды салқындату кезінде көміртек темірмен
химиялық әрекеттесіп қана қоймайды, сонымен қатар графит түрінде де
шығарылады. Басқаша айтқанда, сұйық ерітінді, феррит және аустенит тек
цементитпен ғана емес, графитпен де тепе-теңдікте болуы мүмкін, содан
кейін күй диаграммасы темір-графит болады.
Цементит-графитке қарағанда аз тұрақты фаза Г сондықтан Fe – Fe3C
диаграммасы тұрақсыз, метастабильді және Fe – G тұрақты.Графиттің пайда
болу процесі деп аталады графитизация.Графитизация диаграмманың оң
жағында көбірек көрінеді және құрылымында тек цементит бар ақ
шойындарға қарағанда графиті бар жартылай немесе сұр шойындардың
пайда болуына әкеледі.
У әрпі болаттың көміртекті екендігіне назар аударады. Марканың
соңында А әрпін белгілеу Күкірт пен фосфордың таза болуымен жоғары
сапалы болат тобын білдіреді. Белгілеудегі сандар қорытпадағы көміртектің
пайыздық мөлшерін көрсетеді, оның сандық өрнегі ыңғайлы болу үшін 10-ға
көбейтіледі. А әрпінің болмауы сапалы болатты білдіреді. Сан көміртектің
құрамын, орташа, г марганецтің жоғары болуын көрсетеді.Көміртекті болат
маркистің құны төмен және қаттылығы жоғары және бұл басқа аспаптық
болаттардан ерекшеленеді. Тозуға осы таңбаларды және жылуға төзімділігі
төмен.
У7, У7А маркалы көміртекті болат ағаш өңдеу құралдары үшін сәтті
қолданылады — балта, кескіш, кескіш, Металл аспаптар — кескіш, темір
ұстасы, слесарлық құралдар, балғалар, бальзамдар, бұрағыштар, сым
кескіштер және т. б. У8, У8А, У8Г, у8га маркалары жұмыс кезінде жылынуға
өте төзімді және айналу жүктемелеріне төтеп беретін құралдарды жасау үшін
қолданылады - ағаш кескіштер, есептегіштер, бойлық аралар, диск, роликтер
және т.
У7, У7А маркалы көміртекті болатине сымын, сондай-ақ кесу
жиегінің қызуын тудырмайтын құрал жасау үшін қызмет етеді. У13, У13А
тозуға төзімділікті арттыру қажет құралдар, ұстара жүздері, хирургиялық
құралдар, металл, тасты ою құралдары үшін қолданылады.
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Көміртекті болаттың құрамы

Көміртекті болат

Темір

Көміртек

Кремний

Марганец

Күкірт

Фосфор

Көміртекті болаттардың жіктелуі

1.6-сурет. Көміртекті болат түрлері
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Көміртекті болаттың түрлері бөлінеді:
 А-механикалық қасиеттері бойынша жеткізілетін, оны өзгертуге
болады;
 Б -химиялық қасиеттері бойынша, механикалық қасиеттері өзгеріп,
деңгейі химиялық құрамымен анықталады;
 B-бөлшектер үшін химиялық құрамы мен механикалық қасиеттері
бойынша жеткізіледі.
Өңдеу түрі бойынша көміртекті болаттың түрлері:
 ыстықтай илектелген;
 жалған;
 калибрленген;
 арнайы беті бар дөңгелек.
Дезоксидтеу дәрежесі бойынша:
 жартылай тыныш;
 тыныш;
 қайнаған.
Легирленген шойын
Легирленген шойын-бұл домна пештерінде балқыту арқылы
шығарылатын материал. Онда көміртектің әртүрлі мөлшері болуы мүмкін.
Бұл заттың сандық құрамына байланысты шойынның екі түрі бөлінеді.
Біріншісі алдыңғы немесе ақ, екіншісі сұр немесе құю деп аталады.
Шойын түрлерінің сипаттамасы
Бірінші түрі-шойын. Бұл көміртек цементит сияқты зат түрінде
ұсынылатын материалдың атауы. Үзілісте оның атауы шыққан ақ түсті
болады. Мұндай шойын жоғары қаттылық пен сынғыштықпен сипатталады.
Ол өте нашар өңделеді. Сонымен қатар, барлық балқытылған шойынның
80%-ы ақ түсті. Материалдың бұл түрінің негізгі мақсаты-болатты одан әрі
балқыту.
Сұр легірленген шойын-бұл көміртегі пластикалық графит түрінде
болатын металл. Үзілісте оның түсі сұр болады, ол оның атауын да
анықтады. Мұндай шойынның сынғыштығы мен қаттылығы аққа қарағанда
аз, бірақ сонымен бірге оны өңдеу әлдеқайда жақсы.
1.1.4 Металдардың коррозиясы
Химиялық коррозия-бұл металдардың коррозиялық ортамен өзара
әрекеттесуі, оның барысында металдың бір реттік тотығуы және ортаның
тотығу компонентінің азаюы байқалады. Өзара әрекеттесетін өнімдер
кеңістікте бөлінбейді.
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Электрохимиялық коррозия - бұл металдардың коррозиялық
белсенді ортамен әрекеттесуі, бұл электролит ерітіндісі. Металл атомдарын
иондау процесі, сондай-ақ осы коррозиялық ортаның тотығу компонентін
азайту процесі әртүрлі актілерде жүреді. Электролит ерітіндісінің
электродтық потенциалы осы процестердің жылдамдығына айтарлықтай әсер
етеді.
Атмосфералық коррозия-бұл атмосферадағы немесе жоғары
ылғалдылықпен сипатталатын газ атмосферасындағы металдардың өзін-өзі
жоюы.
Газ коррозиясы-бұл ылғал мөлшері аз болатын газ ортасында пайда
болатын металдардың коррозиясы. Газ ортасында ылғалдың болмауы
металды өздігінен жоюға ықпал ететін жалғыз шарт емес. Коррозия жоғары
температурада да мүмкін. Коррозияның бұл түрі мұнай-химия және химия
өнеркәсібінде жиі кездеседі.
Радиациялық коррозия - бұл әр түрлі қарқындылық деңгейіндегі
радиоактивті сәулеленудің әсерінен металдың өзін-өзі жоюы.
Жер асты коррозиясы - бұл топырақта және әртүрлі топырақтарда
болатын коррозия.
Контактілі коррозия - белгілі бір электролитте бір-бірінен
стационарлық потенциалдармен ерекшеленетін бірнеше металдардың
жанасуына ықпал ететін коррозия түрі.
Биокоррозия-бұл әртүрлі микроорганизмдер мен олардың өмірлік
белсенділігінің әсерінен пайда болатын металдардың коррозиясы.
Ток коррозиясы (сыртқы және кезбе) – металл коррозиясының тағы
бір түрі. Егер металлға сыртқы көзден ток әсер етсе, онда бұл сыртқы токтың
коррозиясы. Егер әсер вагус тогы арқылы жүзеге асырылса, онда бұл вагус
тогының коррозиясы.
Коррозиялық кавитация - бұл металдардың өзін-өзі жою процесі,
оның пайда болуы сыртқы ортаның соққы және коррозиялық әсеріне ықпал
етеді.
Кернеулі коррозия - бұл металдың коррозиясы, оның себебі
коррозиялық белсенді орта мен механикалық кернеулердің өзара әрекеттесуі
болып табылады. Коррозияның бұл түрі қатты механикалық жүктемелерге
ұшырайтын металл конструкцияларына айтарлықтай қауіп төндіреді.
Фреттинг-коррозия - тербеліс жиынтығы мен коррозиялық ортаның
әсеріне әкелетін металл коррозиясының бір түрі. Үйкеліс пен діріл кезінде
коррозияның пайда болу ықтималдығын азайту үшін құрылымдық
материалды таңдауға мұқият қарау керек. Сондай-ақ, арнайы жабындарды
қолдану керек және мүмкін болса үйкеліс коэффициентін азайту керек.
Қатты коррозия - металдың бетін толығымен жабады. Егер бүкіл
бетіндегі бұзылу жылдамдығы бірдей болса, онда бұл біркелкі коррозия. Егер
оның әртүрлі бөліктеріндегі металдың бұзылуы әртүрлі жылдамдықпен
жүрсе, онда коррозия біркелкі емес деп аталады.
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Селективті коррозия - қорытпаның бір компонентінің немесе бір
құрылымдық компоненттің жойылуын білдіреді.
Жергілікті коррозия - металл бетіне бөлек шашыраған дақтар түрінде
көрінеді, әртүрлі қалыңдықтағы ойықтар. Қирау раковиналар немесе
нүктелер болуы мүмкін.
Жер асты коррозиясы - ол тікелей металл бетінде пайда болады,
содан кейін ол белсенді түрде терең енеді. Коррозияның бұл түрі металл
бұйымдарының стратификациясымен бірге жүреді.
Кристалл аралық коррозия - астық шекаралары бойымен металдың
бұзылуымен көрінеді. Металдың пайда болуымен оны анықтау өте қиын.
Дегенмен, металдың беріктігі мен икемділігі өте тез өзгереді. Одан
жасалған бұйымдар сынғыш болады. Коррозияның бұл түрі Болаттың хром
және хром-никель түрлеріне, сондай-ақ алюминий мен никель
қорытпаларына өте қауіпті.
Саңылау коррозиясы-бұрандалы бекітпелерде, әртүрлі саңылауларда
және барлық тығыздағыштардың астында орналасқан металдар мен
қорытпалардың бөліктерінде пайда болады.
1.2.Тракторлардың жалпы құрылысы және жұмысы
1.2.1. Тракторлардың жіктелуі, жалпы құрылысы және мақсаты
Тракторлар-ауыл
шаруашылығында
механикаландырылған
жұмыстарды орындауға арналған негізгі энергетикалық құралдар. 1990
жылдары Ресейде механикаландырылған жұмыс көлемінің төмендеуі
байқалды. Бұл жағдай КСРО-ның бұрынғы одақтас республикаларының
орнына Тәуелсіз Мемлекеттер құрылғаннан кейін, бұрын одақтас
республикаларда өндірілген компоненттерді жеткізудің бұзылуына
байланысты
ауылшаруашылық
техникаларының
өндірісі
күрт
төмендегендігімен түсіндіріледі.
Қазіргі уақытта біздің еліміздің және ТМД-ның көптеген трактор
зауыттары өндірілетін техниканың саны мен сапасы бойынша әртүрлі
тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға дайын. Қазіргі заманғы
тракторларда жүргізушілердің еңбек жағдайлары жақсартылды, тракторлар
қуатының диапазоны кеңейтілді, қоршаған ортаға зиянды әсерлер азайтылды.
Мысалы, "Минск трактор зауыты" ӨБ тракторлардың жиырмадан астам
моделі мен модификациясын: әмбебап-отамалы, шағын габаритті және
жалпы мақсаттағы тракторларды өндіруге дайындады. Олардың ішінде ауыл
шаруашылығында ең көп тарағандары-Белорус МТЗ-80 және -82
тракторлары,сондай-ақ Класс және Джон Дир фирмаларының тракторлары.
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Жыл сайын ауылшаруашылық өндірісінің тракторист-машинистерінің
кәсіби дайындық деңгейіне қойылатын талаптар артып келеді, сондықтан
Студенттер аймақтағы тракторлардың кең таралған модельдерінің құрылымы
мен жұмысы туралы берік білім алуы керек.
Түрлі-түсті суреттерде оқу материалын қабылдауды жақсарту үшін
газдар, сұйықтықтар және белгілі бір механизмнің немесе қондырғының ең
тән бөлшектері қосымша түспен ерекшеленеді. Кейбір суреттерде жетекші
және жетекші бөлшектер түрлі-түсті реңктерде ерекшеленеді.
Трактор талантты адамдардың бірнеше ұрпақтарының қажырлы
еңбегінің нәтижесінде жасалды.
Тракторлардың жіктелуі. Трактор-бұл ауылшаруашылық және басқа
машиналарды жылжыту, іске қосу және тіркемелерді тарту үшін
энергетикалық құрал ретінде қолданылатын өздігінен жүретін машина.
Тракторлар бірқатар белгілерге сәйкес жіктеледі (1.7-сурет).
Мақсаты бойынша тракторлар үш топқа бөлінеді: жалпы мақсаттағы,
әмбебап және мамандандырылған.
Жалпы мақсаттағы тракторлар (ДТ-75МЛ, -75МВ, -75Д, Т-150К) ауыл
шаруашылығы дақылдарын өсіру кезінде негізгі ауыл шаруашылығы
жұмыстарын орындау үшін қолданылады (жырту, дискілеу, жаппай
культивациялау, тырмалау, егу және жинау). Бұл тракторлар басқалардан
кіші жол саңылауымен және қозғалтқыш күшінің жоғарылауымен
ерекшеленеді.
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1.7-сурет. Ауылшаруашылық тракторларының жіктелуі
Әмбебап-отамалы тракторлар (МТЗ-80, Джон Дир, Класс.)
жыртылатын дақылдарға күтім жасау және басқа да ауыл шаруашылығы
жұмыстарын орындау кезінде пайдаланады. Осыған байланысты, кейбір
әмбебап тракторлар кең (Жалпы мақсаттағы жұмыстарды орындау үшін)
және тар (жолдар арасындағы жұмыстар үшін) шиналары бар
ауыстырылатын жетек доңғалақтарымен жабдықталған, сонымен қатар үлкен
жол саңылауы мен жол аралықтарының енімен реттелетін ені бар.
Мамандандырылған тракторлар-бұл ауылшаруашылық дақылдарының
белгілі бір түрімен (жүзімдіктер, мақта) немесе әртүрлі жұмыстармен, бірақ
қатаң белгіленген жағдайларда (батпақты топырақтарда, таулы жерлерде)
жұмыс істеуге арналған жалпы мақсаттағы трактордың немесе әмбебап
жыртқыштың модификациясы.
Шассидің дизайны бойынша (қозғалтқыш түрі бойынша) тракторлар
шынжыр табанды, жартылай жапырақты және доңғалақты.
Үлкен тірек беті бар шынжыр табанды трактор топырақты аздап
тығыздайды. Жоғары өтімділікпен ол айтарлықтай тарту күшін дамыта
алады.
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Доңғалақты трактор шынжыр табанына қарағанда жан-жақты және оны
топырақтың нашар тартылуына қарамастан дала және көлік жұмыстарында
қолдануға болады.
Қаңқа түрі бойынша тракторлар бөлінеді: рамалық - қаңқасы жақтау;
жартылай рамалық - артқы осьтің корпусына бұралған немесе дәнекерленген
екі қысқа бойлық арқалықтарды құрайды; рамасыз-жеке механизмдердің
жалғанған корпустарынан тұрады.
Номиналды тарту күші бойынша тракторлар конструкциясына қарай
сыныптарға бөлінеді. Тартылыс күші (тартылыс күшінің бірлігі — тоннакүш; 1 тс-10 кН) номиналды болып саналады, онда трактор орташа
тығыздықтағы және қалыпты ылғалдылықтағы стернде ең жоғары
өнімділікпен жұмыс істейді (доңғалақты тракторлар үшін 15% және шынжыр
табанды тракторлар үшін 5%). Мысалы, МТЗ-80 тракторы 1,4 тс номиналды
тарту күшіне ие және шартты түрде 1,4 класына жатады. Тоғыз тарту класы
ауылшаруашылық тракторларының түрін құрайды.
Түрі немесе трактор жүйесі-бұл өндіріске ұсынылған тракторлардың
барлық модельдерінің техникалық, технологиялық және экономикалық
негізделген жиынтығы. Әр тарту класында негізгі модельдермен қатар, яғни
негізгі жаппай тракторлармен бірге негізгі модельдермен біріктірілген
Қозғалтқыштар мен басқа да бірқатар компоненттер орнатылған
модификациялар бар. Оларды біріздендіру (біркелкілік) кезінде
тракторларды дайындау және пайдалану жеңілдетіледі. [4]
Модель-белгілі бір дизайны мен агрегаттарының орналасуы бар
машина. Негізгісі мамандандырылған модификациялары бар тракторлардың
ең көп таралған және әмбебап моделі деп аталады. Осылайша, модификациябұл модификацияланған базалық модель, ол мақсатына мамандандырылған
және негізгі модельмен біріктірілген.
Мысалы, МТЗ-80.1 маркалы трактор моделі базалық ретінде
қабылданған МТЗ-80 тракторының модификациясы болып табылады.
Трактордың маркасы - белгілі бір дизайн моделінің шартты Код атауы.
Трактордың маркасын белгілеуде алдымен дайындаушы зауыттың
қысқартылған атауына сәйкес келетін немесе тракторды машина ретінде
сипаттайтын әріптер, одан әрі дефис арқылы-негізінен қозғалтқыштың
қуатын (ат күшімен) немесе модель нөмірін көрсететін сандар көрсетіледі.
Сериялық және өндіріске дайын ауыл шаруашылығы техникасы каталогқа
енгізіледі.
Әр түрлі жағдайларда жұмыс істеу үшін олар "Белорус", "CLAAS"
маркаларының көптеген модификацияларының тракторларын шығарады
(сурет1.8.), "John DEERE" (1.9-сурет.). Олар жиынтықта ерекшеленеді. Тарту
сыныптарындағы барлық базалық модельдер 0,6; 0,9 және 1,4 — дөңгелекті
әмбебап-отамалы тракторлар. Олардың модификацияларына Барлық жетекті
дөңгелектері бар жоғары өтімді тракторлар, жоғары агротехникалық
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саңылауы бар биік сабақты дақылдарға арналған отамалы Тракторлар және
баурайларда жұмыс істеуге арналған Тау тракторлары кіреді. [3]
Қуаты 47-ден 524 а. к. дейінгі тракторлардың толық ассортименті.
ARION 400, AXOS 300, ARION 600 C, TALOS 200 / 100. NEXOS ,
AXION 800, AXION 900, XERION.

1.8-сурет.CLAAS фирмасының тракторларының модельдік қатары

1.9-сурет.John DEERE фирмасының тракторларының модельдік қатары
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Тракторлардың жіктелуі
John Deere 7830 тракторы (1.10-сурет) әмбебап-отамалы
тракторларға жатады. Трактор аспалы, жартылай аспалы және тіркемелі
машиналармен және құралдармен әртүрлі ауыл шаруашылығы жұмыстарын
орындауға, сондай-ақ өсімдік шаруашылығында, мал шаруашылығында және
бау-бақша шаруашылығында көлік жұмыстарын орындауға арналған. [2]

1.10-сурет. John Deere7830 тракторы
John Deere 7830 тракторы классикалық рамалық схема бойынша
жасалған. Трактордың рамалық дизайны трансмиссиялық қондырғылардың
сыртқы жүктемелерін азайтады, бұл олардың қызмет ету мерзімін арттырады.
Осы сериядағы тракторлар далада ауылшаруашылық жұмыстарын
жүргізу кезінде жоғары өнімділікті және көлік жұмыстарын жүргізу кезінде
керемет жүру қасиеттерін көрсетеді. Трансмиссияның қосымша
мүмкіндіктері қозғалтқыштың төмен айналымында 50 км/сағ жылдамдықпен
қозғалуға мүмкіндік береді, бұл кез келген жағдайда жоғары жұмыс
сипаттамаларына қол жеткізуге мүмкіндік береді.
John Deere 7830 тракторы келесі компоненттерден тұрады:
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1.11-сурет. John Deere 7830 тракторының құрылғысы
1.
John Deere7830 қозғалтқышы механикалық энергия көзі болып
табылады.
2.
Трансмиссия -қозғалтқыштан жетек доңғалақтарына момент
беретін механизмдердің жиынтығы.
3.
Шасси-жетекші
доңғалақтардың
айналмалы
қозғалысын
трактордың аудармалы қозғалысына айналдырады.
4.
Басқару механизмі трактордың қозғалыс бағытын өзгертуге
және жұмыс жабдықтарын басқаруға арналған.
5.
Жұмыс жабдықтары әртүрлі ауылшаруашылық жұмыстарын
орындау кезінде қозғалтқыштың қуатын пайдалануға арналған.
6.
Көмекші құрал еңбек өнімділігін арттыру және шаршауды
азайту мақсатында жұмыс кезінде оператордың ыңғайлы жағдайларын
жасауға арналған. [2]
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1.2.2 Қозғалтқыштың жіктелуі, жалпы құрылымы және жұмысы

1.12-сурет. Power Tech Plus 7830 қозғалтқышы.
John Deere 7830 тракторының қозғалтқышы келесі механизмдер
мен жүйелерден тұрады:
1.
Иінді механизм.
2.
Газ тарату механизмі. [5]
3.
Салқындату жүйесі.
4.
Майлау жүйесі.
5.
Қуат жүйесі.
6.
Іске қосу жүйесі.
John Deere7830 тракторының қозғалтқышы дизельді, ұзын, қатарлы, 6
цилиндрлі, сұйық салқындатқышы бар, қос отын бүрку. Суық ауа райында
іске қосуды жеңілдету үшін қозғалтқыш цилиндрлерінде алдын ала қыздыру
шамдары орнатылған.
Қозғалтқыштың қуаты-206 А. К. және литр көлемі-6,8 а., бұл жоғары
қуат пен моментті қамтамасыз етеді. Ол жоғары отын үнемділігімен
сипатталады. Цилиндрлердің үрлеуін жақсарту үшін бұл қозғалтқыш
цилиндрге 4 клапаны бар газ тарату механизміне ие. Онда саптама
аппаратының ауыспалы геометриясы бар турбокомпрессор және үрленетін
ауаны салқындату жүйесі орнатылған. Сондай-ақ, қозғалтқышта
пайдаланылған газдарды қайта өңдеу жүйесі орнатылған, бұл оның
тиімділігін арттырады.
Электронды инъекциямен басқарылатын жоғары қысымды қуат жүйесі.
Бұл жағдайда қысу соққысына инъекция екі рет жүреді. Бірінші инъекция
алдын-ала, екінші негізгі болып табылады, ол цилиндрлердің аз мөлшерімен
жоғары қуат береді.
Салқындату жүйесінде Холл сенсоры бар желдеткіш орнатылған, бұл
қозғалтқыштың тұрақты жұмыс температурасын ұстап тұруға мүмкіндік
береді. Салқындатқыш ретінде антифриз құйылады. Сұйықтықты салқындату
үшін тракторға радиатор орнатылған.
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1.2.3. Иінді-шатун механизмі
Иінді-шатун механизмі (ІШМ) - поршеннің өзара қозғалысын
айналмалы қозғалысқа айналдыруға арналған (мысалы, ішкі жану
қозғалтқыштарындағы иінді біліктің айналмалы қозғалысы) және керісінше.
ІШМ бөлшектері бөледі екі топ бар, бұл-қозғалмалы және қозғалмайтын
бөлшектер:
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1.13-сурет.Иінді-шатун механизмі
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Блок-картер.
Иінді білік.
Компрессиялық және май алатын сақиналары бар поршень.
Цилиндр гильзасы.
Шатун.
Құлыптау сақиналары бар поршеньді саусақ.
Таратушы

ІШМ түрлері мен түрлері:
 Цилиндр осі иінді білікпен қиылысатын орталық ІШМ.
 Цилиндрдің осі иінді біліктің осіне қатысты А мәніне ығыстырылған
ығыстырылған ІШМ;
 V - тәрізді ІШМ (соның ішінде тіркемелі шатунмен), сол және оң
цилиндрлерде жұмыс істейтін екі байланыстырушы өзек иінді біліктің бір
иінді білігіне орналастырылған.
Инсульт пен поршень диаметрінің қатынасы бойынша:
 Қысқа (S / D<1) ІШМ;
 Ұзынжүрісті (S/D>1) ІШМ
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1.14-сурет.Иінді-шатун механизмі
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Цилиндр басы.
Цилиндр гильзасы.
Қозғалтқыштың су көйлегі.
Шатун.
Поршень.
Байланыстырушы шыбықтың жоғарғы басы.
Поршеньді саусақ.
Поршеньдік сақиналар.
Пайдаланылған газдарды шығару арнасы.
Жанармай инжекторы.
Цилиндр басының қақпағы

1.15-сурет.Цилиндр басы.
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1.
2.

Кіріс арнасы.
Форсунка.

1.16-сурет. Цилиндр басы.
3. Бөлінбеген жану камерасы.
4. Шығару арнасы.

1.17-сурет.Иінді білік.

1.18-сурет.Жарық ашасы.
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1.2.4 Газ тарату механизмдері
Газ тарату механизмі (қысқартылған атауы – ГТМ) қозғалтқыштың
цилиндрлеріне ауаны немесе отын-ауа қоспасын (қозғалтқыштың түріне
байланысты) уақтылы беруді және цилиндрлерден шығатын газдарды
шығаруды қамтамасыз етуге арналған. Бұл функциялар клапандарды
уақтылы ашу және жабу арқылы жүзеге асырылады.
1
2

3
5

4

1.19-сурет.Газ тарату механизмі
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Реттегіш валдың берілісі.
Тарату валы.
Итергіш.
Итергіш штангасы.
Аралық серіппемен рокер осі.
Рокер.

Ең көп таралған төрт соққылы ішкі жану қозғалтқыштарында
клапанның газ тарату механизмдері қолданылады, сондықтан уақыт
құрылғысы оның мысалында қарастырылады.
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Газ тарату механизмдерін жіктеу олардың кіріс және шығыс бақылауы
қалай жүзеге асырылатынына байланысты жүзеге асырылады. Әдетте кіріс
және шығыс басқару механизмдерінің төрт түрі бар:
 поршеньдік;
 золотник;
 клапандар;
 жең.
Газ тарату механизмі жетек клапандарын және жетек білігін біріктіреді.
Ол бекітілген Газ тарату фазаларына да, иінді біліктің жылдамдығына
және басқа факторларға байланысты реттелуі мүмкін. [6]
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1.20-сурет. Газ тарату механизмі
1.
2.
3.
4.
5.
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Рокер.
Клапандар бөгеті.
Клапан серіппелері.
Клапандар.
Білік білігі аралық серіппелермен.
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1.21-сурет.Цилиндр блогының басы.
1.
2.
3.
4.
5.

Цилиндр басы.
Цилиндр гильзасы.
Шығару клапандары.
Қабылдау клапаны.
Клапанның орны.
1

2
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1.22-сурет. Клапан механизмінің бөлшектері.
Клапан механизмі
1.
2.
3.

Клапан.
Клапанның орны.
Клапан серіппесі.

4. Майлы қақпақ.
5. Серіппенің тірек тақтасы
6. Сухари.
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1.2.5. Қозғалтқышты салқындату жүйесі
Салқындату жүйесі жұмыс нәтижесінде қыздырылған қозғалтқыш
бөліктерін салқындатуға арналған.
4
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3
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2
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1.23-сурет. Салқындату жүйесі.
1.
Радиатор.
2.
Су сорғысы.
3.
Айналмалы түтік.
4.
Кеңейту ыдысы.
5.
Турбоагрегатты басқару құрылғысына салқындатқышты жеткізу желісі.
6.
Турбоагрегатты басқару құрылғысынан салқындатқышты қайтару
желісі.
7.
Салқындатқыш сұйықтықты қалпына келтіру ыдысы.
8.
EGR салқындатқышы.
9.
Термостат блогы.
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Қазіргі заманғы тракторларда салқындату жүйесі негізгі функциядан
басқа бірқатар басқа функцияларды орындайды, соның ішінде:жылыту,
желдету және ауа баптау жүйесіндегі ауаны жылыту;майлау жүйесінде
майды салқындату;пайдаланылған газдарды рециркуляция жүйесінде
пайдаланылған газдарды салқындату;турбогенератор жүйесінде ауаны
салқындату;
Салқындату әдісіне байланысты салқындату жүйелерінің келесі түрлері
бөлінеді: сұйық (жабық түрі), Ауа (ашық түрі) және аралас. Сұйықтықты
салқындату жүйесінде қозғалтқыштың қыздырылған бөліктерінен жылу
сұйықтық ағынымен шығарылады. Салқындату үшін ауа жүйесі ауа ағынын
пайдаланады. Аралас жүйе сұйық және ауа жүйелерін біріктіреді. [7]

1.24-сурет. Салқындатқыштың айналым схемасы.
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1.25-сурет.Термостат блогы
1. Термостаттар корпусы.
2. Термостаттар.
3. Термостат корпусының қақпағы
1.2.6 Қозғалтқышты майлау жүйесі
Майлау жүйесі (басқа атауы-майлау жүйесі) қозғалтқыштың
біріктірілген бөліктері арасындағы үйкелісті азайтуға арналған. Негізгі
функцияны орындаудан басқа, майлау жүйесі қозғалтқыш бөлшектерін
салқындатуды, күйе мен тозу өнімдерін алып тастауды, қозғалтқыш
бөліктерін коррозиядан қорғауды қамтамасыз етеді.
Қозғалтқышты майлау жүйесі магистральдық және каналдармен өзара
байланысқан май құятын, май сорғысы, май сүзгісі, май радиаторы бар
қозғалтқыштың иінді науасын қамтиды.
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1.26-сурет. Майлау жүйесі

1. Мұнай сорғысы.
2. Май қабылдағыш.
3. Май салқындатқышы.
4. Май сүзгісі.
5. Турбокомпрессорға мұнай жеткізуге арналған құбыр.
6. Рокер білігінің осіне мұнай беру.
7. Мұнай магистралі.
8. Иінді білікке және білікке май беру.
9. Аралық беріліске май беру.
10. Қауіпсіздік клапаны
11. Қысымды төмендететін клапан.
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1.27-сурет.Май сорғысы.
1. Май сорғысы корпусы.
2. Сорғының жетегі.
3. Сорғы жетегі.
4. Қақпақ.
5. Май қабылдағыш.
6. Мұнай беретін түтік.
1.2.7 Қозғалтқыштың қуат жүйесі
Қозғалтқыштың қуат жүйесі тасымалданатын отын қорын сақтауға
және оны қозғалтқышқа беруге арналған. Карбюраторлы қозғалтқыштарда
бензин мен ауа қоспасы қозғалтқыш цилиндрлеріне беріледі. Дизельдерде
дизель отыны қозғалтқыштың жану камераларына енгізіледі. Сондықтан
карбюраторлы қозғалтқыштар мен дизельді электрмен жабдықтау
жүйелерінің схемалары әртүрлі.
Қуат жүйесінің ерекшеліктері. Карбюратор қозғалтқышының қуат
жүйесі бірқатар құрылғылар мен бөліктерден тұрады. Деңгейі көрсеткішпен
бекітілген резервуардағы бензин сүзгі тұндырғышынан өтеді. Сорғы (ол
қозғалтқыштан
жұмыс
істейді)
отын
карбюраторға
жеткізіледі.
Карбюраторда ауа тазартқыш арқылы кіретін бензин мен ауа бөлшектерінің
жанғыш қоспасы пайда болады. Кіріс құбырынан бұл қоспасы қозғалтқыш
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цилиндрлеріне таратылады. Шығару құбырымен шығарылған газдар
сөндіргішке шығарылады және одан әрі атмосфераға шығарылады.
Карбюратордың орнына дизельді электрмен жабдықтау жүйесінде
жоғары қысымды отын сорғысы бар. Жанармай қозғалтқыштың әр
цилиндріне жанармай сорғысы арқылы беріледі. Ауа тазартқыштан ауа кіріс
құбырына және одан қозғалтқыштың жану камераларына түседі.
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1.28-сурет.Қуат жүйесі
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Жоғары қысымды отын сорғысы.
Жоғары қысымды отын коллекторы.
Жанармай сүзгісі өрескел тазаланады.
Жұқа отын сүзгісі.
Жанармай инжекторлары.
Жоғары қысымды құбырлар.
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1.29-сурет. Диаграмма
1. Алдын ала инъекциясыз график.
2. Алдын ала инъекциясы бар график.
3. Цилиндрдегі қысым.
4. Иінді біліктің градусқа айналуы.

1.30-сурет.Common Rail жанармай құю жүйесі
1. Бүрку қысымы 1600 барға дейін
2. Уақыт пен көлемді барынша дәл бақылау
3. Электрондық басқару бүрку циклін бес қосалқы циклге бөлуге
мүмкіндік береді
4. Жақсы жауап сипаттамалары және жүктеменің өзгеруіне максималды
реакция
5. Төмен тұтыну
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1.31-сурет. Сүзгілер арқылы отынның қозғалыс сызбасы
1.
2.
3.

Отынды дөрекі тазалау сүзгісі.
Отынды жұқа тазалау сүзгісі.
Электронды отын сорғысы.
3

2

1
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1.32-сурет.Отын жүйесі
1.
2.
3.
4.

Жоғары қысымды отын сорғысы.
Жоғары қысымды құбырлар.
Шүмек аппаратының ауыспалы геометриясы бар турбокомпрессор.
Жоғары қысымды отын коллекторы.
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1.33-сурет.Жоғары қысымды отын сорғысы
1.
2.
3.

Плунжерлер.
Эксцентрик.
Тербелмелі шайба.

1.34-сурет.Жоғары қысымды отын инжекторы

1.35-сурет. Үрлемелі ауа салқындатқышы
Оңтайлы жану үшін үрленетін ауа салқындатылады, бұл зиянды заттар мен
отын шығынын азайтады.
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1.36-сурет.Ауамен қоректендіру жүйесі
А-ауа кірісі.
В-циклон сүзгісіне ауа кіруі.
С-циклон сүзгісі.
E - кассета ауа сүзгісі.
I-сору құрылғысы.
F-турбокомпрессор.
H-қабылдау коллекторы.
D-радиаторлардың корпусы.
G-ауа радиаторы.

1.37-сурет.Циклон сүзгісі
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1.38-сурет. Құрғақ типтегі екі сатылы байланыс ауа тазартқыш
1.
2.

Бастапқы сүзгі.
Екінші сүзгі.
3

4
2

1

1.39-сурет. Турбокомпрессор
1.
2.
3.
4.
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Центрипеталды турбина.
Орталықтан тепкіш компрессор.
Турбинаның шүмектік қалақтарын бұру механизмі.
Шүмек қалақтарын басқару блогы.

1

2

3

1.40-сурет. Центрипеталды турбина
1.
2.
3.

Турбинаның жұмыс дөңгелегі.
Айналмалы шүмектер.
Турбина корпусы.
1.2.8 Қозғалтқышты іске қосу жүйесі

Кез-келген ішкі жану қозғалтқышын іске қосу үшін цилиндрлердің
жұмыс көлемін жаңа зарядпен толтыру және жанармайдың тұтануын
дайындау және жүзеге асыру үшін білікті белгілі бір жылдамдыққа дейін
бұрап алу керек.
Іске қосу жүйелеріне қойылатын негізгі талаптар:
 іске қосуды жүзеге асыруға аз уақыт пен энергия шығындары;
 іске қосу құрылғыларының шағын габариттері;
 әр түрлі климаттық жағдайларда жұмыс істеу сенімділігі.
Қозғалтқыш білігінің жалпы айналу кедергісін жеңе отырып, іске қосу
құралы білікке сенімді іске қосу үшін жеткілікті жылдамдықты хабарлауы
керек.
Алғашқы жыпылықтайтын минималды айналу жылдамдығы бастапқы
айналу жиілігі деп аталады.
Ұшқынмен жанатын қозғалтқыштар үшін бұл жиілік 35...50 мин-1,
дизельдер үшін -150...200 мин-1.
Қазіргі тракторларда ұшырудың келесі әдістері қолданылады:
 қолмен;
 электр стартер;
 сығылған ауамен;
 қосалқы іске қосу қозғалтқышы;
 гидромоторлардың көмегімен.
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Қолмен іске қосу, әдетте, резервтік болып табылады және оны қолдану
мүмкіндігі төмен қуатты қозғалтқыштармен шектеледі.
Электрлік стартермен іске қосу ең көп таралған. Іс жүзінде екінші
нұсқа кеңінен қолданылды. Баллондардан вентильдер арқылы қысылған ауа
редуктор-кран, ауа таратқыш және іске қосу клапаны арқылы өтіп, олардың
жұмыс тәртібіне сәйкес қозғалтқыш цилиндрлеріне түседі. Кеңейту
соққысында сығылған ауа поршеньге қысым жасайды, оны жылжытады және
иінді білікті айналдырады. Іске қосылғаннан кейін кран жабылады.
Баллондардағы ауа қысымын және қозғалтқышқа кіретін ауаны бақылау үшін
манометрлер бар.
Бұл жүйенің кемшілігі-камераның элементтерін цилиндрлерге
жеткізілетін ауамен салқындатуға байланысты төмен температурада
қозғалтқышты іске қосу қиын. [8]

1.41-сурет. Қозғалтқышты іске қосу жүйесі

2
3

1

1.42-сурет. Стартер
1.
2.
3.
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Стартер.
Стартер релесін тарту
Бос жүріс муфтасы бар іске қосу редукторының корпусы.

1.2.9 Трансмиссия
Трансмиссия беру үшін қызмет етеді айналу моментін от қозғалтқыш
білігінің жетекші дөңгелектер, сондай-ақ өзгерту үшін, шамасын айналдыру
моментін және оның бағыттары.
Моментті өзгерту әдісіне сәйкес сатылы, қадамсыз және аралас
берілістер ерекшеленеді.
Қадамдық берілістер әртүрлі типтегі берілістерден тұрады. Бұл
берілісте бір жұмыс режимінен екіншісіне ауысу кезінде момент беріліс
коэффициенттеріне көбейтілген интервалдар арқылы өзгереді, сондықтан ол
қадам деп аталды. Егер кейбір режимдерде жылдамдықты беріліс болса,
қозғалтқыштың қуатын толығымен пайдалану мүмкін емес.
Сатысыз трансмиссиялар айналмалы сәттің өзгеру процесінің
үздіксіздігін және автоматизмін қамтамасыз етеді, бұл сатылардан тиімді
түрде ерекшеленеді. Сонымен қатар, оларға тән кейбір кемшіліктері:
 құрылыстың күрделілігі
 төменгі тиімділік
Үйкеліс (механикалық), электрлік және гидравликалық сатысыз
берілістерді ажыратыңыз. Гидравликалық берілістер гидродинамикалық және
гидрокөлемді болып бөлінеді.
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1.43-сурет. Трансмиссия

Қозғалтқыш.
Ілінісу ілінісі.
Беріліс қорабы.
Артқы жетек білігі.
Алдыңғы жетек көпірі.
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Аралас трансмиссиялар көмекші мәні бар сатылы берілісі бар қадамсыз
берілістердің
бірінің
комбинациясы
болып
табылады.
Бұл
қозғалтқыштардағы моменттің өзгеру ауқымын кеңейтуге және сонымен
бірге қадамсыз берілістің негізгі артықшылықтарын сақтауға мүмкіндік
береді. Гидродинамикалық беріліс құрастыру қондырғыларының бірі ретінде
қолданылатын біріктірілген беріліс гидромеханикалық деп аталады.

1.44-сурет.PowerQuad-Plusтрансмиссиясы
HEXASHIFT беріліс қорабы
 Жүктеме бойынша ауысудың алты кезеңі және төрт
автоматтандырылған топ
 450 м/сағ бастап жүріс азайтқыш
 Ілініссіз 24 тісті ауыстыру
 REVERSHIFT реверсивті механизмі
 Hexactiv автоматты беріліс ауыстыру
 Көптеген теңшеу опциялары
 Жүктеме мен жылдамдыққа байланысты топты ауыстырған кезде
берілістерді жүктемеменавтоматты бейімдеу (мысалы, С4-тен В2-ге)
 D тобында ілініс педалін басу арқылы берілістің жылдамдыққа
тәуелді бейімделуі (мысалы, қиылысқа жақындаған кезде)
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1.45-сурет. Ақылды беріліс қорабын басқару

1.46-сурет. Ауқым қорабы
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1.47-сурет. Алдыңғы жетек көпірі
1. Доңғалақты редуктор.
2. Бұрылмалы ҚҚА.
3. Жарты ось.
4. Амортизатор.
5. Айналмалы тарту.
6. Доңғалақты тежегіш.
7. Көпір корпусы.

1.48-сурет. Артқы жетек білігі
1. Күшейтілген артқы ось.
2. Ашпалы көпір картер стандартты жинақтау.
3. Барлық модельдер үшін ұзындығы 2,5 немесе 3 м алынбалы осьті
орнату мүмкіндігі.
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1.2.10 Қаңқа және жүріс бөлігі
Трактордың жүріс бөлігі туралы жалпы мәліметтер.
Трактордың шассиі деп оның барлық қондырғылары мен механизмдері
орнатылған троллейбус түсініледі. Тракторларда шынжыр табанды,
доңғалақты немесе жартылай көлбеу шасси болуы мүмкін.
Шассидің
негізгі
мақсаты-тіректерді
агрегаттармен
және
механизмдермен
ұстап
тұру,
жетек
доңғалақтарының
немесе
жұлдызшалардың
айналмалы
қозғалысын
трактордың
аудармалы
қозғалысына айналдыру және сонымен бірге жұмыс машиналары мен
тіркемелерді тарту үшін қажетті тарту күшін құру.
Трактордың шассиі қаңқадан, осьтері бар алдыңғы және артқы
дөңгелектерден немесе оң және сол жақ шынжыр табанды қозғағыштар мен
суспензиядан тұрады.
Доңғалақты арбаны басқару — рульдік басқару және тежегіштер де
шассиге кіруі мүмкін.
Қаңқа деп негізгі агрегаттар мен механизмдердің рамасы немесе өзара
байланысқан корпустық бөлшектері түсініледі. Тракторлар типі бойынша
тордың кейде рама, полурамные және безрамные.
Рамалық қаңқа көлденең қималармен өзара байланысқан екі бойлық
Болат Арқалықтардан (лонжерондардан) тұратын тойтарылған немесе
дәнекерленген құрылым болып табылады. Жеке агрегаттар мен механизмдер
крест тіректеріне сүйенеді. Жақтау қатты болуы мүмкін немесе бір-бірімен
байланыстырылған екі бөліктен тұруы мүмкін.
Қаңқаның рамалық дизайны қаттылықпен, беріктікпен, қондырғыларға
жақсы қол жетімділікпен сипатталады, бірақ салыстырмалы түрде үлкен
массаға ие.
Жартылай рамалық қаңқа өзара байланысқан жеңіл қысқа жартылай
рамадан және қуат берілісінің корпустық бөліктерінен тұрады. Жартылай
рамка қозғалтқыштың тірегі болып табылады, оған алдыңғы доңғалақтардың
осі немесе трек қозғалтқыштарының алдыңғы бөлігі де бекітілген. Жартылай
рамалық қаңқа әмбебап қатарлы тракторлардан кең таралған. Ол жеткілікті
қаттылық пен беріктікке ие және сонымен бірге рамалық қаңқаға қарағанда
біршама аз массаға ие.
Рамасыз қаңқа трактордың корпус бөлшектерін — қозғалтқыш блоккартерін және қуат беру қондырғыларының корпустарын қатты қосу арқылы
қалыптасады. Ол сирек қолданылады, негізінен 6kn класты доңғалақты
тракторларда. Мұндай жағдайда трактор механизмдеріне қол жетімділік
шектеулі, ал жұмыс машиналарын іліп қою қиын. [9]
Доңғалақты тракторлардың шассиінде екі, үш немесе төрт доңғалақ
болуы мүмкін, ал жетектері-екі немесе төрт доңғалақ.
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Тракторларда жұптасқан дөңгелектер кейде қолданылады. Бұл жердегі
нақты қысымды азайту, шөгуді азайту және патенттілікті арттыру үшін
жасалады.
Тракторлардың доңғалақты шассиі доңғалақ формуласы деп аталады.
Ол екі саннан тұрады, олардың біріншісі дөңгелектердің жалпы санын,
екіншісі жетек доңғалақтарының санын көрсетеді. Мәселен, мысалы, МТЗ-80
тракторының доңғалақ формуласы- 4×2 тракторда төрт доңғалақ
(биаксиалды), олардың екеуі жетекші.
Төрт немесе одан да көп доңғалақтары бар тракторлар жоғары
жылдамдықты машиналар деп аталады. Олар жетекші доңғалақтардың тірек
бетіне жақсы жабысуымен ерекшеленеді.
Әмбебап-отамалы
тракторлардың
жолтабанды
(бір
осьтің
дөңгелектерінің ортасы арасындағы қашықтық) және жол саңылауын (тірек
бетінен трактордың дөңгелектері арасындағы ең төменгі нүктесіне дейінгі ең
аз қашықтық) өзгертуге бейімделген жүріс бөлігі болады.
Артқы доңғалақтардың ізі, әдетте, дөңгелектерді артқы осьтің
корпусынан шығатын жартылай осьтердің ұштары бойымен жылжыту,
доңғалақтың шеңберін оның дискісіне қатысты жылжыту, дөңес дискіні
180°бұру арқылы өзгереді. Алдыңғы доңғалақтар арасындағы қашықтық
алдыңғы ось құбырынан бұралмалы ілмектері бар жұдырықтарды тарту
арқылы реттеледі.
Әмбебап доңғалақты тракторлардың жол люмені соңғы беріліс
корпустарының айналуына байланысты өзгереді (жетек доңғалақтары
қаңқаға қатысты төмен түседі) және ілмектердің алынбалы қосылыстарын
бағыттаушы доңғалақтардың ілмектерімен қайта орнатады.
Суспензияға серіппелер мен амортизаторлар кіреді. Әдетте серіппелі
болат табақтар немесе бұралған серіппелер жиынтығы түрінде орындалатын
серіппелердің көмегімен доңғалақтардың осьтері немесе әр доңғалақ қаңқаға
жеке қосылады. Серіппелер доңғалақтардың жолдан қабылдаған және
қаңқаға берген соққыларын жұмсартады.
Гидроамортизаторлар (мысалы, шынжыр табанды Т-150 тракторы)
шағын қималы арналар бойынша басылған сұйықтықтың тежелуіне
байланысты тербелістерді тез сөндіруге арналған. Олар серіппелерге
параллель қосылады, яғни гидроамортизаторлар рессорланған осьтерді
немесе жеке дөңгелектерді (роликтерді) қаңқаға қосады.
Гидромортизаторлар суспензияның қаттылығын біршама арттырады.
Доңғалақты тракторларда серіппелі немесе жапырақты серіппелер түріндегі
суспензияда тек алдыңғы басқарылатын доңғалақтар, шынжыр табандардатірек роликтері немесе шынжыр табанды қозғағыштардың рамалары болады.
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1.49-сурет.Трактор рамасы

3

2

1

1.50-сурет.Жүру бөлігі
1.
2.
3.

Артқы доңғалақ дөңгелегі
Алдыңғы басқарылатын доңғалақ.
Алдыңғы көпірдің аспасы.
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1.51-сурет. Жүру бөлігі
1. Панардтың күші.
2. Осьтің орналасу сенсоры.
3. Алдыңғы дөңгелектерді айналдыруға арналған гидравликалық
цилиндр.
1.2.11 Басқару механизмдері
Руль тракторшының іс-әрекетіне сәйкес доңғалақты трактордың
қозғалыс бағытын сақтауға және өзгертуге арналған. Бұл трактордың
қозғалысын басқару жүйесінің механизмдері мен агрегаттары кешенінің
бөлігі.
Руль руль дөңгелегінің айналмалы қозғалысын руль биподының
бұрыштық қозғалысына айналдыруға және тракторды бұру үшін руль
дөңгелегіне жүргізушінің күшін азайтуға қызмет етеді.
Доңғалақты тракторларды бұрудың негізгі әдісі-бір жұп доңғалақтың
көлденең жазықтығында екіншісіне қатысты бұрылу. Бұл жағдайда бір жұп
дөңгелектерді де, екі жұпты да трактордың жартылай рамасымен бір уақытта
бұруға болады.
Рульдік басқару руль механизмінен, руль жетегінен және руль
күшейткішінен тұрады. [10]
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1.52-сурет. Тракторды басқару механизмдері
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Руль дөңгелегі.
Аспаптар қалқаны.
Диапазонды ауыстыру тұтқасы.
Гидравликалық цилиндрлерді басқару тұтқалары.
Қозғалтқышты басқару тұтқасы.
Тежегіш педальдары.
Рульдік бағанның көлбеу педалі.
Ілініс педалі.
Кері ауысу тұтқасы.
Бұрылу көрсеткіштерін ауыстырып қосу иінтірегі.
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1.2.12 Жұмыс және қосалқы жабдықтар
Жұмыс жабдықтары әртүрлі ауылшаруашылық машиналары мен
құралдары бар трактордың жоғары өнімді жұмысын қамтамасыз ету үшін
қолданылады. Оның құрамына мыналар кіреді: тіркеме, жетек шкафы, қуат
алу білігі және гидравликалық жүйе.
Трактордың қосалқы жабдығына жұмсақ орындығы бар кабина, капот,
жарық беру және сигнал беру аспаптары, жылыту, желдету жүйелері және
т.б. қосалқы жабдықтың мақсаты - тракторды пайдалануды қамтамасыз ету
және тракторшы еңбегінің қолайлы жағдайларын жасау. Қазіргі заманғы
тракторларда кабиналар шаңнан, шудан және улы газдардан тұмшаланады.
Трактордың аспасы кабинадағы дірілдің ең аз деңгейін қамтамасыз ететіндей
етіп құрастырылады. Трактор орындығы серіппелі суспензиямен және
амортизатормен жабдықталған, трактор жүргізушісіне жақсы көрініс беру
үшін әйнек көбінесе дөңес болады. Өлшеу құралдары машинаның барлық
қажетті көрсеткіштерін береді. Жарықтандыру құрылғылары түнгі уақытта
тиімді жұмыс істеуді қамтамасыз етеді. [11]
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1.53-сурет. Жұмыс жабдықтары
1.
2.
3.
4.
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Оператордың орындығы.
Орындықтың тіректері.
Қосымша орын
Трактор кабиналарын жылыту дефлекторлары.
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5
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1.54-сурет. Қосалқы жабдықтар
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кабинаның кіру трабы.
Шыны тазалағыш.
Трактордың жұмыс фаралары.
Артқы көрініс айналары.
GPS навигатор антеннасы.
Жарқыраған маяк.
Кабинаны әйнектеу

1.3.Тракторлар мен
техникалық қызмет көрсету

ауыл

шаруашылығы

машиналарына

1.3.1. Машиналарды пайдалану туралы негізгі ұғымдар
Техникалық пайдалану-бұл машиналарды пайдалану кезінде олардың
сапасын сақтауды қамтамасыз ететін іс-шаралар жиынтығы, оның ішінде
Машиналарды қабылдау және тапсыру, илектеу, монтаждау және бөлшектеу,
тасымалдау, сақтау және консервациялау, техникалық қызмет көрсету және
жөндеу, пайдаланылатын материалдармен және қосалқы бөлшектермен
жабдықтау, қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету. Бір сөзбен айтқанда, бұл
Машиналарды жұмысқа жарамды күйде ұстауды қамтамасыз ететін, оларды
қабылдау мен пайдалануға беруді, техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді,
пайдалану бойынша сақтау мен есепке алуды қамтитын іс-шаралар кешені.
Қабылдауға келесі машиналар жатады: 1-жаңа, 2-жөндеуден кейін, 3монтаждан кейін, 4-бір компания екіншісіне береді. Паспорттарды,
техникалық сипаттамаларды, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды,
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машинаның,
құрал-сайманның
және
қосалқы
бөлшектердің
жиынтықтылығын, оны қарау және бос жүрісте және жүктемеде сынау
арқылы техникалық жай-күйін тексереді. Мемкенқадағалау органдарының
бақылауындағы машиналар толық техникалық куәландырудан өтеді
(статикалық және динамикалық сынақтар, салмақ түсетін конструкциялардың
және жүктемемен машинаның барлық механизмдерінің беріктігі).
Жаңалары және күрделі жөндеуден кейін машиналар пайдалануға
берілмес бұрын өндірушінің режимдерінде оралып, бекіту және барлық
бақылау-реттеу жұмыстарын жүргізеді, ақауларды жояды, майлау мен
сұйықтықтарды ауыстырады.
Машиналардың бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде ұйымдастырушылықтехникалық шаралар кешені жүзеге асырылады. Бұл жоспарлы-алдын ала
техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі (ЖАЖ). Бұл алдын алу
шаралары – жабдықтың тозуын және кенеттен істен шығуын болдырмауға
бағытталған.
ЖАЖ жүйесінің негізгі құжаттары:
1-өндіруші кәсіпорындардың техникалық құжаттамасы;
2-техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жалпылама
ұсыныстар;
3-жылдық жоспар және техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің
айлық жоспар – кестелері.
Іс-шаралар құрамында ППР бар:
1-Техникалық қызмет көрсету (ТҚ);
2-Ағымдағы жөндеу;
3-Күрделі жөндеу.
Жөндеуаралық цикл-машинаның пайдаланғаннан бастап алғашқы
күрделі жөндеуге дейінгі жұмыс уақыты (машина-сағат). [12]
1.3.2. Тракторларға техникалық қызмет көрсету
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу мерзімділігі-аттас
техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу арасындағы машина жұмысының
сағат саны.
Кезеңділік нормалары, техникалық қызмет көрсету мен жөндеу саны,
олардың еңбек сыйымдылығы мен ұзақтығы белгіленді. 4 өлшемді топтың
бір шөмішті экскаваторлары үшін жөндеу циклінің ұзақтығы 12000 сағатты
құрайды, осы уақыт ішінде олар 72 техникалық қызмет көрсетуден және 7
ағымдағы жөндеуден өтеді. Мамандандырылған қызметтердің (жөндеупайдалану базалары) диагностика учаскелері, гидроаппаратураны, машина
тораптарын (қозғалтқыштар, беріліс қораптары, редукторлар, көпірлер және
т. б.) жөндеуге арналған бекеттері болады.)
Бұларды ажыратыңыз: 1-ауысым сайын, 2-мерзімді, 3 – маусымдық (үш
деңгей-ТО-1, ТО-2, ТО-3) (сақтау, тасымалдау және өңдеу, жұмысты бастау
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кезінде). ЕО-ауысым сайын-ауысым алдында және соңында машинист
жүргізеді. Жұмыс органдарын, жүріс бөлігін, басқару жүйесін, тежегіштерді,
қауіпсіздік аспаптарын, жарықтандыруды майлау, тексеру. Диагностикалық
тексеру үшін тікелей машиналарда жеңіл, ықшам құрылғылар қолданылады –
гидротестерлер (дроссельдер – Шығын өлшегіштер) – сорғылардың
өнімділігін, майдың температурасын, жұмыс қысымын өлшейді.
Мерзімді,
жоспарлы
ТҚК-уақытты
дайындаушы
белгілейді.
Бөлшектерді, агрегаттарды, электр -, гидро -, пневможетектің жүйелерін,
жұмыс жабдықтарын тазалау, жуу, қарау және жай-күйін бақылау.
Мақсаты-анықталған ақауларды, бекіту, бақылау-реттеу және майлау
жұмыстарын анықтау және жою.
Техникалық қызмет көрсету түрлері мен мерзімдері
Техникалық қызмет көрсету түрлері
Ауыл шаруашылығында техникаға техникалық қызмет көрсетудің
жоспарлы-алдын алу жүйесі қолданылады. Жүйеге жаңа немесе жөнделген
машиналарды жүргізу, ауысым сайын техникалық қызмет көрсету( ЕО),
мерзімді техникалық қызмет көрсету (ТҚК) түрлері кіреді.
Профилактикалық қызмет көрсету жүйесіндегі негізгі буынтехникалық қызмет көрсету-бұл құрастыру қондырғыларын тазарту, бекіту,
реттеу, құю, машиналардың техникалық жағдайын тексеру бойынша міндетті
операциялардың жиынтығы. Тракторларға жоспарлы техникалық қызмет
көрсетуді осы машиналарды пайдаланатын шаруашылықтар жүргізеді, бұл
олардың дұрыс техникалық жай-күйін және үнемді жұмысын қамтамасыз
етеді.
Техникалық қызмет көрсету мерзімі. ТҚК жүргізу мерзімдері
трактордың жұмыс уақытының белгілі бір аралықтары арқылы белгіленген:
ауысым сайын техникалық қызмет көрсету (ЕО) — 8...10; бірінші техникалық
қызмет көрсету (ТҚ-1) -125; екінші техникалық қызмет көрсету (ТҚ-2) —
500; үшінші техникалық қызмет көрсету (ТҚ-3) -1000; күзгі—қысқы және
көктемгі-жазғы пайдалануға көшу кезінде жылына 2 рет маусымдық
техникалық қызмет көрсету (ТҚ).
Ауысым сайынғы техникалық қызмет көрсету. ЕО жүргізу ауысымның
басында немесе соңында қажет, бұл ретте тракторшы мынадай
операцияларды орындайды:
 тракторды кірден тазартады, сыртқы бекітпелердің жағдайын
мұқият қадағалап, отын, май, су және электролиттің ағып кетуін жояды;
 деңгейін тексереді және қажет болған жағдайда майды дизель
картеріне, салқындатқышты радиаторға, жанармай багына қосады;
 индикатор бойынша ауа тазалағыштың ластану дәрежесін
анықтайды;
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 пневмосистеманың ауа баллондарынан конденсатты ағызады;
дизельдің жұмысын бақылау аспаптары бойынша, рульдік басқару мен
тежегіштердің, жарық беру және сигнал беру жүйелерінің жарамдылығын
тексереді;
 тексеру және жұмыс уақытында анықталған ақауларды жояды.[13]
Әр түрлі механизмдер мен жүйелердің мерзімді ТҚК түрлерінде
орындалатын операциялар әр тараудың соңында келтірілген.
Маусымдық ТО-жылына 2 рет. Салқындату, майлау және
гидравликалық жетек жүйелері майлар мен сұйықтықтарды жуып,
жылытуды, қосымша құрылғыларды орнатады немесе алып тастайды.
Машиналарды сақтау барысында мерзімді консервациялық тексеру
жүргізіледі. Техникалық диагностика маңызды-машинаның денсаулығын
тексеру, ақауларды іздеу, қалдық ресурс туралы мәліметтерді жинау немесе
бақылау кезеңінде жұмыс істемеу ықтималдығы.
Машиналарды жөндеу - мақсаты зақымдануды жою арқылы олардың
жарамды және жұмысқа қабілетті күйін сақтау және қалпына келтіру болып
табылады. Қазіргі және күрделі бар.
Сондай-ақ: 1-жоспарланған, 2-жоспарланбаған, 3-төтенше жағдай, 4қалпына келтіру жөндеу.
Ағымдағы жөндеу машиналарды ішінара бөлшектейтін тораптарды
(базалықтан басқа) және агрегаттарды ауыстырудан немесе қалпына
келтіруден және реттеу жұмыстарын жүргізуден тұрады. Мұндағы негізгі
әдіс – агрегаттық (стационарлық жағдайда жаңа немесе қалпына
келтірілгендерді ауыстыру). [14]
Күрделі жөндеу - мақсаты-машиналардың және олардың жеке
түйіндерінің жұмыс жағдайын қалпына келтіру, агрегаттарды ауыстыру
немесе қалпына келтіру, соның ішінде негізгілері. Ол машиналардың
техникалық-экономикалық параметрлерін қалпына келтіруден тұрады,
мамандандырылған зауыттарда немесе механикаландыру базаларында жүзеге
асырылады.
Негіз: базалық тораптың – төсектің, раманың, алып жүретін шанақтың
зақымдануы (машинаны толық бөлшектеу арқылы ғана); екі және одан да
күрделі агрегаттарды – қозғалтқышты, редукторларды, беріліс қораптарын
және т. б. ауыстыру қажеттілігі.
Ажыратыңыз: 1-иесіздендірілген (жиынтық), 2-оқшауланбаған күрделі
жөндеу.
1 - де-тозған бөліктер жаңаларына ауыстырылады, 2 – де-жөнделген
бөліктер сол машинаға орнатылады. [15]
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1.4. Практикалық жұмыстар
1. Бринелл бойынша металдардың қаттылығын анықтау
Жұмыс мақсаты:
1. Бринелл мен Роквеллдің қаттылығын анықтау әдістерімен танысу.
2. Металл үлгілерінің қаттылығын әртүрлі әдістермен өлшеуді үйрену.
3. Қаттылықты анықтаудың белгілі бір әдісін қолдану шарттарымен
танысу; қаттылықты өлшеу үшін үлгілерді дайындау.
4. Металдардың қаттылығының қорытпаның құрамына тәуелділігін
қадағалау.
2. Жұмысты орындау кезінде пайдаланылатын жабдықтар мен
материалдар:
1. Динамикалық tamp-2 қатты өлшегіші;
2. Алюминий, болат, қола үлгілері;
3. Зымыран шеңбері және абразивті қағаз.
3. Жұмысты орындау тәртібі.
1. Жұмыстың теориялық бөлігін зерттеу.
2. Анықтау қаттылығы үлгілерін әр түрлі материалдардың көмегімен
қаттылықты өлшеу құралының ТЭМП-2.
3. Материалдардың қаттылығын есептеу арқылы анықтаңыз.
4. Қысқаша теориялық бөлім.
Бринелл әдісімен қаттылықты анықтау
Қаттылық материалдың үлкен пластикалық деформацияларға
төзімділігін сипаттайды. Қаттылықты анықтаудың ең көп таралған әдістері
сынақ материалына индентор деп аталатын арнайы дененің енгізілуіне
байланысты, осылайша пластикалық деформация пайда болады. Бұл
жағдайда материалда қаттылық мәні бағаланатын индикатордың ізі қалады.
Қаттылықты анықтау-материалдың қасиеттерін зерттеудің ең көп таралған
әдісі. Бұл бірқатар себептерге байланысты: қаттылықты анықтау
бұзылмайтын әдіс болып табылады, өйткені мұндай өлшеуден кейінгі бөлікті
мақсатына сай пайдалануға болады; қаттылық сынақтары жоғары біліктілікті
қажет етпейді; қаттылықты біле отырып, басқа механикалық қасиеттерді де
бағалауға болады.
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1.55-сурет. Бринелл баспасының схемасы
Бринелл әдісі. Индикатор ретінде болат қатайтылған шар
қолданылады, ол сыналатын үлгіге арнайы баспасөзде басылады (сурет.1.55).
Нәтижесінде үлгінің бетінде сфералық тесік түрінде із пайда болады. Басып
шығару диаметрі бринелл микроскопының көмегімен екі өзара
перпендикуляр бағытта өлшенеді-шкаласы бар үлкейткіш (сурет. 1.56).
НВ, кгс/мм2 қаттылық саны-қолданылатын жүктеменің басып шығару
бетінің ауданына қатынасы, ол НВ = 2P/D[D — (D2 — d2)]V формуласы
бойынша есептеледі, мұндағы Р — берілген жүктеме; D және d — тиісінше
шар мен басып шығару диаметрі.
Іс жүзінде олар басып шығару диаметріне байланысты қаттылық
мәндерін көрсететін кестені пайдаланады. Доптың диаметрі мен жүктемесі
d= (0,25...0,5) D қатынасы сақталатын етіп таңдалады, яғни әртүрлі
материалдар үшін бұл параметрлер әртүрлі. Индентордың диаметрі 10 мм,
жүктемесі 3000 кгс (29430 Н) және 10 с жүктемеде ұстау уақыты кезінде
қаттылық тек сандармен және латын әріптерімен көрсетіледі, мысалы 200
НВ. Бұл шарттар болаттар мен шойындардың қаттылығын анықтау үшін
қабылданады. Сынақ шарттары өзгерген кезде қаттылық мәндерінен басқа
шар диаметрі, күш және жүктеме астында ұстау уақыты көрсетіледі.
Мысалы, 185 НВ/5/750/20, мұнда 5-шардың диаметрі мм, 750-кгс жүктеме (7
350 Н), 20-С жүктеме астында ұстау уақыты.
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1.56-сурет. Бринелл микроскопы-шкаласы бар лупа
Бринелл әдісі әмбебап емес. Бұл 450 НВ-дан асатын материалдарды
(доп деформациялануы мүмкін), сондай-ақ қалыңдығы он есе тереңдіктен аз
үлгілерді сынауға мүмкіндік бермейді.
Бринеллдің қаттылығы мен беріктігі мен аққыштығының шектері
арасында мынадай шамаланған арақатынастар сақталады: болат үшін НВ/3,
НВ/6; алюминий қорытпалары үшін 0,362 НВ; мыс қорытпалары үшін 0,26
НВ.
Бринелл бойынша қаттылық 1-кестеде көрсетілген формула бойынша
анықталады(күш кгс(киллограм күш) көрсетілген кезде). Бринелл бойынша
қаттылықты анықтау кезінде d ізінің диаметрі үшін өлшеу нәтижелерінің
орташа арифметикалық мәні алынады.
Бринеллдің қаттылығы сандық мәнмен және HB символымен
белгіленеді, содан кейін доптың диаметрі мен қолданылатын күш
көрсетіледі. Бринеллдің қаттылығы диаметрі 10 мм шармен 3000 кгс күшпен
және 30 секунд ұстау ұзақтығымен анықталған кезде ғана нәтиженің
белгіленуі тек сандық мән және HB, мысалы 285 HB.
Роквелл әдісі-қаттылық сыналатын материалдың бетіне металл
шардың немесе алмас конусының шегінуінің салыстырмалы тереңдігімен
анықталады. Бұл әдіспен анықталған қаттылық өлшемсіз және HR, HRB,
HRC және HRA арқылы белгіленеді; қаттылық HR = 100 (130) − kd
формуласы бойынша есептеледі, мұндағы d — негізгі жүктемені алып
тастағаннан кейін ұштың шегіну тереңдігі, ал k — коэффициент. Сонымен,
роквеллдің A және C шкаласы бойынша максималды қаттылығы — 100
бірлік, ал В шкаласы бойынша-130 бірлік. [16]
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1-кесте
Бринелл бойынша қаттылықтың кейбір мәндерінің кестесі (0,1 - ге дейінгі
дәлдікпен), шардың диаметрі 10 мм; d (mm) - шардың ізінің диаметрі

d (mm)
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

Druckkraft P (kp)
3000
1000
945,76
315,25
856,93
285,64
779,93
259,98
712,75
237,58
653,79
217,93
601,76
200,59
555,61
185,20
514,50
171,50
477,71
159,24
444,65
148,22
414,85
138,28
387,88
129,29
363,40
121,13
341,10
113,70
320,75
106,92
302,11
100,70
285,00
95,00
269,25
89,75

500
157,63
142,82
129,99
118,79
108,96
100,29
92,60
85,75
79,62
74,11
69,14
64,65
60,57
56,85
53,46
50,35
47,50
44,88

250
78,81
71,41
64,99
59,40
54,48
50,15
46,30
42,87
39,81
37,05
34,57
32,32
30,28
28,43
26,73
25,18
23,75
22,44

Қаттылықты анықтауға арналған формулалар
Материал неғұрлым қиын болса, ұштың оған ену тереңдігі соғұрлым аз
болады. Материалдың үлкен қаттылығында Роквелл бойынша қаттылықтың
көп санын алмау үшін тереңдіктің шартты шкаласын енгізеді, оның бір
бөлінісі үшін тереңдігі 0.002 мм тең болады.Алмаз Конусымен сынау кезінде
енгізудің шекті тереңдігі 0.2 мм немесе 0.2/ 0.002 = 100 бөлу, шармен сынау
кезінде — 0.26 мм немесе 0.26 / 0.002 = 130 бөлу. Осылайша, қаттылық мәнін
есептеу формулалары келесідей болады:
а) а (HRA) және С (HRC) шәкілі бойынша өлшеу кезінде):
Айырмашылық негізгі жүктемені алып тастағаннан кейін және оны
қолданғанға дейін (алдын ала жүктеу кезінде) индентордың Бату тереңдігінің
айырмасын (миллиметрмен) білдіреді.
B) B (HRB) шкаласы бойынша өлшеу кезінде):
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Өлшеу дәлдігіне әсер ететін факторлар
Үлгінің қалыңдығы маңызды фактор болып табылады. Ұштық енуінің
он есе тереңдігінен кем қалыңдығы бар үлгілерді тексеруге жол берілмейді
Басып шығару арасындағы ең аз қашықтық шектеледі (жақын басып
шығару орталықтары арасындағы 3 диаметрі)
Нәтижелерді циферблаттан оқу кезінде параллаксқа жол бермеу
Роквелл әдісінің қарапайымдылығы (негізінен басып шығару диаметрін
өлшеу қажеттілігінің болмауы) қаттылықты тексеру үшін оны өнеркәсіпте
кеңінен қолдануға әкелді. Сондай-ақ, өлшенетін беттің жоғары тазалығы
қажет емес (мысалы, Бринелл және Виккерс әдістері микроскоппен басып
шығаруды өлшеуді қамтиды және бетті жылтыратуды қажет етеді). Роквелл
әдісінің кемшілігі Бринелл және Виккерс әдістерімен салыстырғанда аз
дәлдікті қамтиды. Әр түрлі әдістермен өлшенген қаттылық мәндерінің
арасында байланыс бар (қараңыз 1.57-сурет-алюминий қорытпаларына
арналған Бринелл әдісі бойынша HRB қаттылық бірліктерін қаттылыққа
аудару). Тәуелділік сызықты емес. Әр түрлі әдістермен өлшенген қаттылық
мәндерін салыстыратын нормативтік құжаттар бар.
Қаттылық шкаласын салыстыру

Қаттылық

1.57-сурет. Қаттылықты аудару диаграммасы
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Тапсырма:
1. Есептеу арқылы металдың қаттылығын анықтаңыз және
металдардың қаттылығының қорытпаның құрамына тәуелділігін
бақылаңыз.
2. Есептеу мәндерін ТЭМП-2 динамикалық қатты өлшегішімен
өлшенген мәндермен салыстырыңыз.
Мәселенің шешімі: формулаға ауыстырамыз:
тапсырмада берілген шамалардың мәндері және металдың қаттылығын
есептеу арқылы анықтаймыз.
Вариант
2- Вариант
D = 5 мм
D = 10 мм
d = 3 мм
d = 6 мм
Материал:
1. Болат: Р = 30*D2
2. Қола: Р = 10*D2
3. Алюминий: Р = 2,5*D2
Атқарылған жұмыс туралы есеп
1. Зертханалық жұмыстың атауы мен мақсаты.
2. Бринелл мен Роквеллдің қаттылығын анықтау әдістерінің
сипаттамасы.
3. Есептелген және практикалық түрде анықталған қаттылық
параметрлерінің мәндерін салыстыру.
4. Қорытынды.
Бақылау сұрақтары:
1. Қаттылық деген не?
2. Қаттылықты өлшеу әдістерінің жіктелуі.
3. Бринелл қаттылығын өлшеудің мәні.
4. Болат шарлар Бринеллді сынау кезінде қаттылықтың қандай мәніне
дейін қолданылады?
5. Бринелл қаттылығын сынау кезінде қандай диаметрлі шарлар
қолданылады?
6. Бринеллдің қаттылығын сынау кезінде доптың диаметрі қандай
жағдайларда таңдалады?
7. Бринеллдің қаттылығын жазудың мысалы?
8. Роквелл қаттылығын өлшеудің мәні?
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2.Қоректендіру жүйесіне қызмет көрсету бойынша жұмыстарды
орындау
1.Жұмыс мақсаты
 қуат жүйесінің ақауларын және олардың себептерін анықтаңыз;
 қоректендіру жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша
жұмыстардың тізбесін анықтау; қоректендіру жүйесіне техникалық қызмет
көрсету бойынша жұмыстарды орындау қағидаларын меңгеру;
 қоректендіру жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша
жұмыстарды орындау дағдыларын меңгеру;
2.Жұмыстың мазмұны
 қуат жүйесінің ақауларын және олардың себептерін анықтаңыз;
 қоректендіру жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша
жұмыстардың тізбесін анықтау; қоректендіру жүйесіне қызмет көрсету үшін
пайдалану материалдарын таңдау;
 қоректендіру жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша
жұмыстарды орындау технологиясын әзірлеу;
 қуат жүйесіне техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындау.
3.Жабдықтар мен аспаптар:
 трактор немесе жұмыс істейтін қозғалтқыш; құрал жиынтығы;
 анықтамалық әдебиеттер.
4.
Қысқаша теориялық мәліметтер
 Отын бактары мен сүзгілерден тұнбаны төгу
Су төгетін штепсельдерді (1) жанармай бактарын (2) және сүзгінің су
төгетін штепсельін (3) ашып, таза отын пайда болғанша ағызыңыз.
Сорғышты арнайы контейнерге құйып, оны дұрыс тастаңыз. Су мен кірсіз
таза отын пайда болғаннан кейін су төгетін шүмектерді жабыңыз.

4.1-сурет.Тұнбаны бактан және ФГОТ-тан ағызу.
Жанармайдың жұқа сүзгісінен тұнбаны әр 250 сағат сайын дизель
арқылы ағызыңыз.
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Жанармай сүзгісінің төменгі жағындағы 1 штепсельді 2-ге бұраңыз.
Суретке сәйкес 3 айналым таза отын пайда болғанша ағызуды ағызыңыз.
Тығынды ораңыз.

4.2-сурет. Тұнбаны ФТОТ-тан ағызу.
 Отын сүзгілеріне қызмет көрсету
 Дизель отынын қатты тазартатын сүзгі. Келесі әрекеттерді орындау
арқылы өрескел отын сүзгісін шайыңыз:
 Жанармай багының шүмегін жабыңыз.
 Болттарды бұрап алыңыз (1) Шыны бекіткіштер (3) және әйнекті
алыңыз.
 Рефлекторды тормен бұрап алыңыз (2) және диффузорды алыңыз.
 Дизель отынында рефлекторды тормен, диффузормен және Стакан
сүзгімен шайыңыз.
 Сүзгі бөлшектерін кері ретпен жинаңыз.
 Жүйені отынмен толтырыңыз.
 Жүйені сорып, отын жүйесінен ауаны төменде көрсетілгендей
шығарыңыз.

4.3-сурет. Отынды дөрекі тазалау сүзгісі.
Отынды жұқа тазарту сүзгісінің сүзгі элементін ауыстыру.
Мерзіміжақсы отын сүзгі қызметі қолданылатын отынның тазалығына
байланысты.
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Сүзгіні суретке сәйкес ауыстырыңыз, ол үшін: жанармай багының
шүмегін жабыңыз;корпустың төменгі жағындағы 4 штепсельді бұрап,
сүзгіден отынды ағызыңыз;

4.4-сурет. Отынды жұқа тазалау сүзгісі.
Жанармайдың төгілуіне жол бермеңіз, отынды тек контейнерге
құйыңыз.
 1 сүзгісін 8 корпусындағы 2 істікшеден бұрап, орнына орнатыңыз;
 7 тығыздағышпен бірге жеткізілетін жаңа сүзгі, оны мотор майымен
майлаңыз;
 2 корпусындағы а орнату алаңының 7 төсеміне тигеннен кейін сүзгіні
тағы бір % айналымға салыңыз. Бұл жағдайда сүзгіні тек қолдың күшімен
бұраңыз;
 жанармай багының шүмегін ашып, жүйені отынмен толтырыңыз.
Жүйеден ауаны шығару үшін: бұрғыш фитингті бекіту болтында
орналасқан 6 штепсельді 2-ге бұраңыз.-.3 айналым. Ауа көпіршіктері жоқ
отын пайда болған кезде штепсельді орап, жүйені 3 Қолмен бұрайтын
сорғымен сорыңыз.
Жанармай сорғысының корпусындағы 2 штепсельді бұрап алыңыз. 2
штепсельді орап, ауа көпіршіктері жоқ отын пайда болғанша жүйені
сорғышпен сорыңыз.ФТ020-1117010 сүзгісінің орнына негізгі техникалық
сипаттамалары мен өлшемдері бойынша құрастырылмайтын үлгідегі басқа
отын сүзгілерін орнатуға жол беріледі:
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4.3-сурет. Отынды дөрекі тазалау сүзгісі.
Ауа сүзгісіне қызмет көрсету
5.Жұмысты орындау тәртібі
1. Машинаның ақауларын зерттеңіз (1-қосымшаны қараңыз),
салқындату жүйесінің ақауларын есепке енгізіңіз (1-кесте).
2. Машинаның техникалық қызмет көрсету тізімін оқып шығыңыз (2қосымшаны қараңыз), техникалық қызмет көрсету кезінде орындалған
салқындату жүйелерін есепке алыңыз (2-кесте).
3. Машинаны пайдалану кезінде пайдаланылатын пайдалану
материалдарын зерттеңіз (3, 4-қосымшаларды қараңыз), есепке ІЖҚ
салқындату жүйесі үшін пайдаланылатын материалдарды енгізіңіз (3-кесте).
4. Техникалық қызмет көрсету кезінде орындалатын салқындату
жүйесін реттеу және реттеу технологиясын зерттеңіз (қысқаша теориялық
ақпаратты қараңыз), осы жұмыстарды орындау үшін технологиялық карталар
жасаңыз (есептің 4-кестесі).
5. Қозғалтқыштың салқындату жүйесіне техникалық қызмет көрсетуді
орындаңыз.
Өзіндік бақылау сұрақтары.
1. Металлургия өндірісінің құрылымы және оның өнімдері.
2. Металдар мен қорытпаларды өндіруге арналған материалдар: кен,
флюстер, отын,отқа төзімді материалдар.
3.Шойын
өндірісі:
Домна
өндірісінде
қолданылатын
материалдар,оларды балқытуға дайындау.
4. Шойынды балқыту: домна пешінің құрылысы және оның жұмысы,
домна пешінің физика-химиялық процестері, Домна пешінің өнімдері.
5. Болат өндіру процесінің мәні.
6. Болатты балқыту процесінің кезеңдері: зарядты балқыту және
ваннаны жылыту, сұйық металл, металл ваннаны "қайнату", болатты
залалсыздандыру.

78

7. Құю өндірісінің мәні.
8. Құю формасы және оның элементтері.
9. Құмды қалыптарға құюдың мәні.
10. Модельдік жинақ. Құйма жүйелері.
11. Арнайы құю түрлері: кокиль құю.
12. Центрге тартқыш құю.
13. Қысыммен құю.
14. Қабықшалы қалыптарға құю.
15. Балқытылатын үлгілер бойынша құю.
16. Металдарды қысыммен өңдеудің мәні (илектеу, престеу,созу).
17. Қазіргі Металлургия өндірісі және оның өнімдері.
18. Домна пешінде шойын алу процесі.
19. Оттегі конвертерінде болат алу.
20. Ашық пештен болат алу.
21. Электр пештерінде болат өндіру.
22. Болатты құю.
23. Мыс және оның қорытпаларын алу.
24. Алюминий мен оның қорытпаларын алу.
25. Магний мен оның қорытпаларын алу.
26. Титан және оның қорытпаларын алу.
27. Трактор не үшін арналған?
28. Ауылшаруашылық тракторларының тарту кластары қандай?
29. Трактордың негізгі моделі және модификациясы деп нені атайды?
30.Колледжде қолданылатын тракторлардың қандай маркалары бар?
31. МТЗ-80 тракторы қандай сыныпқа жатады?
32. Тракторлар қандай белгілермен ерекшеленеді?
33. Мақсаты бойынша әртүрлі тракторлардың маркалары қандай?
34. Трактордың негізгі бөліктерін атаңыз?
35. ТҚК түрлері мен мерзімдері?
36. К-700 тракторы қай сыныпқа жатады?
37. МТЗ-100 тракторы қай сыныпқа жатады?
38. Қатараралық өңдеумен жұмыс істеу үшін қандай тракторлар
қолданылады?
39. Тракторлардың жүріс бөлігі бойынша жіктелуі?
40. ТНВД жалпы құрылысы және жұмысы?
41. Қозғалтқыштардың цилиндрлердің орналасуы бойынша жіктелуі?
42. Қозғалтқыштың уақыты мақсаты, құрылғысы, жұмыс принципі?
43. Тракторлардың жіктелуі мен түрі?
44. Стартердің құрылғысы, жұмысы және реттелуі?
45. Қозғалтқыштың мақсаты, құрылғысы, жұмыс принципі?
46. Поршеньдер мен поршень сақиналарының дизайны?
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Қысқаша қорытынды:
Осы бөлімді оқып, өндірістік тәжірибеден өтіп, біліктілік емтиханын
тапсырғаннан кейін студент заманауи тракторлармен жұмыс істеу үшін
қажетті білім алады. Айта кету керек, машина-трактор паркі үнемі жаңарып
отырады және жөндеу технологиясы жетілдіріліп отырады. Сондықтан
жақсы маман болу үшін сіз өзіңіздің біліміңіз бен практикалық тәжірибеңізді
үнемі толықтырып отыруыңыз керек.
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі:
1. Гуревич А.М. Тракторы и автомобили / А.М. Гуревич, Е.М.Сорокин. М.: Колос,
2. Скотников В.А. Тракторы и автомобили / В.А. Скотников. - М.:
Агропромиздат,
3. Ксеневич И.П. Тракторы: Конструкция / И.П. Ксеневич, В.М.
Шарапова. – М.: Машиностроение, 2007 г.
4. Справочник технолога-машиностроителя: В 2-х т. / ред.: А. М.
Дальский, А. Г. Косилова, Р. К. Мещеряков, А. Г. Суслов. − 5-е изд.,
испр. − М.: Машиностроение-1, 2003.
5. Третьяков,
А.
Ф.
Лекции
по
дисциплине
«Технология
конструкционных материалов» [Электронный ресурс] / А. Ф.
Третьяков. − М.: МВТУ им. Н. Э. Баумана, 2005.
6. Дальский, А. М. Технология конструкционных материалов / А. М.
Дальский. − М.: Машиностроение, 2003.
7. Арзамасов, Б. Н. Материаловедение: учеб.для вузов / Б. Н. Арзамасов.
− М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002.
8. Жуков, Э. Л. Технология машиностроения: учеб.пособие для вузов / Э.
Л. Жуков, И. И. Козарь, С. Л. Мурашкин. – М.: Высш. шк., 2005.
9. Черепахин, А. А. Технология обработки материалов: учеб.для студ.
учреждений сред.проф. образования / А. А. Черепахин. − М.:
Издательский центр «Академия», 2004
10.Технология конструкционных материалов: лабораторный практикум /
Е. А. Астафьева, О. Ю. Фоменко, И. Ф. Редько, Ф. М. Носков. −
Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006.
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2 ТАРАУ. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МАШИНАЛАРЫНА
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ
Оқыту мақсаттары: бір мезгілде техникалық қызмет көрсету мен
жөндеуді ұйымдастыра отырып, ауыл шаруашылығы машиналарының
құрылысы мен жұмыс процестері, оларды пайдалану негіздері бойынша
қажетті мәліметтерді жинақтап қорытудан тұрады.
Осы модульді оқығаннан кейін студенттер келесіні меңгереді:
1.
Машиналардың
құрылымын,
жұмыс
процестерін
және
технологиялық реттелуін түсіндіру;
2. Ауыл шаруашылығы машиналарының негізгі жұмыс және қосалқы
органдарының параметрлері мен жұмыс режимдерін анықтау;
3. Ауылшаруашылық және мелиоративті машиналарды жетілдірудің
негізгі бағыттары мен тенденцияларын білу;
4. Машиналарды белгіленген режимге баптау және реттеу;
5. Машиналардың технологиялық процесінің бұзылу себептерін
анықтау және ақауларды жою;
6. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді дұрыс және сапалы
орындай білу.

Ауылшаруашылық өндірісінің
тракторшы-машинисі

Курс схемасы:
Бұл схемада «Ауылшаруашылық өндірісінің тракторшы-машинисі»
курсы бойынша барлық модульдер көрсетілген.
Курсты игерудің ұсынылған дәйектілігі – төменнен жоғары қарай.
Шеберлік деңгейі курс схемасы бойынша жылжытылған сайын
жоғарылайды. Бұл бөлімде 2-модульдің мазмұны сипатталған.

КМ03Орындау, тиеу-түсіру, көлік және стационарлық
жұмыстар"ауыл шаруашылығында

КМ02Орындау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу,
ауыл шаруашылығы машиналары".
КМ01"Техникалық жай-күйін Қолдау құралдарын
механикаландыру"
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Алдын ала қойылатын талаптар:
Жұмыс басталар алдында осы модульде студенттер оқып білуі тиіс
келесі пәндер математика, физика, конструкциялық материалдар
технологиясы және станоктар, сызба геометриясы және сызу, теориялық
механика және сопромат, агрономия негіздері және өсімдік шаруашылығы
өнімдерін өндіру және мал шаруашылығы, информатика және дәнекерлеу
өндірісі, тракторлар мен автомобильдер.
Қажетті оқу материалдары:
1.Оқу зертханасы, ауыл шаруашылығы машиналары, жабдықталған
зертханалық стенд, плакаттармен, компьютерлік жабдықтармен, құрал.
2.Шеберхана слесарь, токарным және дәнекерлеу құрал-жабдықтармен
жабдықталған.
3.Машина паркі негізгі түрлерімен ауыл шаруашылығы машиналары
мен тракторлар
4.Кітапхана жеткілікті мөлшердегі баспа және электрондық оқулықтар.
Қазақстан Республикасы экономикасының аграрлық секторының
негізгі міндеті-азық-түлікпен, ауыл шаруашылығы шикізатымен сенімді
қамтамасыз ету және ауыл шаруашылығы өнімінің тұрақты өсуіне қол
жеткізу.
Қойылған міндетті табысты шешудің маңызды шарты-ауыл
шаруашылығы өндірісін индустриялық негізге көшіру, жаңа машиналарды
енгізу және ауыл шаруашылығы техникаларына сапалы техникалық қызмет
көрсету мен жөндеуді бір мезгілде ұйымдастыра отырып, технологиялық
операцияларды кешенді механикаландыру.
Оқу
құралы
жазылған
жекелеген
бөлімдеріне
арналған
механикаландыру негізгі технологиялық операцияларды ауыл шаруашылығы
өндірісін сипаттай отырып, ауыл шаруашылық машиналарын және оларға
сай келетін техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Оқу құралы тығыз
байланысты бұрын зерттелген пәні болып табылады мамандандырылған мәні
жоқ сапалы зерделеу, оның мүмкін емес дайындау қазіргі заманғы маманның
ауыл шаруашылығы өндірісінің саласындағы аграрлық техника. Материалдар
құрамында: жұмыстың мақсаты, пайдаланылатын жабдықтардың тізбесі,
қысқаша теориялық түсіндірме, түсінуге мүмкіндік беретін машиналар
жұмыс істеу принципі және мәні орындалатын операциялар, сондай-ақ
баптау және реттеу ережесі, техникалық қызмет көрсету және жөндеу әр
түрлі ауыл шаруашылығы техникасы, тасымалдау ережелері, жүктерді ауыл
шаруашылығы.
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2.1. Топырақты негізгі өңдеуге арналған машиналар
2.1.1 Жер жыртуға қойылатын агротехникалық талаптар
Жер жырту агротехникалық мерзімде топырақтың физикалық пісуіне
жеткенде жүзеге асырылады (саздауыт үшін — ең аз ылғал
сыйымдылығының 50-65%, саздауыт үшін — 40-70 %). Ылғал топырақты
жыртуға болмайды, өйткені ол құлап кетпейді, бірақ доңғалақтар мен жұмыс
органдарына жабысады, нәтижесінде соқаның тарту кедергісі және жер
жыртуға жұмсалатын энергия шығыны артады.
Жер жыртудың нақты тереңдігінің орташа арифметикалық мәнінің
берілгеннен ауытқуы тегіс емес учаскелерде ±5% және тегіс учаскелерде
±10% аспауы тиіс. Соқаның нақты қамту енінің конструктивтік енінен
ауытқуы ±10% рұқсат етіледі.
Жер жырту кезінде қабаттардың ені мен қалыңдығы бірдей, өсімдік
қалдықтары, арамшөптер мен тыңайтқыштар толығымен (95%-дан кем емес),
ал қабаттардың жоталары бірдей биіктікке ие (5 см-ден аспайды). Биік
жоталарға, жекелеген өткелдер арасындағы терең ойықтарға және жасырын
кемшіліктерге (жыртылмаған жерлер) жол берілмейді. Көлемі 10 см-ден
асатын кесектер алып жатқан алқап егістіктің 15%-дан аспауына жол
беріледі.
Тоқтаусыз жер жырту алқаптың бетінде 40-50% сабан мен аң
қалдықтарын сақтауды қамтамасыз етуі тиіс. Бұл ретте мөлшері 1 мм-ден кем
бөлшектерге топырақтың құлауына жол берілмейді, жер жырту жылдамдығы
пайдаланылатын корпустар үшін белгіленген жылдамдыққа сәйкес келуі
тиіс: әдеттегі корпустар үшін 1,4-2,2 м/с және жылдамдық үшін 2,2-3,3 м/с.
[17]
2.1.2 Жалпы мақсаттағы соқалар
PLP-6-35 алты поршенді жартылай аспалы соқасы 9 Н/см2 дейінгі
кедергісі бар топырақты 30 см тереңдікке дейін жырту үшін
қолданылады.соқаны бес және төрт корпусқа айналдыруға болады. PLP-6-35
жақтауына корпустар бекітілген (2.1, а-сурет.) білтелер, дискілі пышақ,
тиегіші бар аспа, артқы доңғалақ механизмі, тырмалар мен аунақтарға
арналған тіркемелер.
Соқадағы корпустар мәдени, жартылай бұрандалы, жапырақсыз,
кесілген, топырақты тереңдететін табандарымен орнатылуы мүмкін.
Тарсельдер әр корпустың алдында арнайы кронштейндерге бекітілген.
Диск пышағы соңғы корпустың алдына кронштейнге білек саусағынан
120 мм қашықтықта бекітіледі (көлденең).
Әрбір білек қатты қабаттың бір бөлігін кесіп тастайды және оны
алдыңғы денеден пайда болған бороздың түбіне тастайды. Алдыңғы білек
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алдыңғы өту кезінде артқы денеден пайда болған борозға түседі. Корпус
Топырақ қабатының негізгі бөлігін кесіп тастайды, орап, ұсақтайды және
қабатты борозға тастайды, оларды жоғарыдан жемдік қалдықтар мен шөп
жауып, борозға білекпен тастайды. Пышақ артқы корпус пен білектің
алдында шөпті кесіп тастайды, осылайша қабатты массивтен бөлуді
жеңілдетеді.
Рамка тегіс, негізгіден дәнекерленген (2.1, б-сурет.), бойлық және
көлденең арқалықтар. Арқалыққа үшбұрыштар үшін бекітпе тіреулерінің
корпустар мен кронштейндер білектер дәнекерленген. Арқалыққа саусақтары
бар кронштейндер бекітілген, оларға трактордың ілулі құрылғысының
төменгі бойлық тартқыштарының ілмектері қойылады. Әр түрлі
тракторлармен агрегаттау кезінде және корпустар санына байланысты
Арқалықта
кронштейндерді
ауыстыру
үшін
тесіктер
жасалады.
Кронштейндерде жер жырту тереңдігі өзгерген кезде саусақтарды биіктікке
ауыстыру үшін тесіктер бұрғыланады.
Ілгек тіректерден тұрады, олардың арасында жүк көтергіш құбырдың
алдыңғы ұшы бекітілген. Тіректің артқы ұшы кронштейнге бекітілген.
Құбырдың ұзындығын реттеуге болады. Жүктеу құралы ауыр тығыздалған
топырақты жырту кезінде бірінші және соңғы корпустармен жер жырту
тереңдігінің біркелкілігін қамтамасыз етеді.
Тірек дөңгелегі жер жыртудың берілген тереңдігін реттеуге және
сақтауға қызмет етеді. Доңғалақ сөресін тігінен жылжытуға болады.

2.1-сурет. Жартылай аспалы, жартылай соқалар
а – жалпы түрі соқа ПЛП -6-35; б – салмағы; в – механизмі артқы
дөңгелектер;г – схемасы соқа ППН-6-40.
Артқы доңғалақ механизмі соқаның жақтауының артқы ұшын көтеруге
және түсіруге, сондай-ақ артқы корпустармен жыртудың берілген тереңдігін
сақтауға арналған. Артқы доңғалақтың механизмін негізгі сәулеге үш жерде
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орнатуға болады, бұл доңғалақ соңғы корпустың артындағы бороздың
түбімен қозғалатын етіп жұмыс істейтін корпустардың санына байланысты.
Артқы доңғалақ механизмі кронштейннен, екі тұтқадан, драйвері бар
жоғарғы тұтқадан, артқы доңғалақ осінің тік тізесі салынған төменгі және
жоғарғы көзілдіріктерден тұрады. Осьтің соңында ойығы бар Бағыттаушы
сақина киіліп, бекітіледі. Ойыққа тұтқаларға бекітілген штангаға орнатылған
ролик кіреді. Жұмыс жағдайында ролик сақинаның ойығына кіреді және
осьті айналудан сақтайды. ПЛП-6-35 жақтауының алдыңғы жағы трактордың
тіркемесін көтереді, ал артқы жағы — өзекпен жүргізгішке қосылған
гидравликалық цилиндр. Гидравликалық цилиндрдің сол жақ қуысына май
құйғанда, өзек драйверді айналдырады, ал онымен бірге тұтқалар сағат
тілімен бұрылады, осылайша артқы доңғалақты түсіріп, соқаның жақтауын
көтереді. Жолақ төмендейді, ролик ойықтан шығады, ал қондырғы бұрылған
кезде ось еркін айнала алады. Төменгі әйнекке роликті серіппелі серіппе
бекітілген, ол әйнектің астындағы оське дәнекерленген сақинаның ойығына
енеді. Соқаның тік сызықты қозғалысы және кішкене бүйірлік жүктемелер
кезінде ролик осьті әйнекте ұстайды. Құрылғыны бұру кезінде күшті бүйірлік
қысым роликті ойықтан шығарады және ось екі бағытта да 180° бұрышқа
оңай айналады. Роликтің ойықтан шығатын күші әрқайсысының қалыңдығы
0,5 мм болатын тақталар жиынтығымен реттеледі. [2]
2.1.3. Жартылай аспалы және аспалы соқаны жұмысқа дайындау
Соқа алдымен қатты беті бар тегіс жерде, содан кейін далада
дайындалады. Тексеру барысында жұмыс органдарының, механизмдердің,
дөңгелектердің және соқа қондырғысының техникалық жағдайы анықталып,
анықталған ақаулар жойылады. Жерді жырту технологиясына, топырақ
типіне және ауылшаруашылық фонына байланысты алқаптар қажет жұмыс
құралдарымен рамкаға бекітіледі. Агрегатқа соқалар мен тракторлардың
ілмектерін дайындаңыз.
Плугтарды тартқыш класты тракторлармен біріктіру кезінде қондырма
екі нүктелік схема бойынша құрастырылады. Ол үшін төменгі бойлық
өзектердің алдыңғы ұштары трактор ілгегінің төменгі осіне орнатылған
топсаның үстіне бекітіледі. Соқаны тасымалдау жағдайынан жұмыс
катушкасына ауыстыру үшін гидравликалық дистрибьютор «Қалқымалы»
күйіне орнатылады.
Төрт, бес, алты және тоғыз борозалы плугтардың жер жырту тереңдігі
алдын ала тегіс жерде реттеледі. Соқа трактормен қосылып, платформаға
орнатылып, жұмыс орнына ауыстырылады. Трактордың барлық
дөңгелектерінің немесе тректерінің астына және соқаның тірек
доңғалақтарының астына 1-2 см-ге азайтылған (топырақтың доңғалақтары
арқылы деформациясы) жер жырту тереңдігіне тең биіктікте төсеніштер
қойылады. Жартылай орнатылған соқалардың артқы дөңгелектері жерге
тірелуі керек.
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Тірек дөңгелегі механизмдерінің бұрандаларын және тракторды ілу
механизмдерін бұра отырып, соқаны барлық денелердің қашау тәрізді
үлестерінің саусақтары тіреу платформасына тиетін етіп орналастырады, ал
үлестердің өкшелері 10 мм биіктікте болады. Жартылай орнатылған
соқаларда болтты айналдыру арқылы тіреу жазықтығы мен артқы корпустың
дала тақтасының ұшы арасында 1,5-2 см бос орын пайда болады.Соңында
егістікте жырту тереңдігі орнатылады.
Үш корпусқа орнатылған соқаларды МТЗ-80 тракторымен біріктіру
кезінде жер жырту тереңдігін трактордың қуат реттегішінің тұтқасын
жылжыту арқылы өзгертуге болады. Қуат реттегішімен жұмыс істеген кезде
соқаның тіреу дөңгелегі ең жоғарғы деңгейге көтеріледі немесе шығарылады.
Трактордың ілінісу механизмі соқа жақтауын өріс бетіне параллель
қою үшін қолданылады. Бойлық және көлденең жазықтықтағы раманың
қисаюы соқалар денелерінің біркелкі емес тереңдеуіне әкеледі. Жақтауды
алға еңкейткен кезде алдыңғы корпустар тереңірек, ал артқы жақтары
таязданады. Егер жақтау артқа қисайса, соқа алға шығады. Раманың бойлық
қисаюы трактор ілмегінің орталық буынының ұзындығын өзгерту арқылы
жойылады.
Егер соқаның жақтауы оңға қисайса, бірінші корпус артқы денелерге
қарағанда тереңірек жыртады. Егер жақтау сол жаққа қисайса, алдыңғы
корпус артқы жақтан кішірек жыртады. Раманың көлденең қисаюы оң жақ
тіреуіштің ұзындығын, кейде трактордың ілінісу механизмінің екі жақшасын
өзгерту арқылы жойылады. [18]
2.1.4 Егістік
ұйымдастыру

агрегатының

технологиясы

және

жұмысын

Жер жырту сапасының агроэкономикалық көрсеткіштері егістік
машиналардың жұмысын дұрыс аяқтауға және ұйымдастыруға байланысты.
Жер жырту қондырғысы тегіс жерде орнатылған: олар тракторды
дайындайды, жұмыс органдарын реттейді, механизмдерді, жырту тереңдігін
реттейді, тырмалар немесе біліктерді бекітеді. Алаң алдын-ала дайындалып,
жер жырту бағыты мен қондырғының қозғалу әдісі таңдалып, бас және
қоралар сызылып, алғашқы өту әдісі анықталады. Өріс сабан қалдықтарынан
босатылады, тастар, жалғыз бұталар, шұңқырлар мен арықтар толтырылады.
Жер жырту. Егістіктің ұзын жағымен жырту қысқа жағынан қарағанда
өнімді. Ені 300 м-ден асатын алқаптар үшін жыл сайын жерді өзгерту керек,
бұл топырақтың жағдайын жақсартады. Беткейлерде қопсыту көлбеу немесе
көлбеу бағытта реверсивті немесе шаттлды соқалармен жүзеге асырылады.
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2.2.-сурет. Жырту өрісінің айналым соқамен
Қозғалыс тәсілдері. Құрылғыны жылжытудың бірнеше жолы бар. Ең
көп тарағандары-ауыспалы қаламдар мен ұшсыз аралас ілмектер. Бірінші әдіс
бірінші және үшінші кораллдардың аудандарын полигонға жырту кезінде
қолданылады, содан кейін олардың арасында екінші корал, содан кейін
бесінші корал, төртінші корал және т.б. кораллдардың осы ауысуымен
полигондар мен құлаған бороздардың саны азаяды.
2.1.5. Соқаларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу
Техникалық қызмет көрсету-бұл машиналардың жұмыс қабілеттілігі
мен денсаулығын сақтау бойынша операциялар кешені. «Ауыл
шаруашылығы тракторлары мен машиналары» МЕМСТ сәйкес ауыл
шаруашылығы машиналарына техникалық қызмет көрсету мынадай түрлерді
қамтиды: пайдалану сынағын дайындау, жүргізу және аяқтау кезіндегі
техникалық қызмет көрсету; ауысым сайынғы техникалық қызмет көрсету
(ЕТО); бірінші техникалық қызмет көрсету (ТҚ-1) және екінші техникалық
қызмет көрсету (ТҚ-2), ол тек комбайндарға, өзі жүретін күрделі және
тіркемелі машиналарға ғана қолданылады.
Дайындау және пайдалану айналысын жүргізу кезінде техникалық
қызмет көрсету БТҚ мазмұнына ұқсас, ал пайдалану айналысын аяқтау
бойынша ол ТҚ-1-ге сәйкес келеді. Барлық ауыл шаруашылығы машиналары
үшін ето кезеңділігі 8-10 Мото-сағат, ТО—1-60 мото-сағат, ТО — 2-240
мото-сағат құрайды.
БКО және ТҚК-1 орындау кезінде барлық машиналар үшін жалпы
болып мынадай операциялар табылады: шаңнан, кірден, өсімдік
қалдықтарынан тазарту; бөлшектер мен құрастыру бірліктерінің
жиынтықтылығын, техникалық жай-күйін, май, отын, салқындатқыш және
технологиялық сұйықтықтардың ағуының болмауын тексеру; басқару
тетіктерінің, тежегіш жүйесінің, жарық беру және сигнал беру жүйесінің
жарамдылығын, машинаның жұмыс органдары мен басқа да жүйелерін
реттеудің дұрыстығын айқындау; машинаның барлық құрамдас бөліктерін
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кесте мен схемаға сәйкес майлау; доңғалақ шиналарындағы ауа қысымын
тексеру және оны белгіленген нормаға
Соқаларға техникалық қызмет көрсету. ЕТО тозған немесе сынған
лемехалар
мен
үйінділерді
ауыстырады,
доңғалақтардың,
диск
пышақтарының айналуын тексереді (жеңде ұрып-соғу немесе кептелу кезінде
ақаулар жойылады).

2.3.- сурет. Техникалық қызмет көрсету соқа
Жартылай аспалы соқаларда қажет болған жағдайда пневматикалық
борозд дөңгелегін белгіленген қалыпқа қояды. PPL-10-25 лючильдері
доңғалақтардың рамаға қатысты орнын реттейді, бұрандалы механизмді және
секцияларды байланыстыратын ілмектерді майлайды.
Соқаларды жөндеу. Соқаның корпустарында келесі ақаулар мен
тозулар болуы мүмкін: пышақтың жүзі бұлыңғыр, артқы жағында камера
пайда болады, шұлық дөңгелектенеді, леманың ені тарылады. Пышақтың
сынуы жиі кездеседі және оның жұмыс бөлігі тамырлар мен тастарға соққы
беру нәтижесінде тез соқаларды жырту кезінде пышақтың кеудесі тозған
кезде өрістің пішіні өзгереді, жиегі дөңгелектенеді.
Қайырманы жөндеу. Тұтану кезінде пышақ жұмыс жағынан қалыңдығы
1-1,5 мм-ге дейін, камераның ені 5-7 мм және қайрау бұрышы 25-40°. Кейін
тозу дейін енінен кем 108мм (шаблонмен тексереді). Қайырма артқы
жағындағы металдың (дүкеннің) есебінен қалыпты профильге дейін (ені
бойынша 5 мм-ден аспайтын, ал ұзындығы бойынша 10 мм-ден аспайтын
ауытқумен) ұсталық тартқышпен қалпына келтіріледі.
Балқымас бұрын, пышақтың бүйірінен ені 25-30 мм жолақ және бит
тәрізді леманың саусағындағы ені 55-65 мм учаске тартылады. Төсеу
қабатының қалыңдығы 1,4-2,0 мм болуы керек. Қаптау №1 сормайт
қорытпасы бар ТВЧ қондырғысында жүзеге асырылады, ені 92 мм-ден аз
тозған кезде, белдеуді дәнекерлеу арқылы қалпына келтіреді, бұл оны
өздігінен қайрайды.
Үйінділерді жөндеу. Пышақтың тозған жұмыс бетінің пішіні
шаблонмен тексеріледі. Шаблоннан ауытқу 6 мм-ден аспайды.кеуде
саусағының сынуы кезінде қоқысты қалпына келтіруге болады. Ол үшін
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сынған бөлік ескі үйіндіден шаблон бойынша жасалады, түйісу орнына
реттеледі және артқы жағынан тозған үйіндіге электрмен дәнекерленеді.
Дәнекерлеу алдында дайындама НКС 62-50 қаттылығын алғанға дейін
термиялық өңделеді. Дәнекерлеу кезінде жылуды кетіру үшін тігістің
жанындағы учаскелер саз ерітіндісімен асбестпен қапталған, тігістің астына
қалыңдығы 5 мм қызыл мыс төсем қойылады, ал төсеніштің астына суға
малынған шүберек қойылады. Дәнекерлеуден кейін тігіс тазаланады.
Диск пышақтарын жөндеу. Пышақ жүзін ұсақтауға тереңдігі 1,5-2,0
мм-ге дейін және ұзындығы 15 мм-ге дейін үш жерден аспайтын жерде жол
беріледі, дискіні 3 мм-ден аспайтын етіп бұзуға жол беріледі. Оларды жүзінің
қалыңдығына дейін ор-6112 қондырғысында дискілі пышақтарды қайрау
үшін және токарлық станокқа арналған айлабұйымдарда Т15К6 қатты
қорытпаларынан жасалған пластиналары бар кескіштермен қайрайды және т.
б. дискінің осьтік және радиалды соғуына 3 мм-ден артық емес жол беріледі.
Құрастыруды бақылау. Тракторы бар агрегатта жөндеуден кейін
соқаны жұмыс органдарының, доңғалақ тіректерінің және соқаның басқа да
бақылау нүктелерінің жағдайы белгіленген бақылау стенд - алаңына
орнатады. Стенд алаңында соқаның толықтығы, оның жұмыс органдарының
дұрыс орнатылуы, бөлшектердің Бекітілу қаттылығы және басқа параметрлер
тексеріледі.
2.2 Топырақты беткі өңдеуге арналған машиналар
2.2.1 Соқаларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу
Тырмалар топырақтың жоғарғы қабатын қопсыту, өрістің бетін
тегістеу, топырақ қабығын бұзу, кесектерді қирату, арамшөптерді жою,
тұқымдар мен тыңайтқыштарды отырғызу үшін қолданылады. Тырмалар тіс,
ротор және дискті болып бөлінеді.
Тіс тырмалары. Тіс тырмаларының жұмыс органы-тіс (2.4 а-сурет.)
топыраққа диедральды сына сияқты әсер етеді: ол алдыңғы жиекпен
топырақты бөледі (кесіп тастайды), ал оның бөлшектерін бүйір беттерімен
итереді, сындырады және араластырады, үлкен кесектерді ұрып, арамшөптер
мен өлі өсімдіктерді тарайды. Дизайн бойынша тістер түзу, тарси, қисық,
серіппелі тірекпен болады.
Шаршы, дөңгелек, тікбұрышты және секциялары бар тістерді
ажыратыңыз. Шаршы қимасы бар тістің ұшында қиғаш кесу бар. Тіс көрсеткі
бойымен қозғалғанда-а топырақтың қарсыласу күшінің тік компоненті пайда
болады, жоғарыға бағытталған, тістің тереңдігі бағыт бойынша қозғалыспен
салыстырғанда азаяды-B. шөпті кесу үшін тікбұрышты пышақ көрнекті тістің
кесу жиегі бар. Жұмыс кезінде тістің серіппелі позициясы ауытқиды және
оған бекітілген өсімдік қалдықтарынан өзін тазартады. Тістері бекітіледі
рамасына шахматтық тәртіппен. Тіс тырмалары топырақты 3-10 см
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тереңдікке өңдейді. Өңдеуден кейін кесектердің диаметрі 5 см-ден аспауы
керек, бороздардың тереңдігі 3-4 см.
Бір-бірімен байланысқан жеке сілтемелерден тұратын қатаң және
топсалы жақтауы бар тырмалар бар. Топсалы жақтау торлы және шалғынды
тырмалармен жабдықталған. Олар өрістің микрорельефіне жақсы
бейімделеді және барлық тістердің біркелкі тереңдеуін қамтамасыз етеді.
Қатты жақтауы бар тіс тырмасы тікбұрышты (сурет. 2.4 б)
қиылысуында тістері бекітілген Ойық тәрізді планкалар. Ойықтар
арасындағы қашықтық тырманың түріне байланысты және 22-ден 49 мм-ге
дейін өзгереді.тырманың кесектермен және өсімдік қалдықтарымен бітелуіне
жол бермеу үшін бір қатардағы көрші тістер бір-бірінен кемінде 15 см
қашықтықта бекітіледі. Төртбұрышты тістер қозғалыс бағытында,
тікбұрышты — тар немесе кең беткейде орналасқан.
Өңдеу тереңдігі топырақтағы тістің қысымына, байланыстырушы
кірпіктердің ұзындығына, ал төртбұрышты тістері бар тырмалар үшін және
қозғалыс бағытына қатысты тістердің қиғаш қимасының орналасуына
байланысты.
Буынның ауырлық күшін тістердің санына бөлу арқылы анықталатын
бір тістің қысымына байланысты ауыр, орташа және жеңіл тырмалар
бөлінеді. Ауыр тырманың бір тісіне қысым 20-30 Н, орташа - 10-20 Н, жеңіл
— 5-10 Н. ауыр және орташа тырмалар төртбұрышты тіспен, ал өкпелері
дөңгелек тіспен жабдықталған.
Бзтс ауыр тырмасы (сурет. 2.4, б) жер жыртудан, арамшөптерден,
шалғындар мен жайылымдарды өңдеуден кейін блоктарды ұсақтау және
қыртыстарды қопсыту үшін қолданылады.
BSO торлы тырмасы (сурет. 2.4, г) топырақтың жоғарғы қабатын
қопсытуға және көшеттер пайда болған кезде дақылдардағы арамшөптерді
жоюға, картоптың тарақты екпелерін тырмалауға арналған. Тырманың бөлімі
торлы кенеп тізбектермен бекітілген рамадан тұрады. Кенептің
байланыстары — дөңгелек болат шыбықтар, олардың ұштары-тістері бар.
Тырма секциялары Нуб-4,8 ілмегінің арқалығына тартқыштармен және
шынжырлармен бекітіледі. Тізбектер секцияларды көтерілген күйде ұстайды.
Ағашты тырма тістерінің алдыңғы және артқы қатарлары бірдей көмілетін
етіп орналастыру керек. Тырманың бөліктері өрістің рельефін көшіруі үшін
тізбектер сырғып кетуі керек.
Айналмалы тырмаларда шыбықтармен, тістермен немесе жолақтармен
жабдықталған айналмалы жұмыс органы бар. Шыбықтың айналмалы
тырмасы дискілерден тұратын барабанмен жабдықталған (сурет. 2.4, е) және
дөңгелек шыбықтардың дискілерінің тесіктері арқылы өтеді.
Айналмалы кетік топырақ қыртысы мен арам шөптерді жою
мақсатында күздік дақылдардағы топырақты көктемгі қопсытуға және егіс
алдындағы өңдеуге арналған. Жұмыс органдары кетпендер-дискілер (сурет.
2.4, д) иілген тістері бар.
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2.4. – сурет. Тырмалар
а — тырмалардың жұмыс органдары; б-тырманың жалпы түрі БЗТС—
1; в-шалғынды тырманың буыны; г—БСО — 4 торлы тырманың жалпы түрі;
д-кетпеннің инелі дискісі; е-шыбықты тырманың секциясы.
Оське орнатылған бірнеше дискілер батареяны құрайды. Топыраққа
жабысып, дискілер айналады, 1 м2-ге 150 инъекция жасап, топырақ қабығын
толығымен бұзады. Дақылдарды өңдеу кезінде мәдени өсімдіктердің
зақымдануын азайту үшін батареялар жақтауға бекітіліп, тістер қозғалыс
бағыты бойынша дөңес жағымен бағытталады (диск жебенің бағыты
бойынша айналады). Топырақты қарқынды қопсыту және арамшөптерді жою
үшін батареялар 180° бұрышқа бұрылады (диск М көрсеткі бағытында
айналады). Сайттағы балласттың массасын өзгерту арқылы өңдеу тереңдігін
реттеңіз (9 см-ге дейін).
Дискілі тырмалар. Диск тырмасының жұмыс органы - қатты болат
ұшты сфералық диск (сурет. 2.5, а) немесе кесілген (сурет. 2.5, б)кесу
жиегімен. Қатты жиегі бар дискілердің диаметрі 450-510 мм, кесу жиегі 650700 ММ. А бұрышы (сурет. 2.5, в) дискінің айналу жазықтығы мен тырманың
қозғалыс бағыты сызығы арасында шабуыл бұрышы деп аталады. Диск
тырмаларында шабуыл бұрышы 10-нан 25° - қа дейін өзгереді.
Тырма қозғалғанда, топыраққа жабысатын дискілер айналады. Дискінің
кесу жиегі топырақ қабатын кесіп, оны массивтен бөліп, ішкі (вогнуты)
бетіне көтереді. Содан кейін топырақ белгілі бір биіктіктен құлап, диск
арқылы бүйірге шығарылады. Диск бойымен қозғалу және құлау нәтижесінде
топырақ құлап, ішінара оралып, араласады. Шабуыл бұрышының
жоғарылауымен дискілер топыраққа тереңірек енеді, оның ыдырауы артады.
Сондықтан өңдеу тереңдігі шабуыл бұрышы мен дискілердің қысымын
топыраққа өзгерту арқылы орнатылады. Дискілердің қысымын реттеу үшін
балласттың массасын немесе қысым серіппелерінің қысу күшін өзгертіңіз.
Дискілік тырмалар тістерге қарағанда аз бітеліп, жұқа тамырларды
кесіп, қалың арқылы оралады. Дискілер тасты топырақтарда жұмыс істеуге
жарамсыз: олардың жүздері бұзылады.
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Бірнеше диск (сурет. 2.5, D), шаршы осіне орнатылған, батареяны
құрайды (сурет. 2.5, г). Осьтегі дискілер бір-бірінен белгілі бір қашықтықта
орналасады, олардың арасына аралық орауыштар қойылады. Ось
мойынтіректерге орнатылады және батарея қозғалыс кезінде айналады.
Батареялар рамкаға қозғалыс бағытына қарай екі қатарға бекітіледі. Алдыңғы
батареялар жұмыс істейді, артқы батареялар-қоқыс. Топырақтың жақсы
ыдырауы үшін артқы батарея дискілері алдыңғы дискілерге қатысты.
Топыраққа әсер ету қарқындылығына сәйкес үздіксіз кесу жиегі бар
дискілермен жабдықталған жеңіл тырмалар ерекшеленеді (сурет. 2.5, А) және
ауыр дискілермен (сурет. 2.5, б). Мақсаты бойынша тырмалар далалық (ДБ),
бақша (БДС) және батпақ (BDB) болып табылады. Алғашқы қолданады
өңдеу үшін сүдігер, кейін жыртылатын жер қопсыту задернелых қабаттарды
аршу аңызды, жаңарту нашар задернелых шалғындар. Бақша тырмалары
бақтар арасында топырақ өңдеуге арналған. Ауыр тырмалар ірі сабақты
дақылдарды (жүгері, күнбағыс) жинағаннан кейін, Тың және тыңайған
жерлерді жыртқаннан кейін қатпарлы қабаттарды мүшелегеннен, қатты
тығыздалған, сондай-ақ құрғатылған батпақты учаскелерді дискілеуден,
шалғындар мен жайылымдарды өңдеуден, тыңайтқыштар мен аңыздық
қалдықтарды
бітеуден
кейін
шірінділерді
мульчирование
үшін
пайдаланылады. Жеңіл дискілік тырмалармен топырақты 10 см тереңдікке,
ауыр — 20 см-ге дейін өңдеуге болады.ауыр тырмалар сонымен қатар
бұталарды ұсақтау, бұталар мен соқаларды жыртқаннан кейін қабаттарды
кесу үшін қолданылады.
Бдн аспалы диск тырмасы (сурет. 2.5,г, д) дискілердің ауыспалы саны
бар төрт батареядан тұрады. Тырманың ені 3 немесе 2 м.бірінші жағдайда үш
батареяда тоғыз диск, ал артқы сол жақта он орнатылған.
Кронштейндерді штангаға жылжытып, оларды түйреуіштермен бекітіп,
дискілердің шабуыл бұрыштарын орнатуға болады. Тырмаларды 2 м еніне
айналдыру үшін бүйірлік жолақтар оларды көлденең жолақтарға жылжытады
және дискілердің саны аз батареяларды қосады. Тереңдігін өңдеу реттейді
өзгерте отырып, шабуыл бұрышы дискілер және балласт массасы,
закрепляемого жақтауда. Тырма МТЗ-80 тракторымен біріктіріледі.
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2.5.-сурет. Дискті тырма.
ДБ-10 тіркеме тырмасы 4 секциядан, гребнерезден, өздігінен
орнықтырылатын дөңгелектерден және гидрожүйеден тұрады. Жұмыс
органдарының бөлімдерін шабуыл бұрыштарымен орнатуға болады. ДБ-10
тырмасы Т-150К және К-701 тракторларымен агрегатталады.
Лущильники. Аршу-жер жырту алдындағы таяз тереңдікке дейін өңдеу.
Тазарту топырақты қопсыту, өсімдік қалдықтарын, мәдени өсімдіктердің
зиянкестері мен қоздырғыштарын, арамшөптердің тұқымдарын отырғызу
және оларды өніп шығуға арандату мақсатында жүзеге асырылады. Кейінгі
жер жырту арқылы өсіп келе жатқан арамшөптер үлкен тереңдікке еніп,
өледі. Тазарту жер жыртуға механикалық энергияның құнын төмендетеді.
Топырақ диск пен лемешті қопсытқыштармен аршылған. Диск
қуырғыштарының жұмыс органы-сфералық диск, лемешті — ені 25 см
болатын қоқыс корпусы.қуырғыш дискілері дискілердің айналу жазықтығы
қозғалыс бағытымен 30-35°болатын етіп орналастырылған.
Дискіні қопсытқыштармен сабанды аршу 4-10 см тереңдікке, лемешті 6-12 см тереңдікке дейін жүзеге асырылады.өңдеудің орташа тереңдігінің
берілгеннен ауытқуы ±2 см — ден аспауы керек. қопсытқаннан кейін
топырақтың жоғарғы қабаты ұсақ кесек болуы керек, ал өрістің беті тегіс
және тегіс болуы керек. Диск құралдарының орташа батареяларының
түйіскен жеріндегі ойыс топырақ өңдеу тереңдігінен аспауы тиіс. Тазарту
алаңдары жинау агрегаттарының қозғалыс бағыты бойынша сағатына 10 кмден аспайтын жылдамдықта аршылады, өйткені агрегат жылдамдығының
артуымен аршу тереңдігі азаяды.
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ЛДГ-5А тіркемелі дискілі аршығыш дәнді дақылдарды жинағаннан
кейін, буларға күтім жасағаннан кейін, қабаттарды мүшелегеннен және
жырғаннан кейін блоктарды ұнтақтағаннан кейін топырақты жарқыратуға
арналған.
Лущильник рамасына (сурет. 2.6, а) доңғалақтарға сүйенетін төрт
дискілі секциясы және оларды көтерудің гидравликалық механизмі бар
брустар жалғанады. Бөлім жақтау мен батареядан тұрады. Батарея
лущильниктің ортасындағы жолақты өңдеу және шабуыл бұрышы өзгерген
кезде аралықты жабу үшін солға ығысумен орнатылады. Жақтауға топсалы
бекітілген жолақтар өздігінен реттелетін дөңгелектерге сүйенеді. Жолақтар
рамамен жылжымалы тартқыштармен байланысты, олардың ұзындығын
өзгерту дискілердің әсер ету бұрышын реттейді. Стернді тазарту үшін
дискілер 30-35°әсер ету бұрышымен орнатылады. ЛДГ-5а тырма ретінде
пайдаланғанда дискілердің әсер ету бұрышы 15-25°дейін азаяды.
Батарея жақтауын төмендеткіштердің тесіктерінде ұсынуға болады.
Егер рамка төменгі саңылауларды пайдаланып бекітілген болса (сурет. 2.6, б)
төмендеткіштер, дискілер тереңдетіледі. Төменгі болтты айналдыру арқылы
жүгірткіні жақтаудың құлағын көтеру немесе түсіру арқылы жылжытуға
болады. Барлық батарея дискілерін бірдей өңдеу тереңдігіне орнату үшін
төмендеткіштер қолданылады.
Лущильник МТЗ-80 және Т-40 тракторларымен біріктіріледі.
Дискілерді көтеру және мәжбүрлеп тереңдету үшін ЛДГ-10а, ЛДГ-15а және
ЛДГ-20 лущильниктері секцияларды көтерудің гидравликалық механизмімен
жабдықталған (сурет, 2.6,в). Әрбір секция рамамен екі нүктеде
төмендеткіштердің сырғытпаларына топсалы бекітіледі және екі штангамен
секцияның көтеру құбырына бекітілген екі иықты рычагтармен
жалғастырылады.
Майды гидравликалық цилиндрдің оң қуысына берген кезде өзек
цилиндрден шығады, тұтқаны пайдаланып құбырды бұрап, батареялар
көтеріледі. Батареяларды түсіру үшін май гидравликалық цилиндрдің сол
жақ қуысына жіберіледі және тұтқалар батареяларды төмендетеді. Бұл
жағдайда тұтқалар серіппелерді қысып, дискілерді топыраққа көмеді.
Тереңдігін өңдеу реттейді шектеуге шток жүрісінің гидроцилиндра
өзгеруіне қысу серіппелерді, переставляя быстросъемные шплинты бойынша
отверстиям штангалар. Сонымен қатар, пиллинг тереңдігі шабуылдың
бұрышына да байланысты: үлкен көмірмен дискілер тереңдейді.
Гранулометриялық құрамы бойынша ауыр топырақты өңдеу кезінде
дискілерді сенімді тереңдету үшін қопсытқышты балласт жәшігімен
жабдықтайды.
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2.6-сурет.Дискілі гидрофицирленген ЛДГ-5а лущильник.
а—жалпы түрі; б— реттелетін төмен түсіргіш;
бұл —механизм көтеру батареялар;
Қопсытқыштар. Негізгі қалыпсыз жерді 25-30 см тереңдікте өңдеуге
арналған машиналар күн батқан ені 110 см болатын жебе тәрізді жалпақ
кескіш лапталармен жабдықталған (2.7, а-сурет). Терең қопсытқыш табан
тіреуінің төменгі ұшына пятки дәнекерленген. Қашауымен және өздігінен
қайрайтын соқалармен аяқ киім өкшеге бекітілген. Раманың бүйір жағынан
тірекке дәнекерленген бұрышқа реттегіш бұранда бұралып бекітіледі, оның
басы жақтау арқалыққа тіреледі. Бұранданы айналдыру арқылы табан
бұрышы өзгертіледі. Бекітудегі сопақ тесік оны аяқты еңкейткен кезде
алдыңғы болтқа қатысты бұрылуға мүмкіндік береді.
Үлеспен кесілген топырақ қабаты көлбеу беті бойымен сырғып,
қопсыып, бұрылмай құлайды. Сонымен қатар, сабан егіс бетінде қалып,
эрозия процестерін болдырмайды. Тегіс кесу үлестері сабанның 60-75% -ын
үнемдейді.
ПГ-З-100 жалпақкескіш - жер қойнауы (2.7, б-сурет) ені 110 см болатын
үш тегіс кесетін лаппен жабдықталған. Плаундардың кесу жиектерінің
арасындағы бұрыш 100°. Машинаның жұмыс ені 3,1 м, жұмыс тереңдігі 30
см-ге дейін, соңғысы тіреу дөңгелектерінің биіктігін өзгерте отырып,
бұрандалы механизмнің көмегімен реттеледі. ПГ-З-100 3 класс
тракторларымен біріктірілген.
ПГ-2С және ПГ-З жазық кескіш-жер қойнағыштары екі типтегі жұмыс
органдарымен аяқталады: 25 мм тереңдікке қалыпсыз топырақты өңдеу үшін
жалпақ кесетін табандар және жарықтарды кесу және топырақты 35 см
тереңдікте қопсыту үшін дизельді босату тіректері. машиналарды түсіру,
тиісінше 2,1 және 3,1 м.Олар 2 және 3 тартқыш класты тракторлармен
біріктірілген.
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2.7-сурет. ПГ-3-100 жазықтық кескіш-терең ойық
а-жалпақ кескіш табан; б - жұмыс процесінің схемасы; в - жалпы көрініс;
Сабанды консервілейтін таяз өңдеуге арналған машиналар. Оларды
күзгі молдовасыз өңдеу, қопсытқышты өсіру және егіске дейін 8-16 см
тереңдікке дейін өңдеу үшін қолданылады.КП-ЗС қопсытқыш-тегіс кескіш
үш тегіс кесетін табанмен жабдықталған, олардың әрқайсысының жұмыс ені
100 см, өңдеу тереңдігі 16 см-ге жетеді. Машина 3 сыныпты тракторлармен
біріктірілген.
Ауыр қопсытқыштар KPE-3.8A және KTS-10-1 үш енде орналасқан ені
40 см болатын енімен жабдықталған. Табандары бар бөренелер жақтауға
кронштейнмен серіппелермен бекітіледі (2.8,б-сурет). Ол серіппенің
қысымынан асатын кедергіге тап болған кезде лап алға шығады, содан кейін
серіппенің әсерінен жұмыс күйіне оралады. Болт серіппелердің қысылуын
реттейді және лапталардың жүздерінің көлденең орналасуына қол жеткізеді.
5-16 см шегінде өңдеу тереңдігі гидравликалық цилиндр өзегіндегі
аялдаманы жылжыту арқылы реттеледі.
Серіппелермен және серпімді тіректермен жабдықталған, тістер жұмыс
кезінде дірілдейді, сондықтан олар қатты топыраққа жақсы көміліп, өсімдік
қалдықтарымен бітеліп қалмайды. Алайда, олар сабанның 50%-на дейін
зақым келтіреді және өрістің бедерлі бетін жасайды. Сондықтан
қопсытқышқа штангалы қондырғы орнатылған. Штанга (2.8, в-сурет)
берілген тереңдікте топырақта айналады, арамшөптердің тамырларын
сындырады, топыраққа салынған сабанның бір бөлігін жер бетіне шығарады
және дала бетін тегістейді.
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2.8-сурет. Культиватор КПЭ-3,8 А - бабына штанамен икемделген.
а — жалпы түрі; б — жұмыс органы; в — штанга технологиялық процестің
схемасы.
Инелі тырмалар-кетпендер БИГ-ЗЛ, БМШ-15 және БМШ-20 үшін
қолданады қопсыту төбеден тығыздалған қабатын кезде топырақтың
көктемгі ылғал жабу немесе күзгі өңдеу жинағаннан кейін дәнді дақылдар.
Ені басып тырма тиісті 3, 15 және 20 м тереңдікке өңдеу шегінде 4-10 см
реттейді өзгерте отырып, әсер ету бұрышы (қалай дискілі лущильниктер)
және қысым дискілер. Инелі тырмалар 70%-ға дейін аңызды сақтайды.
Кескіштер. Топырақ өңдейтін кескішті пайдалану өсімдік қалдықтарын
топыраққа тиімді түрде ұнтақтауға және сіңіруге, қопсытуға немесе
минералды тыңайтқыштармен араластыруға мүмкіндік береді. Бөлім
көмектеседі: арамшөптерден арылуға, жеміс питомниктерінде және жүзім
алқаптарындағы қатарлар арасындағы жерді өңдеуге, орман белдемдеріне,
жыртылмас бұрын жасыл көңді ұнтақтауға, топырақтың микрорельефін
тегістеуге.

2.9.- сурет. БМШ-20 инелі тырмалар-кетпендер батареялар секциясы
Жіктелуі және жұмыс істеу принципі. Топырақты кескіш - тракторға
кедергі. Ол трактормен бірге басқа топырақты өңдейтін машиналарды оңай
ауыстыра алады.
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Жұмыс принципіне сәйкес кескіштер бойлық көлденең және тік
фрезерлеу болып табылады. Жұмыс органдарының типі бойынша кескіштер
пышақ және бұрандалы болып бөлінеді. Тартқыш құралдармен қосылу әдісі
бойынша кескіштерді монтаждауға, сүйретуге, жартылай тіркеме және
өздігінен жүруге болады. Жұмыс принципі және кескіштің жалпы
құрылымы. Фрезерлер - айналмалы жұмыс органдары бар белсенді
машиналар. Олар қуатты көтеру білігінен қозғалады.
Роликтер. Топырақты тығыздау және тегістеу, тастарды ұсату, топырақ
пен мұз қабығын бұзуға арналған.
Топырақ себуге дейін және кейін роликтермен нығыздалады. Құрғақ
аймақтарда (Солтүстік Қазақстан) илектеу арқылы себер алдында олар
булану салдарынан ылғалдың жоғалуын азайтады, оның қарқындылығы
борпылдақ топырақта үлкен, ал тығыздалған топырақта аз болады. Мақсаты
бойынша біліктер батпақ және далалық роликтер болып бөлінеді. Беттің
пішіні бойынша шығыршықтар сақина тәрізді, сақиналы тісті, тегіс,
сақиналы, тісті-ойықты, штангалы және эрозияға қарсы. [19]
ККН-2,8 сақиналы тісті ролик өрістің бетін тегістеуге, жер қойнауының
7 см тереңдігіне дейін нығыздау және топырақтың беткі қабатының 4 см
тереңдігіне қопсытуға арналған.
5 білігі дөңгелектерді еркін қоятын білік рамасына бекітілген: диаметрі
350 мм болатын он сына 7 және диаметрі 366 мм тоғыз беріліс 4. Роликтің
меншікті қысымы 25 Н/см, жұмыс ені 2,8 м.
KБН-3 орнатылған тырма ролигі топырақ кесектерін бұзуға және бір
мезгілде қопсытылған қопсытумен себу алдында топырақты айналдыруға,
сондай-ақ дақылдардағы топырақ қабығын бұзуға арналған. Ролик бес
секциядан тұрады, олардың әрқайсысының жеке рамасы бар, оған екі
роликтің мойынтіректері орнатылады. Алдыңғы қатарда үш бөлім, артында
екі бөлім бар. Роликті жабу ені - 3,25 м.
2.2.2 Топырақты беткі өңдеу технологиясы және оны ұйымдастыру
Жұмыстың жоғары сапасын алу үшін: машина-трактор агрегатын
дұрыс таңдау және құрастыру; машинаның жұмыс органдарын реттеу (далаға
шыққанға дейін); тракторды жұмысқа дайындау; агрегаттың қозғалыс
бағыты мен тәсілін таңдау; алаңды дайындау; жұмыс процесінде
орындалатын операцияның сапасын үнемі бақылау қажет.
Шынжыр табанды тракторларды культиваторлармен, жазықтық
кескіштермен, тырмалармен агрегаттау кезінде аспа механизмі үш нүктелі
схема бойынша алдын ала қайта жөнделеді (бойлық тартқыштар аспа осінің
төменгі бөлігінің шеттеріне бекітіледі, ал жоғарғы тартымның топсасы
ортасына орнатылады).
Құрылғының бағыты мен қозғалыс әдісі алдыңғы өңдеу бағытына,
өрістің конфигурациясы мен өлшеміне байланысты таңдалады. Агрегаттар
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қозғалысының негізгі әдісі-тасымалдау. Пиллинг кезінде сіз диагональды
және диагональды-көлденең әдістерді қолдана аласыз.
Аршу жинау агрегаттарының қозғалыс бағытына көлденең, ал
тырмалау, культивациялау және домалату – алдыңғы өңдеу бағытына
көлденең немесе бұрышпен жүргізіледі. Егу алдындағы тырмалаужоспарланған егу бағытына қарай көлденең немесе бұрышта.
Домалату-ойықтар мен қуыстардың бағыты бойынша. Лемешті
аршығыштардың жұмысы кезінде өрісті қашаларға бөлу егістікті жыртуға
дайындау кезінде де орындалады
Қайықтық тәсілмен жұмыс істеуге арналған бірінші өту сызығы
өрістің шетінен түсіру енінің жартысына тең қашықтықта, ал диагональды
жұмыс үшін – диагональ бойынша немесе агрегаттың түсіру енінің өріс
бұрышынан солға 70% ауытқумен ілінеді.
Бірінші өту кезінде машиналардың барлық түзетулерінің дұрыстығын
және жұмыс органдарының бүкіл ені бойынша жүруінің біркелкілігін
тексеріңіз. Өңдеу тереңдігі 10-15 жерде өлшенеді. Мұны істеу үшін топырақ
қабатын тегістеп, аздап тығыздау керек, содан кейін сызғышты соқаның
табанына топыраққа батыру керек.
Арамшөптерді кесу сапасы өңделген аймақтың диагоналі бойынша
бірнеше жерде тексеріледі. Айналмалы жолақтар өрістің негізгі бөлігін өңдеу
аяқталғаннан кейін өңделеді. Жұмыс аяқталғаннан кейін оның сапасын
агротехникалық талаптармен тексереді. [20]
2.2.3. Топырақ өңдеу машиналарына техникалық қызмет көрсету
және жөндеу
Ауыл шаруашылығы машиналарының жұмыс қабілеттілігі оларды
мақсаты бойынша пайдалануды және техникалық қызмет көрсету, жөндеу,
сақтау және тасымалдау жөніндегі жұмыстардың жиынтығын қамтитын
ұтымды пайдаланумен айқындалады.
Аршығыштар мен дискілік тырмаларда тығындалған дискілерді
дискілік пышақтарды қайрауға арналған қондырғыда, абразивтік-тегістеу
станогына бейімдегіште қайрайды немесе теседі). Төсеу алдында дискілер
33°бұрышпен қайралады.
Тозған кезде дискілердегі төртбұрышты тесік дөңгелектеніп, оның
жанында жарықтар пайда болады. Тесіктерді Электрмен дәнекерлеу арқылы
қалпына келтіріңіз, содан кейін қалыпты тесік өлшемі бар төсемді хабқа
өңдеңіз немесе дәнекерлеңіз. Дәнекерлеу кезінде дымқыл асбест немесе саз
ерітіндісі дискіге қолданылуы керек.
Тесіктердің тозуын азайту және біліктердің қырларын тегістеу үшін әр
батареяға серпімді шайба қою ұсынылады. Батареялардың жиналған
подшипник жинағында төлке күші 40 Н аспайтын 330 мм рычагпен
айналдырылуы тиіс, мойынтіректердегі осьтік саңылауға 0,5 мм артық емес
жол беріледі.
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Жиналған дискілі құрал бақылау тақтасына орналастырылады және
дискілердің дұрыс орнатылуын тексереді. Плитаға қатысы жоқ жеке
дискілердің люмені 5 мм-ге дейін рұқсат етіледі. [21]

2.10-сурет. Дисктік тырманы жөндеу.
Осьте жиналған дискілердің сыртқы диаметрлерінің осьтік және
радиалды соққысы 5 мм-ден аспауы керек, дискілердің шпулькаларға іргелес
жерлеріндегі қашықтық ±2 мм-ден аспайтын айырмашылықпен бірдей болуы
керек, тазартқыштар мен дискілер арасындағы алшақтық 2-4 мм-ге рұқсат
етіледі.
БҚКШ-6 сақиналы-шпорлы катоктарының негізгі ақаулықтары:
шпорлардың, шойыннан жасалған дискілер мен кронштейндердің тозуы және
сынуы, біліктердің, ұштардың, дискілер мен мойынтіректер күпшектерінің
тозуы.[22]
2.3. Тыңайтқыш машиналар
2.3.1. Тыңайтқыш әдістері және агротехникалық талаптар
Қолдану уақытына байланысты егу алдындағы, себу және егуден
кейінгі (азықтандыру) әдістер ерекшеленеді.
Негізгі, үздіксіз немесе шашыраңқы деп аталатын егу алдындағы әдіс
туктың негізгі массасын, барлық мелиоранттар мен органикалық
тыңайтқыштарды қолдану үшін қолданылады. Үздіксіз әдіспен егістікке
біркелкі шашыраған (шашыраңқы) тыңайтқыштар топыраққа 10-20 см
тереңдікке себіледі. Ең дамыған тамыр жүйесінің аймағында орналасқан
тыңайтқыштар вегетация кезеңінде өсімдіктерге қол жетімді. Топырақты
енгізу, оларды таспалармен, жолдармен, топырақтың ылғалмен қамтамасыз
етілген қабатына ұялармен орналастыру тиімдірек. Сонымен қатар,
тыңайтқыштарды тұтыну азаяды, оларды ағынды сулармен алып тастау
азаяды және өсімдіктердің дамуын басқару жеңілдетіледі.
Тыңайтқыштарды саралап енгізу технологиясы сынақтан өтуде, онда
далалық машина компьютердің командасы бойынша қандай да бір қоректену
Элементарлық координаттық алаңдар шегінде алаң құнарлылығының
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түрлілігін және топырақтың нақты қажеттілігін ескере отырып,
тыңайтқыштардың әртүрлі дозаларын енгізеді.
Егу кезінде егу бір уақытта жүзеге асырылады. Тыңайтқыштар
топыраққа тұқымдармен немесе олардың жанында отырғызғыштармен
қолданылады. Өсімдіктерді тыңайтқыштармен ұрықтандыру жолдар
арасында өсірумен қатар жүреді.
Агротехникалық талаптар. Жатып қалған тыңайтқыштар қолдану
алдында қажет ұсақтауға және просеять. Ұнтақтаудан кейінгі бөлшектердің
мөлшері 5 мм-ден аспауы керек, бөлшектердің мөлшері 1 мм-ден кем, 6% дан аспауы керек. Булау процесінде қағаз қапшықпен тыңайтқыштардың
шығыны 1%-дан, ал полиэтиленмен 0,5%-дан аспауы керек. Ұсақталған
тыңайтқыштардағы қаптардың қаптарының құрамы қағаз массасының 3% ынан және полиэтилен қаптарының массасының 0,7% - ынан аспауы тиіс.
Тыңайтқыштарды араластыру кезінде бастапқы компоненттердің
ылғалдылығы стандарттыдан 25% - дан аспауы керек. Тук қоспасындағы
қоректік заттардың берілген арақатынасынан ауытқу ±10% - дан аспауы тиіс.
Минералды тыңайтқыштарды жаппай енгізген кезде нақты дозаның
берілгеннен ауытқуына ±5%-дан аспайтын, оңтайлы дозаларды енгізген кезде
тыңайтқыштардың қармау ені бойынша біркелкі бөлінбеуіне ±15% - дан
аспайтын, ал қалыпты дозаларды енгізген кезде ±25%-ға дейін жол беріледі.
Агрегаттың көршілес өту жолдары арасындағы өңделмеген бұрылу
жолақтары мен өту жолдарына жол берілмейді. Тыңайтқыштарды қолдану
мен оларды енгізу арасындағы уақыт 12 сағаттан аспауы керек.
Тыңайтқыш кезінде тыңайтқыштар топыраққа 2-3 см тереңірек және
тұқым қатарынан 3-4 см қашықтықта отырғызылуы керек. Аралас
сепкіштермен тыңайтқыштарды енгізудің нақты дозасының берілген дозадан
жол берілетін ауытқуы +10% - дан аспауы тиіс.
Органикалық тыңайтқыштарды енгізу кезінде нақты дозаның
берілгеннен ауытқуына +5%-дан аспайтын, шашырау ені бойынша біркелкі
бөлінбеуіне ±25%- дан аспайтын, қозғалыс бағыты бойынша - ±10%- дан
аспайтын жол беріледі.
2.3.2 Тыңайтқыш машиналарының құрылғысының жіктелуі және
реттелуі
Мен тәсіліне және түріне арналған машиналар тыңайтқыштар болып
жіктеледі мынадай белгілері бойынша:
Және тыңайтқыш машинасының әдісі мен түріне байланысты келесі
белгілер бойынша жіктеледі:
1. Тыңайтқыштарды енгізу тәсілі бойынша: негізгіге арналған
машиналарға; себіп себуге арналған машиналарға; азықтандыруға арналған
машиналарға.
2. Тыңайтқыштардың түрі бойынша: тыңайтқыштарды енгізудің негізгі
тәсіліне арналған машиналар: минералды тыңайтқыштарды себуге арналған
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машиналар және органикалық тыңайтқыштарды енгізуге арналған
машиналар болып бөлінеді; себу тәсіліне арналған машиналар минералды
тыңайтқыштарды енгізу үшін қолданылады (СЗТ-3,6; СО-4,2; СЛТ-3,6 және
т.б.); үстіңгі таңуға арналған машиналар: минералды және сұйық
тыңайтқыштарды енгізуге арналған машиналар (КРН-2,8 МО; КРСШ-2,8 А;
КРН-4,2; КОН-2,8 ПМ және т. б.).
3. Тыңайтқыштардың сыртқы түрі бойынша: негізгі тәсіл үшін
минералды тыңайтқыштарды себуге арналған машиналарға: түйіршіктелетін
(РТТ-4,2; РУМ-8; 1РМГ-4; НРУ-0,5, РМУН-1600 /1900 және т.б.)
машиналарға және шаң тәрізді тыңайтқыштарды енгізуге арналған
машиналарға (АРУП-8; АРУП-10; РУП-8; РУП-10); негізгі тәсіл үшін
органикалық
тыңайтқыштарды
енгізуге
арналған
машиналарға:
байланыстырғыш (ШТУ-4;РТО-4; РПН-4;РОУ-5 және т. б.) және сұйық
тыңайтқыштар шашуға арналған машиналар (ЗЖВ-1,8;РЖУ-3,6; РЖТ-4;
ПОУ; ОП-2000 , ОП-3600 және т.б..).
Өрістің бетіне тыңайтқыш қолдану үшін орталықтан тепкіш,
пневматикалық немесе бұрандалы тарату жүйелерімен жабдықталған аспалы,
тіркемелі және өздігінен жүретін машиналар қолданылады.
Қарнақты-пневматикалық тарату құрылғысымен жабдықталған РУМ-503, ПШ-21,6 машиналары минералды тыңайтқыштарды негізгі қолдану
кезінде біркелкі таратуға арналған.
РУМ-5-03 машинасы шанақтан тұрады (сурет. 2.11), туконправителя,
оң және сол қарнақтар, пневмосистемалар, жүріс дөңгелектері және жетек
механизмі. Дәнекерленген құрылымның корпусы шыбық конвейерімен,
қорғаныс торымен, қозғалыс механизмі бар клапанмен және брезентпен
жабдықталған.
Тыңайтқыштарды себу кезінде тасымалдаушы артқы тірек
доңғалағынан жетек ролигі және қос тізбекті беріліс арқылы қозғалады.
Транспортердің артқы ұшының астына орнатылған туконправитель он
төрт секцияға бөлінген. Әрбір секция қабылдағышпен, айналмалы
жапқышпен, саптамамен және саптамамен жабдықталған. Әрбір секцияның
келте құбыры пневмосистеманың ауа таратқышына, ал шүмек тиісті тарату
құбырына жалғанады. Штанганың бөлімдері Рамадан, әртүрлі ұзындықтағы
пластикалық тарату құбырларының пакетінен, бағыттағыштардан, бөлгіш
құрылғыдан
және
құбырлардың
кесетін
ұштарына
орнатылған
шағылыстырғыштардан тұрады. [23]
Пневматикалық жүйеге екі желдеткіш, екі түтік және дененің
бүйірлеріне бекітілген екі ауа таратқыш кіреді. Ауа таратқыштардың келте
құбыры түтіктермен токонасығыштың келте құбырларымен жалғанады.
Машина қозғалған кезде транспортер тыңайтқыштарды мөлшерлеуші
жапқыштың астында орналасқан терезе арқылы, ТҮК басқарушыға береді.
Тыңайтқыштар қабылдағыштармен саптамаларға біркелкі бөлінеді,
желдеткіштер саптамаларда пайда болған ауа ағынымен ұсталады және
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өзектердің құбырларына беріледі. Тыңайтқыштар түтіктерден ұштар арқылы
аэроқоспа түрінде шығады және өріске шағылыстырғыштармен жіберіледі.
Қолдану дозасы 100-ден 1000 кг/га-ға дейін өзгереді, оның орналасуы кесте
бойынша таңдалады.

2.11-сурет. Минералдық тыңайтқыштардың енгізу үшін жоғары біркелкілік
машиналары
а—РУМ-5-03; б— CTT-10; в— ТШУ-12.
Машина МТЗ-80 және МТЗ-82 тракторларымен біріктіріледі.
Шанақтың сыйымдылығы 5 т, қармау ені 12 м, жұмыс жылдамдығы 10 км/сағ
дейін, енгізу дозасы кезіндегі өнімділік 220 кг/га, өнімділік 7 га/сағ дейін.
Қатты органикалық тыңайтқыштарды қолдануға арналған машиналар.
Қатты органикалық тыңайтқыштар (көң, шымтезек, компост) алқаптың
бетіне қолданылады, содан кейін топырақтың егістік қабатына соқалармен
жабылады. Өрістің бетіне біркелкі тарату үшін көң жартылай піскен немесе
шіріген күйде қолданылады. Машиналарға тиеу кезінде көңді ұнтақтайды
және араластырады, оған біртекті ұсақ түйіршікті құрылым береді.
Қатты органикалық тыңайтқыштар тура ағынды (фермаполь),
ауыстырып тиеу (ферма—бурт—өріс) және екі фазалы технологиялар
бойынша қолданылады. Тікелей ағынды технология бойынша тыңайтқыштар
сол машинамен тасымалданады және қолданылады. Тасымалдау
технологиясымен бос уақытында тыңайтқыштар өрістің шетінде үйінділерде
қалыптасады, ал жұмыс кезеңінде олар шашырайды, осылайша
таратқыштардың өнімділігін арттырады. Екі фазалы технологияға сәйкес, көң
алдымен берілген дозаға сүйене отырып, үйінділерге белгілі бір тәртіппен
орналастырылады, содан кейін өріске таратқыш роликпен таратылады.
Тыңайтқыштарды тарату үшін жүк көтергіштігі 4-10 тонна болатын
әмбебап тіркемелер қолданылады, олар тізбекті конвейерлермен және тарату
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құрылғыларымен жабдықталған. Тіркемелер әртүрлі ауылшаруашылық
жүктерін тасымалдау және өздігінен тиеу үшін де қолданыла алады.
РОУ-6 машинасы екі осьті жартылай тіркеме болып табылады, оның
рамасында жалғамалы жақтары бар металл корпус орнатылған (2.11, а
сурет.). Шынжырлы-планарлы қоректендіргіш транспортер шанақтың
түбімен қозғалады. Машинаның тарату құрылғысы екі бұрандалы
катушкалардан тұрады: осьтері көлденең орналасқан тегістеу және тарату.
Құрылғы шанақтың артқы бортының орнына орнатылады және трактордың
ЖОМ-нен іске қосылады. РОУ-6 тежегіш жүйесімен және жұмыс
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін электр жүйесімен жабдықталған.
Қоректендіргіш транспортер (2.11. б сурет.) екі тармаққа жұптасып
біріктірілген төрт дәнекерленген жүк тізбегінен тұрады. Әрбір филиал
тәуелсіз кернеу құрылғысымен жабдықталған. Металл қырғыштар бірдей
аралықтары бар тізбектерге қысқыштармен бекітілген. Транспортер
трактордың ВОМ-нан иінді-шатун және храп механизмдерімен қозғалысқа
келтіріледі. ВОМ қосылған кезде, иінді корпус дискімен бірге айналады,
байланыстырушы өзек арқылы иінтірегі тербелмелі қозғалысқа келтіріледі,
оған ит бекітіліп, серіппелі доңғалаққа басылады. Ратчет дөңгелегі
конвейердің жетекші білігіне бекітілген. Байланыстырушы өзек бос
қозғалыста болған кезде, ит ратчиктің тістерімен сырғанайды. Жұмыс кезінде
ит ратчет доңғалағының тісіне сүйенеді, осылайша конвейердің білігін
бұрады. Қауіпсіздік қарнының дөңгелегін кері айналудан сақтайды. [24]
Агрегаттың
қозғалысы
кезінде
транспортер
шанақтағы
тыңайтқыштардың барлық көлемін таратушы құрылғыға жылжытады.
Төменнен жоғары қарай айналатын барабандар тыңайтқыштардың бүкіл
қабатына әсер етеді. Бұл жағдайда төменгі барабанның тістері
тыңайтқыштарды қарқынды босатады және сабан қосындыларын
ұнтақтайды. Төменгі барабан жоғарғы барабанға тыңайтқыш береді.
Соңғысы жоғары жылдамдықпен айналады, тыңайтқыштарды алып, оларды
өрістің бетіне шашыратады. Барабандағы бұрандалы ораманың ортасынан
оның ұштарына қарай бөлінуіне байланысты тыңайтқыштардың таралу ені
дененің енінен едәуір асады. Сонымен қатар, жоғарғы барабан денеге
қосымша тыңайтқыштарды лақтырып, қабаттың ішінара тегістелуін
қамтамасыз етеді.
Тыңайтқыштың
дозасы
тасымалдаушы
мен
қондырғының
жылдамдығына байланысты. Конвейердің жылдамдығын өзгерту үшін
дискіні корпусқа қатысты бұраңыз. Бұл жағдайда иінді саусақтың
эксцентриктілігі, байланыстырушы шыбықтың бағыты және рокердің серпіні
өзгереді. Берілген доза үшін дискінің орны мен қондырғының жылдамдығы
0,8 т/м3 көлемді органикалық тыңайтқыштар үшін жасалған кестелерге
сәйкес таңдалады.
Машинаның жүк көтергіштігі 6т, таралу ені 6-7 м, енгізу дозасы 15-45
т/га, жұмыс жылдамдығы 12 км/сағ дейін.
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2.11 а.- сурет. Машина қатты органикалық тыңайтқыштарды шашуға
арналған РОУ-6
а — жалпы түрі; б — жетек транспортер.
Сұйық органикалық тыңайтқыштарды қолдануға арналған машиналар.
Сұйық органикалық тыңайтқыштар жер үстіне немесе жер астына
шашыратқыш цистерналармен, сондай-ақ фермаларға жақын орналасқан
егістіктерге бүрку қондырғыларымен қолданылады.
2.3.3 Тыңайтқыш таратқыштарға техникалық қызмет көрсету
және жөндеу
Минералды тыңайтқыштарды енгізуге арналған машиналарға SZT-3,6
тыңайтқыштар себгіштері, РТТ-4,2 себгіштер, сондай-ақ РУМ-8 және 1РМГ4 шашыратқыштары жатады.
Алдымен беріліс жетектері бөлшектенеді, содан кейін беріліс білігі, сол
жақ мойынтіректің болттары, кронштейн, білік қораптары және бекітетін
істік бұрап шығарылады.
Олар плиталарды, құрт білігін, эжектор білігін жөндейді. Эжектор
білігін алу кезінде бас бармақтар бұралып, эжектор механизмінің сол және оң
қалқандары ілмектерден кезекпен алынады. Эжектор білігінің оң және сол
мойынтіректерін
бекітетін
түйреуіштер
алынып
тасталады,
ал
мойынтіректердің корпустары мен құйылған шайбалар біліктің ортасына 5-6
см-ге ығысады.Эжектор білігінің осьтік қораптарын бекітетін тіректерді алып
тастағаннан кейін, білік қораптарын құлақтары кронштейн ұясымен сәйкес
келгенше бұрап, оларды 4 қатарға жылжытыңыз -5 см біліктің оң жақ шеті оң
жақ бүйірдегі тесіктен толығымен шыққанға дейін. Біліктің оң жақ ұшын
бүйір қабырғасынан жоғары көтеріп, эжектор білігін итеріңіз. Қорап
жақтаудан соңғы алынып тасталады.
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2.12.- сурет. Тыңайтқыштарды таратқыштарды жөндеу.
РТТ-4.2 сепкіштің жайғыш білігі мойынтіректермен жанасатын беттер
тозған кезде жөнделеді. Алдымен біліктің тозуын білікке тіреуішті
айналдыру арқылы көзбен бағалайды, содан кейін ол сезгіш өлшеуішпен
тексеріледі. Егер саңылау 2,0 мм-ден асса, біліктерден барлық бөлшектер
алынып тасталады және тозған журналдардың диаметрлері өлшенеді.
Мойындар діріл-доға қондырғысына У7 немесе У8 серіппелі сымымен
қабатқа салқындатқыш сұйықтық бермей қойылады. Беткі қабаттың
қалыңдығы 2,5-3 мм. Содан кейін біліктің шөгінді беті мойынтіректердің
тозуын ескере отырып, жөндеу мөлшеріне дейін токарлық станокта
ұнтақталады. 1 мм-ден астам ауытқуы бар біліктер тіреуіште суық жүреді.
[25]
Конвейерді стендте жөндеу ұсынылады. Конвейер тізбектерінің тозу
дәрежесін тексерген кезде оларды созғышпен бекітеді және сызғышты
пайдаланып, 20 буынның ұзындығын үш жерде өлшейді. 20 сілтеменің
ұзындығы 786-790 мм аралығында болуы керек. Ең қысқа және ең ұзын
конвейер тізбегінің арасындағы айырмашылық 8 мм-ге дейін рұқсат етіледі.
Бір тізбектің ақаулы буындарының тобын екінші тізбектің жақсы
буындарының тобымен ауыстыру кезінде кірістірілген бөлімнің буындар
тобының ұзындығының тізбектің негізгі бөлігінің сол топтар буындарының
ұзындығымен сәйкестігі тексеріледі. Скреперлердің параллельді болмауына
олардың бүкіл ұзындығы бойынша 4 мм артық емес рұқсат етіледі.
Жөнделген және тексерілген конвейерлер стендте
жұмыс
жылдамдығымен 10-15 минут ішінде жіберіледі. Қажет болса,
қырғыштардың бос бекітпелерін қатайтыңыз. Бекіту түйреуішінің астындағы
жеңдегі тесіктің беткі қабаты тозған кезде оны диаметрі 4 мм болатын E-42
электродымен дәнекерлейді. Дәнекерлеу орны тазаланып, диаметрі 10 + 0,16
мм тесік бұрғыланады.
Борпылдақ тойтармалар қыстырғышпен және жүзімен қысылып,
сынған тойтармалар ауыстырылады. 6X20 немесе 6X14 мм жаңа тойтармалар
830-900° температураға дейін қызады (ашық қызыл түсті) және балғамен
және шоқпен тойтарылады. Дискінің жарықтары оттегі-ацетиленмен
дәнекерлеу арқылы дәнекерленген. Дәнекерлеу шарасы негізгі металмен
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бірге мұқият тазаланады. Жарықтың ұштары алдын ала бұрғыланған.
Дискідегі иілген орындар тақтаға тегістеледі. Жөндеуден кейін тарату дискісі
бастырғыш барабандарын жөндеу стендінде статикалық теңдестіру үшін
тексеріледі.
Біліктер, концентраторлар, тежегіш барабандар мен жастықшалар
жүріс механизмінде жөнделеді. Тозған біліктер дірілмен жанасу бетін
қалпына келтіреді және қалыпты өлшемдерге дейін өңделеді.
Мойынтіректер астындағы доңғалақ хабтарының саңылауларының
беттерін тозған кезде хабты зеріктіреді және жеңді розеткаға басады, ол
қалыпты мөлшерде болады. Тежегіш барабанының зақымдалған беті
ұнтақталады, ал төсемдер жастықшаларға ауыстырылады, оларды тойтарады
немесе жабыстырады. NRU-0,5 тыңайтқыштарын себу бункерінің
ақауларына мыналар жатады: дәнекерленген тігістердің, ойықтардың,
тесіктердің бұзылуы және қабырғалардағы жарықтар. [26]
2.4. Егуге және отырғызуға арналған машиналар
Жалпы технологиялық операциялар кешенінде ауылшаруашылық
дақылдарын өсіруде себу және отырғызу белгілі бір рөл атқарады. Себу
кезінде тұқымдарды бойлық, көлденең және тік бағытта сепкіштермен
орналастырады. Сонымен бірге, олар өсімдіктердің оңтайлы тығыздығын
қалыптастыру және бағдарламаланған өнім алу үшін қажетті және жеткілікті
жағдайлар жасауға тырысады.
Өсімдіктің тығыздығы өнгіш тұқымдардың санына, отырғызу
тереңдігіне, қоректік заттармен және топырақтағы ылғалмен қамтамасыз
етілуіне, себу әдісіне байланысты. Жақсы өсінділер алу үшін тұқым себу
материалына қойылатын стандарт талаптарына сәйкес келеді. Себу алдында
тұқымдарды қосымша сұрыптайды және ағымдылығын арттыру үшін
пестицидтік ерітінділермен пломбылайды, қауырсынды тұқымдар түктерден
және басқа қоспалардан механикалық немесе химиялық әдіспен тазартылады.
Тұқымдар калибрленген - олар мөлшері бойынша жақын фракцияларға
бөлінеді (жүгері, қант қызылшасы), түйіршіктелген - желімнің көмегімен
олар сфералық пішінді береді, ал қатты қабығы бар тұқымдар қорқытылады ылғал үшін қабықты аздап бүлдіреді (беде, люпин).
Бір гектарға себілген тұқымдардың саны немесе жалпы салмағы себу
нормасы деп аталады. Тұқым себу нормасы мен тұқымдарды отырғызу
тереңдігін олардың өнгіштігін, топырақ-климаттық жағдайларын, аймақтық
ұсыныстарын, әсіресе өсімдіктерді өсірудің агротехнологиясын ескере
отырып, шаруашылықтың агрономы белгілейді.
Егістік тереңдігінің төмендеуі қыста өсетін көшеттердің қатуына және
көктемгі көшеттердің жұқаруына әкелуі мүмкін. Шамадан тыс терең ену
кезінде әлсіреген өсімдіктер пайда болады, ал кейбір өскіндер өледі, өйткені
олар жарыққа өте алмайды. Тұқымдар мен топырақтың арасында ылғалдың
түсуіне және олардың өнуіне кедергі болатын ауа саңылауы болмауы керек.
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Сондықтан себуден бұрын топырақты мұқият өңдейді, тегістейді, ал себуден
кейін оны айналдырады. Себу уақыты өсімдіктердің дамуына да әсер етеді.
Кідіріс өнімділіктің айтарлықтай төмендеуіне әкеледі.
Топырақтағы қоректік заттардың жетіспеушілігімен, түйіршікті
тыңайтқыштардың бастапқы дозалары тұқымдармен бірге, оларды
тұқымдармен бірдей тереңдікте, тұқымдардың астына немесе бүйіріне
енгізеді. [27]
2.4.1 Егу әдістері және агротехникалық талаптар
Себу әдістері. Тұқымдарды қатарға, жолаққа немесе тарату әдісіне
себеді (2.13, а, б, в-сурет). Кәдімгі егу әдісі қарапайым, тар қатарлы, крестті,
кең қатарлы және таспалы болып бөлінеді.
Дәнді дақылдарды отырғызу үшін әдеттегі бұрғылау әдісі
қолданылады. Тұқымдар себіледі (2.13, а-сурет) қатар аралықтары (қатар
аралықтары) негізінен 15 см, оларды 2-10 см тереңдікке тигізіп себеді.Жел
эрозиясына бейім жерлерде тұқымдар қатар аралықтары 22,8 см себіледі.
Қатарларда тұқымдар кездейсоқ орналасады, олардың арасындағы а
қашықтығы тұрақты емес, ал а-ның орташа мәні белгіленген шектерден
аспайды.
Жолақты әдіс дәнді дақылдарды сабанға себу үшін қолданылады.
Тұқымдар топыраққа ланцетка табақшасы арқылы салынған (2.13, б-сурет),
оларды ені Бп жолақтарына бөледі. Жолақтардың орталары арасындағы
қашықтық 23 см құрайды, жолақтағы тұқымдар кездейсоқ орналастырылады.
Жолақ әдісі асханалық тамыр, пияз және басқа көкөніс дақылдарын өсіруде
де қолданылады.
Жайылу әдісі шабындықтарға және мәдени жайылымдарға шөп
тұқымын себу үшін қолданылады. Тұқымдар алқаптың бетіне шашырап,
содан кейін тырмамен (2.13, е-сурет) олар топыраққа енеді. Бұл әдіс күрішті
сумен толтырылған чектерде себу үшін де қолданылады. Ол үшін
жайғыштармен жабдықталған ұшақтар қолданылады.
Тар қатар әдісі. Дәнді дақылдардың қатар аралықтарын 70-80 см-ге
дейін төмендету (2.13, г-сурет) көбінесе өнімнің өсуін қамтамасыз етеді. Дәл
осындай себу жылдамдығымен қатардағы тұқымдар арасындағы қашықтық
кәдімгі қатарлы себуден 2 есе артық. Ұзартылған тіктөртбұрыштың орнына
әр өсімдіктің қоректік алаңы төртбұрышқа жақындайды, бұл өсімдіктің
жақсы дамуына ықпал етеді.
Айқас жол. Жоспарланған тұқымдардың жартысы сепкіштің бір
бағытта қозғалуымен себіледі (2.13, г-сурет) қалғаны - егілген қатарлар
бойынша. Қатарлардағы дәндердің арақашықтығы артады, тұқымдар біркелкі
орналастырылады. Қосымша жұмыстың құны ақырында өнімді
жоғарылатумен өтеледі.
Кең қатарлы әдіс (2.13, е-сурет) қатарлы дақылдар үшін қолданылады.
Олар қатар аралықтарын механикаландырылған өңдеуді қамтамасыз ететін
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45-90 см аралықтармен себілген. Қатарларда тұқымдар кездейсоқ
орналасады.
Нүктелік әдіс (бір дәнді) қатарлардың бір-бірінен қашықтықта
орналасуымен сипатталады
45 ... 90 см, ал қатардағы тұқымдар бірдей қашықтықта және бірбірінен орналастырылады (2.13, е -сурет). Техникалық дақылдарды бір дәнді
себу өнімділіктің жоғарылауын, тұқымның айтарлықтай үнемделуін және
өсімдік күтімі үшін еңбек шығындарының төмендеуін қамтамасыз етеді.
Таспа әдісі (2.13, г-сурет) көкөніс тұқымына қолданылады. Тігіс деп
аталатын бірнеше қатар топтарға - ленталарға біріктіріледі. Таспадағы
жолдардың санына байланысты себу екі және көп қатарлы болуы мүмкін.
Белдіктердің ені мен олардың арасындағы l қашықтығы қопсытқыштың
жұмыс органдары қатар аралықтарын өңдеу кезінде өсімдіктерге зиян
келтірмейтіндей етіп таңдалады. Сызықтар арасындағы с қашықтығы
өсірілген дақылға байланысты. [28]
Ұялау әдісі (2.13, 3-сурет) бірге өсе алатын өсімдіктер үшін
қолданылады (ұяда). Тұқым ұялары параллель қатарларға орналастырылған.
Қатар аралықтарының ені / у өсіру ерекшеліктерін және қатар аралықтарын
кейінгі өңдеуді механикаландыруды ескере отырып таңдалады. Ұялар
арасындағы қашықтық (ұялар арасындағы) мәдениеттің ерекшеліктеріне
байланысты таңдалады. Себілген тұқымдардың саны кең қатарлы себумен
салыстырғанда 2-3 есе азаяды.
Квадраттық әдіс (тік бұрышты - ұялы). Егер тұқым ұялары тік сызықты
қатарларда орналасса, көшеттерді өңдеу жақсартылады (2.13, і –сурет) өріс
бойымен де, алаң бойымен де (квадраттардың немесе тіктөртбұрыштардың
бұрыштарында). Қатарлар арасында және ұялар арасында 70-90 см (қауындар
үшін 180 см). Ұялау шаршы әдісімен егілген алқапты бойлық және көлденең
бағытта өсіруге болады.
Аралас әдіс екі дақылдың тұқымдарын әр түрлі қатарға бір уақытта
себуді, оларды әр түрлі тереңдіктерге орналастыруды (дәнді және шөпті
дақылдардың, жүгері мен бұршақ тұқымдарының тұқымдарын себу)
қарастырады. Аралас себу алқаптың өнімділігін арттырады, себгіштің
танаптан қосымша өтуін болдырмайды және себу мерзімін қысқартады.
Аралас әдіс (2.13, к-сурет) бір уақытта тұқым мен түйіршікті
тыңайтқыштарды себуді қамтиды.
Топырақ пен климаттық жағдайларға байланысты тұқымдар тегіс жерге
себіледі немесе профильденеді. Тегіс бетке ең көп таралған егін (2.13, асурет). Шамадан тыс топырақ ылғалдылығы жағдайында тұқымдарды
жоталардың басына отырғызады (2.13, л-сурет). Суаруға арналған аумақта
тұқымдар тегіс жерге себіліп, бір мезгілде суару бороздарын кеседі (2.13сурет, м). Қуаңшылық аймағында қатарлы дақылдардың тұқымдары оларды
ылғалды топыраққа батыру үшін бороздарға себіледі (2.13, н-сурет). Жел
эрозиясына ұшыраған топырақтарға жас көшеттерді желден және топырақты
үрлеп кетуден сақтай отырып, сабанға себіңіз (2.13, о-сурет).
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Агротехникалық талаптар. Тұқымдар танап бетіне біркелкі бөлінуі
керек. Тұқым себудің нақты мөлшерін көрсетілгеннен ауытқуға ± 3% -дан, ал
минералды тыңайтқыштар үшін + 10% -дан аспауға жол беріледі. Қатарларда
біркелкі емес себу, яғни жеке себу қондырғылары арқылы дәнді дақылдар
үшін 6% -дан, бұршақ тұқымдастар үшін 10%, шөптер үшін 20% -дан аспауы
керек.
Себу аппараттары мен басқа жұмысшы органдар дәнді дақылдардың
0,2% -дан және дәнді бұршақ дақылдарының 0,7% -дан астам тұқымына зиян
тигізбеуі керек. Жеке тұқымдардың себу тереңдігінің орташадан ауытқуы ±
15% -дан аспауы керек, ол 3-4 см себу тереңдігінде +0,5 см, 4-5 см - +0,7 см,
6-8 см-де - 1 см құрайды. Қатар аралықтарының ені негізгі енінен +5 см-ден
аспауы керек. [29]

2.13. – сурет. Себу және отырғызу тәсілдері.
а-қарапайым ; б-жолақ; в-шашыраңқы; г-тар жол; д-кросс; е-кең қатарлы
және нүктелі; ж — таспа; з— ұя салу; және — шаршы ұя салу; к-аралас; л —
тараққа себу; м — төсекке себу; н —борозға себу; о— сабанға себу.
Сепкіш аппараттардың, семяпроводтардың және сошниктердің
жарамдылығына ерекше назар аударылады. Себу аппараттарының
катушкалары дөңгелектер айналған кезде розеткалармен бірге еркін айналуы
керек, ал білік катушкалармен бірге себу реттегішінің тұтқасын қолмен
жылжытқан кезде корпуста қозғалуы керек. Эякуляцияларда үзілістер
болмауы керек. Шөміштердің дискілері еркін айналуы тиіс, олардың
арасындағы түйісу нүктесіндегі Саңылау 1,5 мм артық емес, жүзінің
қалыңдығы 0,5 мм артық емес, жүзінің-қайрау ені 6-7 мм. Биподтардың
кірпіктері түзу болуы керек, ал еркін күйдегі қысым серіппелерінің
ұзындығы барлық биподтарға бірдей болуы керек.
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2.4.2 Сепкіштер мен отырғызу машиналарының жіктелуі және
сипаттамасы
Тұқым сепкіштерді себу әдісі, тағайындалуы (себілген дақылдар) және
трактормен біріктіру әдісі бойынша жіктейді.
Егіс әдісі бойынша тұқым сепкіштер: кәдімгі, қарапайым тар қатарлы,
төрт бұрышты ұялы, нүктелі және шашыранды болып бөлінеді. Мақсатына
сәйкес
тұқым
сепкіштер
келесі
топтарға
бөлінеді:
астықпен
ұрықтандырылған, дәнді-шөптесін, дәнді-қызылша, қызылша, жүгері,
көкөніс, орман және т.б. Трактормен агрегациялау әдісі бойынша тұқым
сепкіштер тіркемелі және монтаждалған болып бөлінеді. Картоп
отырғызғыштары мақсатына қарай екі топқа бөлінеді: өнбейтін және өнгіш
түйнектерді отырғызу үшін. Отырғызылған қатарлардың саны бойынша - бір,
екі, төрт және алты қатарлы. Трактормен біріктіру әдісі бойынша орнатылған және жартылай бекітілген.
Көшет машиналары отырғызылған қатарлардың санына қарай екі, үш,
төрт және алты қатарлы болып бөлінеді. Барлық тұқым сепкіштер мен картоп
отырғызғыштар біріктірілген машиналар және тұқым себумен және
түйнектер отырғызумен бір мезгілде олар минералды тыңайтқыштарды
енгізе алады.
Әмбебап тұқым сепкіштің мақсаты және жалпы құрылымы Қазіргі
заманғы негізгі әмбебап тіркеме тұқым сепкіш - бұл дәнді дақылдарды
себетін және минералды тыңайтқыштарды (түйіршіктерді) себетін машина.
Тұқыммен бір уақытта түйіршікті тыңайтқыштар егу қатарына енгізіледі.
Құрылғы. Кез-келген машинадағыдай, сепкіштің жұмыс және көмекші
денелері бар. Көмекші шанақтар - бұл төрт бұрышты құбырлардан жасалған,
штангасы бар және ашылатын екі көтергіш білігі (тіреуіш доңғалақтары),
тіреуіштері бар ілгек, тіреу және артқы кронштейн, саңылауларды көтеретін
және түсіретін гидравликалық цилиндр, реттегіш бұрандалар. тереңдету және
т.б.
Сепкіштің жұмыс органдары тұқым себу құралдары, тұқым желілері
және тыңайтқыштар желілері, ашқыштар, сондай-ақ тұқымдар мен
тыңайтқыштарды салуға арналған құрылғылар болып табылады, екі бөлімнен
тұратын қорап жасалған. Катушка өлшеу қондырғысы штампталған корпус,
катушкадан, розеткадан, муфтадан және клапаннан тұрады.
Катушка ойық және цилиндр тәрізді бөліктерден тұрады. Катушка
білікпен және розеткамен айналады, ал муфта қозғалмай қалады. Есептеу
қондырғысының төменгі жағы топтық босату білігіне бекітілген серіппелі
клапан. Шпульсті себу құрылғысы келесідей жұмыс істейді:
Бункерден шыққан тұқымдар денеге ауырлық күшімен ағып, катушка
айналасындағы кеңістікті толтырады. Айналмалы катушка ойыққа батып
кеткен тұқымдарды және ойыққа түспеген, бірақ оның қабырғаларына жақын
орналасқан тұқымдардың бір бөлігін дененің төменгі бөлігіне араластырады
және түбінің соңында оларды тұқым түтігінің шұңқырына төгеді. Күштердің,
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үйкелістің әсерінен қозғалатын тұқымдардың кейбір қабаты (қабат
қалыңдығы төрт-алты тұқым) «белсенді қабат» деп аталады. [30]
Астық себуге арналған қораптар жерден 60-80 см биіктікте орналасқан.
Сондықтан тұқым мен тыңайтқыш желілері тұқымдар мен тыңайтқыштарды
себу құрылғыларынан ашық жерлерге төгілмей беру үшін қолданылады.
Олар спираль-лента, резеңкеленген, шұңқыр тәрізді, резеңке, гофрланған
болады.

2.14-сурет. Шарғы себу аппараты
Түрен тұқымдар салынған топырақта борозды қалыптастыруға
арналған. Тұқымдар бороздың қабырғаларын төгу немесе арнайы
қондырғылар - комбайндар көмегімен топыраққа енеді. Өсімділігі, өсімдіктің
дамуы және өнімділігі көбіне тұқымның топыраққа орналасу сапасына
байланысты.
Жоғарыда
айтылғандардың
негізінде
дақылдарға
келесі
агротехникалық талаптар қойылады: бірдей тереңдіктегі ашық бороздар;
ылғалдың жоғалуын болдырмау үшін топырақтың төменгі қабаттарын жер
бетіне шығармаңыз; топырақтың капиллярлығын қалпына келтіру үшін
ойықтардың түбін тығыздау үшін; тұқым ағынының біркелкілігін бұзбаңыз.

2.15.- сурет. Түрендердің әр түрлі түрлері
Сепкіш диск ашқыштарымен және ашқыштармен жабдықталған.
Сүңгімелер өз кезегінде, килил, жылан тәрізді, якорь және басқаларға
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бөлінеді. Екі дискілі және бір дискілі коллекторлар бар. Культер астықты
қатарлы және жолақты әдіспен себу үшін қолданылады. Жолақты себу үшін
тіс астына конус таратқыш бекітілген, ол тұқымдар мен тыңайтқыштарды
кең жолақта таратады.
Тұқым себу құрылғылары. Қопсытқыштар жасаған бороздар оларға
құйылған топырақпен толығымен толтырылмайды. Шұңқырларды толтыру
үшін олардың үстіндегі топырақты тығыздап, себілген жолақты тегістеңіз,
ашқыштарға немесе сепкіштің жақтауына арнайы құрылғылар бекітіледі.
Ойықтарды топырақпен толтыру үшін тырмалар, серіппелі тіректер қанаттары бар мөлдір тақтайшалар, тістері бар және жоқ шойын сақиналар,
серіппелі және қатты тістері бар тырмалар қолданылады. Ойықтарды
толтырудан басқа, бұл құрылғылар топырақ бетін тегістейді.
СЗ-3,6 дәнді-тыңайтқыш сепкіші қатарға минералды тыңайтқыштарды
енгізе отырып, дәнді, жемдік, майлы және техникалық дақылдарды кәдімгі
қатарлы, тар қатарлы және кең қатарлы әдістермен себуге арналған.

2.16.- сурет. СЗ-Т 3,6 астық тыңайтқыш сепкіші
Екі тіреу дөңгелегіне тірелген рамкаға екі бункер орнатылған. Олардың
әрқайсысы бөлімдер бойынша алдыңғы тұқымдық және артқы тыңайтқыш
бөлімдеріне бөлінеді. Бункерлердің түбіне катушкалармен катушкалар
бекітілген (2.16,а-сурет) тұқым өлшеуіштер және топтық босап шығумен
катушкалар мен штифті тыңайтқыштар дозаторларының саны бірдей. барлық
себу құрылғыларында бір уақытта катушкалар. Тығыздағыштар раманың
алдыңғы пучкасына байламдармен бекітіліп, екі қатарға орналасқан.
Жұмыс процесі. Сепкіш қозғалғанда және саңылауларды түсіргенде,
себу қондырғыларының катушкалары айналады, тұқымдарды қораптан
шығарады және тұқым түтіктеріне жібереді. Тыңайтқышты бір мезгілде
енгізу үшін олар бункердің бөліміне құйылады және тыңайтқыш
диспенсерлерінің демпферлері ашылады. Орамдар түйіршіктерді бункерден
шығарып, тұқым түтіктеріне жібереді. Тыңайтқыштар тұқыммен бірге
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топыраққа енгізіледі. Себу тереңдігі 4-тен 8 см-ге дейін реттегіш бұрандасын
бұрап реттеледі.
Тұқым себу жылдамдығы өрісте тексеріліп, реттеледі. Ол үшін 1/3
толтырылған бункерде тұқымдар тегістеліп, олардың жоғарғы деңгейі
қабырғаларға белгіленеді. Содан кейін тұқымның басқару массасы (ілмегі) М
бункерге құйылады және басқару жолы l өтеді. Егер себу алдындағы тұқым
деңгейі себуден кейінгі деңгеймен бірдей болса, онда драйвер дұрыс
реттелген. СУПН-8 сепкіші (2.17,а-сурет) түйіршікті тыңайтқыштарды бір
уақытта енгізе отырып, жүгері, күнбағыс тұқымдарын нүктелік себуге
арналған әмбебап пневматикалық қондырылған.
Себеу қондырғылары бекітілген екі тіректі жетек доңғалағынан
тұратын рамадан тұрады. Сонымен қатар, рамка тыңайтқыштар
үлестіргіштерімен, гидравликалық желдеткішпен, табанға арналған
қозғалтқыш механизмімен, карточкалармен, маркермен (жол көрсеткіші),
бункерлердегі себу мен тұқым деңгейін бақылауға арналған құрылғымен
жабдықталған. [32]

2.17-сурет. СУПН-8 тұқым сепкіші
Себу бөлімі бункерден, пневматикалық себу құрылғысынан, сырғанақ
ашқыштан, тырмалардан, роликтен, тегістеу циклінен, ашудың тереңдігін
реттеу механизмінен тұрады.
Себу қондырғысының корпусына (2.17, б-сурет) сорғыш камера мен
вакуумдық камерасы бар (вакуумдық) қақпақ кіреді, олардың арасында
токарьмен жабдықталған саңылаулары бар диск айналады. Сорғыш және
вакуумдық камералар дисктің қарама-қарсы жағында орналасқан. Вакуумдық
камера ауа өткізгіш арқылы сорғыш желдеткішке қосылады. Вакуумдық
камера жылқы пішініне ие және дискімен тек оның жоғарғы бөлігінде
байланысқа түседі. Дисктің төменгі жағы вакуумдық камерадан тыс
орналасқан.
Вакуум әсерінен тұқымдар вакуумдық аймақта орналасқан диск
саңылауларына тартылып, қабылдау камерасынан шығарылатын жерге дейін
жеткізіледі. Вакуумдық аймақтан атмосфералық қысым аймағына көшу
кезінде тұқым шұңқырдан бөлініп, бороздың түбіне түседі.
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Бір тұқым себу тетікке қосылған шанышқымен қамтамасыз етіледі
(сурет 2.17, в). Соңғысын жылжыту арқылы шанышқыны себу дискісіне
қатысты етіп орнатады, саңылауда тек бір тұқым қалады.
Бұрғы диаметрі 3 және 5,5 мм 14 және 22 саңылаулары бар себу
дискілерінің төрт жиынтығымен жабдықталған. Тұқым себу жылдамдығы
дискінің айналу жылдамдығын өзгерту арқылы (беріліс жұлдызшаларын
ауыстыру) және саңылаулар санын өзгерту арқылы (дискіні өзгерту). Сепкіш
төрт АДТ-2 тыңайтқыш диспенсерімен жабдықталған, олардың әрқайсысы
екі ашылатын жерге тыңайтқыш береді.
Агротехникалық талаптар. Отырғызу алдында картоп түйнектерін
салмағы 30-50, 50-80, 80-100 г фракцияларға бөліп, әр фракцияны бөлек
отырғызу керек. Салмағы 100 г-нан асатын ірі түйнектер жартысына кесіледі
немесе оларды отырғызу үшін ауыстырылатын қасықтар қолданылады.
Кесілген түйнектер құрғақ болуы керек. Вернализирленген түйнектердің
өскіндері 20 мм-ден аспауы керек. Отырғызу материалында 2% -дан артық
қоспалар мен бүлінген түйнектер болмауы керек. Өсу деңгейі кем дегенде
98% болуы керек.
Түйнектерді отырғызу кезінде нақты мәндердің көрсетілгендерден
ауытқуына жол беріледі: отырғызу жылдамдығы 10%, түйнектерді отырғызу
тереңдігі ± 4 см, ұрықтандыру коэффициенті ± 10%, негізгі қатар
аралықтарының ені ± 4 см, тіреуіштер арасындағы аралықтардың ені ± 5 см.
3% артық емес рұқсат етіледі. [33]
КСМ-4, КСМ-6 және КСМ-8 жартылай орнатылған картоп
отырғызғыштары қатар өспеген түйнектерді сәйкесінше төрт, алты және сегіз
қатарға қатар аралықтары 70 см-ге тең етіп, жоталы және тегіс отырғызуға
арналған.Отырғызу аппараттары, ашылатын және жабылатын органдар
бірдей. SN-4B отырғызғышында, SN-4B отырғызғышынан айырмашылығы,
КСМ отырғызғыштарының қасық-дискіні отырғызу аппараты (2.18-сурет)
кері бағытта айналады, ал бункер артқы жағында орналасқан және артқы
тіреу дөңгелектеріндегі гидравликалық цилиндр арқылы тіреледі.
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2.18.- сурет. КСМ-4 картоп отырғызғыштың жұмыс процесінің сызбасы
а-отырғызу кезінде тиеу бункерінің жағдайы; б-түйнектерді тиеу кезінде тиеу
бункерінің жағдайы.
КСМ типіндегі картоп отырғызғыштар өздігінен аударылатын
шанақпен жабдықталған әмбебап көлік құралдарынан түйнектерді олардың
бункеріне механикалық тиеу үшін бейімделген. Ол үшін КСМ машиналары
қосымша тиеу бункерімен жабдықталған. Түйнектерді жүктеу үшін бункер
гидравликалық цилиндрлермен в күйіне ауыстырылады және түйнектерді
самосвал корпусынан түсіреді. Содан кейін бункер гидравликалық
цилиндрлермен көтеріліп, А күйіне ауыстырылады, бұл жағдайда бункердің
бүйірлері негізгі бункердің ішіне кіреді, оның жұмыс көлемі түйнектермен
толтырылады.
КСМ типті картоп отырғызғыштар 1 га жерге 35-тен 80 мыңға дейін
түйнек отырғызуды және 200-ден 1000 кг-ға дейін тыңайтқыш себуді
қамтамасыз етеді. КСМ-4, КСМ-6 және КСМ-8 картоп отырғызғыштарының
сыйымдылығы сәйкесінше 2300, 3200 және 4500 кг түйнектерді құрайды.
САЯ-4 жартылай аспалы автоматтандырылған төрт қатарлы
отырғызғыш түйіршіктелген тыңайтқыштарды енгізе отырып, 70 см
қатарлары бар жаздық (өнген) және кәдімгі картоп түйнектерін отырғызуға
қызмет етеді.
2.4.3 Техникалық қызмет көрсету және жөндеу тұқым сепкіш
Сепкіштің жалпы техникалық жай-күйін, болт қосылыстарының
тартылуын, беріліс механизмдерінің тартылуын, жүріс бөлігі мен тірек
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дөңгелектерінің бекітілуін тексеру қажет. Техникада жұмысқа жарамсыз
немесе жарамсыз элементтер болған жағдайда тиісті тораптарға ағымдағы
жөндеу жүргізу қажет.
Механикалық астық сепкіштердің ақауларының негізгі түрлеріне
біліктердің тозуы, ойықтардың жойылуы және катушкалардың шеттерін
сындыру жатады. Ақаулықтан кейін тозған катушкалар істен шыққан
элементтерді ауыстыру арқылы жөнделеді немесе катушканы толығымен
ауыстырады.
Пневматикалық сепкіштердің себу аппараттарын жөндеу алдында
оларды шаң мен кірден тазартады. Резеңке тығыздағыштың бетінің тотығу
ошақтары алынып тасталады. Катушканың қақпағы тесіліп, денесі бар бір
жазықтыққа жетеді.

2.19.- сурет. СУПН-8 сепкішін жөндеу.
Бұрандалы қосылыстарға арналған тозған тесіктер кейіннен
жаңғақтардың астына қосымша шайбаларды орнату үшін тазаланады. Орнату
кезінде тығыздағыштың бұрмалануына жол бермеу үшін шыбықтардың
шығыңқы бөліктері бүгіледі. Егу аппаратын құрастырғаннан кейін барлық
элементтердің сапалы жұмысына және жетек тізбектерінің кернеуіне көз
жеткізу керек.

2.20.- сурет. Сошникті жөндеу.
117

Сепкіштің сошниктерін жөндеу. Сепкіштерді пайдалану кезінде
қопсытқыштар абразивті материал ретінде әрекет ететін топырақпен
байланысады. Дискінің тозу дәрежесін бағалауға мүмкіндік беретін жалпы
критерий-бұл дискілер арасындағы алшақтық. Егер саңылаудың мөлшері 5
мм-ден аспаса, онда мойынтіректің түйіні дұрыс болған жағдайда, ақаулық
кезінде ашаны бөлшектемей жуады. [34]
Жалғыз дискілі розеткалар көбінесе диаметрлі бағытта тозады. Жұмыс
жиектері де бұлыңғыр. Диск жазықтығы тастарға және басқа кедергілерге
соғылған кезде деформациялануы мүмкін. Дискілердің диаметрлік бағытта
тозуы жоғарылаған кезде олар қабылданбайды. Егер дискілердің кішкене
деформациясы болса, онда оларды суыққа түзетіңіз. Тегістеу үшін
құрылғыны айналмалы роликтерде қолданған жөн. Дискіні қайрау сыртқы
жағынан жүзеге асырылады, ал дискінің ені мен пышақтың қалыңдығы
бақыланады. Жинағаннан кейін, ашаның дискілері аз күшпен ұрмай бұрылуы
керек.

2.21-сурет. Төлкелерді жөндеу.
Сепкіштердің жұмысы кезінде көбінесе джип топсаларының
саусақтарының тозуы байқалады. Жөндеу кезінде жаңа саусақтар токарлық
станокта бұрғыланады немесе тозған саусақты жөндеу өлшеміне қарай
қайрайды, жеңді қысып, оны тиісті жөндеу өлшеміне ауыстырады.
Отырғызғыштың жақтауын жөндеу. Барлық негізгі және көмекші
түйіндер отырғызғыштың жақтауына орнатылады. Отырғыштың тораптары
мен бөлшектерін, сондай-ақ қаттылық қырларын бекітуге арналған
орамалдар мен кронштейндер рамаға дәнекерленеді. Жақтаудың ақаулығы
көзбен бағаланады. Ауыр механикалық зақымдану жағдайында немесе
раманың бүгілуі кезінде барлық қосалқы түйіндер алынып, тегіс
платформадағы тіректерге орналастырылады.
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2.22.- сурет. Раманы жөндеу
Бұранда қысатын механизмдерді пайдалана отырып, қисаюлар мен
майысулар жылытусыз тегістеледі. Коррозия арқылы жарықтар немесе
ошақтар пайда болған жағдайда, зақымдалған аймақ тазаланады және төсем
жасалады, содан кейін дәнекерленеді және тазартылғаннан кейін қалпына
келтіру орны боялады.
Сепкіштің тіркеме құрылғысын жөндеу. Тіркеме құрылғысы үзілген
жағдайда бұзылу орны тазаланады, жапсырма дайындалады және дәнекерлеу
үшін жиектер дайындалады. Дәнекерлеу тігістері тазаланады және
тегістеледі. Пісіру тігістері тазартылады және тегістейді.

2.23.- сурет. Тіркемелі құрылғыларды жөндеу
Сепкіштің жүретін бөлігін жөндеу. Тіркелген сепкіштердің жұмысы
кезінде қондыру орнында доңғалақ осьтерінің тозуы дөңгелектер
мойынтірегінің астынан байқалуы мүмкін, ал ақырғы жүгіру пайда болады.
Тозған орындықтар токарда өңделіп, балқытылады. Хабта саңылаудың
шамадан тыс тозуы кезінде оны жөндеу өлшеміне дейін зеріктіреді және
жөндеу диаметрі жасалады, оның ішкі диаметрі мойынтіректің сыртқы
сақинасының диаметріне сәйкес келуі керек. Содан кейін, жеңді қысып,
мойынтіректер жинағын құрастырады. [35]
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2.5. Өсімдіктерді химиялық қорғауға арналған машиналар
2.5.1 Өсімдіктерді қорғау әдістері және агротехникалық талаптар
Ауылшаруашылық өсімдіктерінің зиянкестері мен аурулары, сондай-ақ
арамшөптер егіннің едәуір бөлігін жоғалтуға және оның сапасының
төмендеуіне әкеледі. Сондықтан ауылшаруашылық дақылдарын өсіруде,
әсіресе
өсімдік
шаруашылығы
өнімдерін
өндірудің
интенсивті
технологияларымен агротехникалық, биологиялық, физикалық және
химиялық әдістер кешенін қарастыратын өсімдіктерді қорғаудың
интеграцияланған жүйесін қолдану маңызды.
Өсімдіктерді қорғауға арналған химиялық заттардың жалпы атауы пестицидтер. Олардың әсері бойынша олар: инсектицидтер - зиянды
жәндіктерден, фунгицидтер - аурулардан, гербицидтер - арамшөптерден,
дефолианттар - жапырақтардың түсуіне, құрғатқыштардан - өсімдіктерді
кептіруге арналған деп бөлінеді. Пестицидтер тұқымдарға, өсімдіктерге,
топыраққа, қоймалар қабырғаларына ерітінді, суспензия немесе ұсақталған
ұнтақ түрінде қолданылады. Пестицидтерді қолданған кезде олардың
көпшілігі адамдарға, сонымен қатар үй және жабайы жануарларға, араларға,
құстарға, балықтарға улы екенін әрдайым есте ұстаған жөн.
Өсімдіктерді химиялық қорғаудың келесі әдістері бар: тұқымдарды
байыту; өсімдіктер мен топырақты пестицидтермен бүрку және шаңдау;
өсімдіктерге аэрозольдер қолдану және жылыжайларды, астық қоймаларын
өңдеу; өсімдіктерді, топырақты, қоймаларды және тұқымдарды
фумигациялау; уланған жемдерді шашу.
Агротехникалық талаптар. Дақылдар зоналық ұсыныстарға сәйкес және
өсімдіктерді химиялық қорғау қызметінің нұсқауы бойынша қысқа
агротехникалық мерзімде пестицидтермен өңделеді. Жұмыс сұйықтығы
біртекті болуы керек, оның концентрациясының есептелгеннен ауытқуы ±
5% -дан аспауы керек. Киім кезінде машиналар тұқымдарды зақымдамауы
керек. Тұқымдарды пестицидтермен қамту біркелкі болуы керек. Нақты
дозаның көрсетілген дозадан ауытқуына ± 3% -дан аспауға рұқсат етіледі.
Бүрку және құю кезінде машиналар пестицидтердің белгіленген
мөлшерін танап алаңына біркелкі таратуы керек. Жұмыс сұйықтығының
біркелкі таралуына жұмыс ені бойынша 30% дейін, ал жүгіру ұзындығы
бойынша 25% дейін рұқсат етіледі. Шаңдану кезінде нақты дозаның
көрсетілген дозадан рұқсат етілген ауытқуы ± 15% құрайды, бүрку кезінде +
15 және - 20%. Ауылшаруашылық дақылдарын желдің жылдамдығы 5 м / с
аспайтын, шаңды - 23 м-ден жоғары емес ауа температурасында және жоғары
көтерілген ауа ағындары болмаған кезде шаңды 3 м / с-ден көп бүркуге
болады. Егін дақылдарын күтілетін жауын-шашынға дейін немесе жаңбыр
кезінде өсіру ұсынылмайды. Егер шашыратудан кейін 24 сағат ішінде
жаңбыр жауса, бүрку қайталанады. Гүлдену кезеңінде өсімдіктерді
шашыратуға болмайды. [36]
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2.5.2 Химиялық қорғаныс машиналарының сипаттамасы
Өсімдіктерді химиялық қорғау үшін бүріккіштер, тозаңдатқыштар,
тұқым өңдеушілер, аэрозольді генераторлар, фумигаторлар, жұмыс
сұйықтықтарын
дайындауға
арналған
жабдықтар
және
оларға
тозаңдатқыштар қолданылады. Бүріккіштер келесі белгілер бойынша
жіктеледі.
Мақсатына сәйкес бүріккіштер арнайы (жеміс бақтарын, хоп
плантацияларын, жүзімдіктер, дала дақылдарын өңдеу үшін) және әмбебап
болып бөлінеді. Технологиялық процеске сәйкес гидравликалық (бум) және
желдеткіш бүріккіштері ажыратылады. Бұрын жұмыс сұйықтығы қысыммен
шашырап, қолмен жұмыс жасайтын затқа жеткізіледі. Соңғысында жұмыс
сұйықтығы қысыммен немесе қысым мен ауа ағынының бірлескен әсерінің
нәтижесінде ұсатылады және ауа ағынының энергиясы есебінен тазарту
объектісіне жеткізіледі. Жұмыс сұйықтығының шығыс жылдамдығына
қатысты кәдімгі, аз және ультра аз көлемді бүріккіштерді ажыратады.
Жүргізу түрі бойынша бүріккіштер рюкзакта қолмен, қозғалтқышы бар
трактормен және ұшақпен қол жетімді.
Тозаңдандырғыштар
келесі
белгілеріне
қарай
бөлінеді:
қоректендіргіштің типі бойынша - шнек-пышақ, тегіс үгітілген (қолмен
жұмыс жасайтын шаң машиналарында) және пневматикалық (тракторда,
автомобильде және авиациялық шаңдату машиналарында); жетек түрі
бойынша - рюкзак, трактор және авиация үшін.
Кондитерлер жіктеледі: жұмыс сипаты бойынша - порциялы және
үздіксіз; препараттарды қолдану әдісі бойынша - бұрандада, барабанда және
камерада. Аэрозоль генераторлары термомеханикалық және механикалық
әсер етуі мүмкін. Фумигаторлар - топырақ және жер шатыры.
Тұқымдық киім. Тұқымдарды ауру қоздырғыштарынан сақтау таңу
арқылы жүзеге асырылады. Оюлау құрғақ, жартылай құрғақ, дымқыл, ұсақ
дисперсті және термиялық болуы мүмкін.
ПС-10А әмбебап тұқым сепкіші патогендерді жою мақсатында дәнді,
бұршақ
дақылдары
мен
техникалық
дақылдардың
тұқымдарын
пестицидтердің сулы суспензиясымен өңдеу үшін қолданылады.
Тренер жүк тиеу конвейерінен, суспензияларды дайындауға арналған
құрылғыдан, тұқымдарға арналған бункерден, байыту камерасынан, шнек
конвейерлерінен, электр жылытқыштан, коллекторы бар ауа өткізгіштен,
өлшеуіш сорғынан, желдеткішті қамтитын аспирациялық жүйеден, сору
құбырынан, сүзу камерасынан және сүзгіден тұрады.
Жұмыс процесі осылай жүреді. Тұқымды тасымалдағышпен бункерге
жоғарғы деңгейдегі датчикке дейін тиейді. Бункерден тұқымдар дискідегі
дистрибьюторға түседі. Сол дискіден центрифугалық күшке ұшыраған кезде
тұқымдар дәрілеу камерасына түседі. Сонымен қатар, диспенсер
резервуардан дайындалған суспензияны сорып алады және оны кран
корпусына апарады, сол жерден суспензия дистрибьюторға құбыр арқылы
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түсіп, оны жұқа күйге айналдырады. Шашыратылған суспензияның алауына
түскен тұқымдар онымен жабылып, шнекке түседі. Содан кейін тік және
көлденең бұрандалармен маринадталған тұқымдар маринадталғыштан
шығарылады.
ПС-10 жылжымалы тұқымды дәрілеу, астық, бұршақ
және техникалық дақылдарды тұқым арқылы берілетін
ауру қоздырғыштарға қарсы у химикаттарымен
шашыратқан су спензиямен дәрілеуге арналған.

Жинағыштың қамту ені, мм...................................2090
Өнімділік, т/сағ........................................................22
Бактың сыйымдылығы, л........................................200
Тұтынылатын қуат, кВт............................................5,6
ЗИЛ-130 жүктеу уақыты, мин..................................15
Суспензия шығыны, л/мин......................................0,5-3,5
Габариттік өлшемдер, мм......................................5080х2090х3000
Машина массасы, кг................................................800

2.24-сурет.Тұқымды залалсыздандыру және дәрілеуге арналған машиналар
Бүріккіштер. Бүріккіштер бүрку құрылғыларының түріне қарай
жіктеледі. Бүріккіштер гидравликалық және желдеткіш болып табылады.
Гидравликалық бүріккіштерде қысыммен жұмыс істейтін сұйықтық аралау
ұштарына түседі. Сұйықтық осы кеңестермен кішкене тамшыларға бөлініп,
өсімдіктерге беріледі. Желдеткіш шашыратқыштарда жұмыс сұйықтығы
ұштармен шашыратылады және ол өсімдіктерге ауа ағынымен қолданылады.
Бүріккіш кеңестер сұйықтықты шашыратады, сұйықтық ағынын
қалыптастырады және оған қажетті бағыт береді. Бүріккіштершашыратқыштың ең жауапты жұмыс органдары, олардың жұмысы бүрку
сапасына, өсімдіктерге Шашыратылған сұйықтықтың біркелкілігіне және
операцияның үнемді тиімділігіне әсер етеді.
Тіркемелі қарнақты ОП шағын көлемді тозаңдатқыш-2000-2-1 егістік
дақылдарды пестицидтермен бүрку және сұйық минералды тыңайтқыштарды
Үстірт қолдану кезінде қолданылады.
Бүріккіш-бұл трактордың тіркеме сырғасына бекітілген бір осьті
жартылай тіркеме. Бүріккіштің конструкциясына шасси, гидравликалық
араластырғышы бар шыны пластик бак, сорғы агрегаты, трос блоктық
басқару жүйесі бар бүріккіш штанга, сору және айдау коммуникациялары,
қысым реттегіші, бекіту құрылғысы, эжектор кіреді. Резервуардың алдыңғы
қабырғасы манометрмен, деңгей өлшегішпен және айдау сүзгілерімен
жабдықталған. [37]
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2.25. – сурет. John DEERE фирмасының шашыратушы ұштықтары және
бүріккіштері
Жұмыс процесі келесідей жүреді: қондырғының қозғалысы кезінде
резервуардағы жұмыс сұйықтығы сүзгі арқылы сорғымен сорылып, қысым
реттегіші мен гидравликалық араластырғышқа беріледі. Қысым реттегішінен
гайканы бұрау арқылы орнатылған жұмыс сұйықтығының қажетті мөлшері
клапаннан өтіп, бүріккіш құрылғыға жақындайды, қысым реттегішінің толып
кететін желісі арқылы артық сұйықтық резервуарға құйылады.
Желдеткіш бүрку құрылғысы жұмыс сұйықтығын шашыратады және
ауа ағыны өңделген өсімдіктерге қолданылады. Ауылшаруашылық
дақылдары
мен
ағаштардың
тозаңдануы
оларды
шашыратумен
салыстырғанда артықшылықтар мен кемшіліктерге әкеледі
Артықшылығы - тозаңдатқыштар құрылымдық құрылғыда оңай,
жұмыс сұйықтығын дайындау үшін машиналар мен су қажет емес, еңбек
шығындары азаяды. Кемшіліктерге жапырақтарға нашар жабысатын, жел
соғып, қоршаған ортаны ластайтын құрғақ түрінде пестицидті тұтынудың 3тен 5 есеге дейін артуы жатады.
Тозаңдатқыштар Ойық тәрізді, қасық, секиро тәрізді және аралас
ұштықтармен жабдықталады. Шашыратқыш әмбебап кең ауқымды ОШУ-50а
(сурет. 2.26) бақтардың, жүзімдіктердің, дала, техникалық және көкөніс
дақылдарының аурулары мен зиянкестерімен күресуге қызмет етеді. ОШ-50а
т-30а
және
МТЗ
тракторларымен
біріктіріледі.
Тозаңдатқышқа
сыйымдылығы 160 дм бункер, герметикалық, призмалық нысаны бар,
раманың тік бұрыштарына дәнекерленген штангаларға бекітілген шасси
кіреді. Ішіндегі бункер орналасқан лопастнойворошитель және шнек.
Қопсытқыш өзінің пышақтарымен пестицидті босатады және шөгуді жояды.
Шнек пестицидті қораптың түбіндегі тесіктің үстінде орналасқан алты
қабатты тығыздағыш катушкаға жеткізеді. Тесік фидер саңылауының ашылу
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мөлшерін реттейтін жапқышпен жабдықталған. Тұтқаны кабельмен
жапқышқа бекітіңіз. Жапқыш тұтқасы тракторшының орындығына
жеткізіледі. Шнек ұнтақты тесікке жеткізеді, катушка пестицидті қоқысқа
тастайды. Пестицид ауамен бірге желдеткішпен сорылады, бүріккіш арқылы
өңделген өсімдіктерге шығарылады. [38]
Ағынның бағытын өзгерту гидравликалық цилиндрдің көмегімен
бүріккіш құрылғының құбырын бұру арқылы жүзеге асырылады.
Пестицидтің тұтыну дозасы бункердің түбіндегі кіріс тесігінің мөлшерін
өзгертетін клапанмен реттеледі. Жапқыштың ашылу мөлшері шкала
бойынша бақыланады. ОШУ-50а жұмыс органдарының жетегі трактордың
ВОМ-нан редуктордың көмегімен жүзеге асырылады.

2.26.- сурет. Бүріккіш ауқымды тасымалдайтын көлік, қолғаптар әмбебап
ОШУ-50А
а — жалпы түрі, б — Бүріккіш жұмысының технологиялық схемасы
2.5.3 Өсімдіктерді химиялық қорғауға арналған машиналарға
техникалық қызмет көрсету және жөндеу
Өсімдіктерді химиялық қорғауға арналған машиналарға техникалық
қызмет көрсетудің негізгі операциялары келесідей.
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1. Машиналардың барлық коммуникацияларының саңылаусыздығын
жүйелі түрде қадағалау және улы химикаттардың ағып кетуіне жол бермеу;
болтты бекіткіштерді күнделікті тексеру және тарту және машинаны майлау.
2. Жұмыстан кейін ерітіндіні ағызып, резервуарлар мен айдау жүйесін
сумен жақсылап шайыңыз. Нашар жуу кезінде ерітіндімен жанасатын беттер
тот басады, шашыратқыштар жиі бітеліп қалады, машина тез істен шығады.
3. Ерітінділерді дайындауға және оны сүзуге ерекше назар аударыңыз.
Машинаның сүзгілерін күн сайын сумен жуып отыру керек.
4. Маусым аяқталғаннан кейін машинаны мұқият тазалаңыз, шайыңыз,
майлаңыз және жабық жерде сақтаңыз.
5. Маусымда кемінде бір рет манометрлер көрсеткіштерінің
дұрыстығын тексеру қажет.
Бүріккіштермен, тозаңдатқыштармен және аэрозоль генераторларымен
жұмыс істеу кезінде келесі ережелерді қатаң сақтау қажет.
1. Жұмыс кезінде қорғаныс көзілдірігін қолданыңыз және уларды
жалаңаш қолыңызбен ұстамаңыз (резеңке қолғап киіңіз). Жұмыс
аяқталғаннан кейін түскі үзіліс кезінде бет пен қолды мұқият жуыңыз.
Жұмыс кезінде желдің жағында тұрмаңыз.
2. Қоймаларды аэрозольмен өңдеуді олар тұрғын үй-жайлар мен мал
фермаларынан кемінде 60 м қашықтықта орналасқан жағдайларда ғана
жүргізуге болады.
3. Бөлмені өңдеуді бастамас бұрын генератор ашық есіктен 5 м
қашықтықта орнатылуы керек және оны тұман басталғаннан кейін ғана
есікке жылжытуға болады.
4. Генератор есіктен 5м шығарылғаннан кейін жұмысын тоқтатуға
болады. [39]
2.6. Азық дайындауға арналған машиналар
2.6.1 Азық дайындау технологиясы және агротехникалық талаптар
Азық жинаудың негізгі көздері-табиғи және егілген шөптер, жүгері
және күнбағыс. Шөптерден шөп, пішен, шөп ұны, түйіршіктер мен брикеттер
алынады. Сүрлем дақылдары, кейде биік шөптермен бірге сүрлем жинау
үшін қолданылады. 2.27-суретте азық дайындаудың ең көп таралған
технологияларының схемасы ұсынылған, сусымалы, престелген және
ұсақталған шөп, пішендеме, сүрлем және шөп ұнын алу кезінде дәйекті
орындалатын операциялар көрсетілген (қолайсыз ауа-райында жем дайындау
кезінде міндетті операциялар нүктелі сызықпен белгіленген).
Егілген дәнді шөптер шөп шабу (сыпыру) кезеңінде — гүлденудің
басында, егілген бұршақ шөптері — гүлдену кезеңінде— гүлденудің басында
шабылады. Сүрлем дақылдарын жинау өсімдіктердің ылғалдылығы 70-75%
болған кезде жақсы басталады. Пішендеме мен шөп ұнын дайындау үшін
көпжылдық бұршақ тұқымдас шөптер өсімдіктердің толық бүршік жару
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кезеңінен кешіктірілмей, біржылдық бұршақ дақылдары — гүлдену кезеңінде
— бұршақтардың пайда болуының басталуынан, дәнді дақылдар —
масақтанудың (сыпырудың) басталуынан кешіктірілмей шабылады.
Массаны шалғымен
шауып алу және жинау

Массаны жаныштау,
шалғымен шауып алу
және жинау

Массаны айырмен
шауып алу және жинау

Массаны шауып алу
және ұсақтау

Массаны қопсыту

Ұсақталған массаны
тасымалдау

Массаны шалғымен
шауып алу және жинау
Іріктеу
Шөпті тасымалдау
Қалыптау

Массаны пресстеу

Трюктерді жинау

Тюкті тасымалдау

Айырды орау

Сүрлемді траншеяны
жүктеу және нығыздау

Массаны шалғымен
шауып алу және жинау

Сүрлем

Ұсақталған массаны
тасымалдау
Жем сақтауды
жүктеу

Шөпті жүктеу

Штабельді
қалыптау
Белсенді
желдету

Белсенді
желдету

Массаны қопсыту

Пресстелген шөп

Массаны құрғату
және ұнтату
Жем сақтауды
жүктеу

Белсенді
желдету

Пішендеме

Шөп ұны

Ұсақталған шөп

2.27-сурет. Жемшөп технологиялары сызбасын дайындау
Агротехникалық талаптар. Кесу аппараттары биіктігі бірдей тегіс
кесімді қамтамасыз етуі керек: табиғи үшін 6 см және егілген шөптер үшін 8
см. Кесу биіктігінің белгіленгеннен ауытқуы ±0,5 см-ден аспауы керек,
кесілген және кесілмеген өсімдіктерден болатын шығындар 2%-дан аспайды.
Кесу машинасының аяқ киімдері кесілген және кесілмеген шөпті жаппауы
керек.
Бұршақ шөптерін шырмауықпен шабу керек. Қолайсыз ауа-райында
жаңбыр суымен қоректік заттардың шаймауын болдырмау үшін
шырмауықтар жүргізілмейді.
Шөпті шабындыққа айналдырып, орамдарды жаңбырдан кейін және
ылғалдылығы 50-60% болатын жоғары өнімді жерлерде орау керек. Шөпті
орамаларға 18% ылғалдылықпен, ал белсенді желдету үшін - 35-40%
ылғалдылықпен салыңыз.
Шөп жинайтын машиналардың жұмыс органдары шөпті сүртпеуі,
жапырақтары мен гүлшоғырларын жаппауы, шөпті топырақпен ластамауы
керек. Нығыздалуы бар орамдарды іріктеу кезінде бос шөп шығынына 2% дан артық жол берілмейді.
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Қалыптастырылған теңдер мен орамдар тиеу, тасымалдау және
сақтауға салу кезінде тұрқы пішінін сақтауы тиіс. Байланбаған теңдеулер мен
орамдар 2% - дан аспауы тиіс. Теңдерді (орамдарды) іріктеу, тасымалдау
және жинау кезінде тоқудың бұзылуы 1%-дан аспауы тиіс. Сығымдалған
шөптің жалпы шығыны 4%-дан аспауы керек.
Шабындыққа шабу кезінде кесу биіктігі келесідей: табиғи
шабындықтарда 4 см-ге дейін; су басқан шалғындарда, бірінші шабудың
егілген шөптерінде 6 см-ге дейін; екінші шабудың 7 см-ге дейін. Кесу
биіктігінің ±1 см ауытқуына жол беріледі, іріктеу, тиеу және тасымалдау
кезіндегі шығындар 1%-дан аспайды.
Шөп ұнын дайындау үшін ұсақталған өсімдіктердің кем дегенде 80%
—ы ұзындығы 3 см-ге дейін бөлшектер болуы керек; Жасыл массаның
жалпы шығыны 0,5%-дан аспауы керек. Өсімдіктерді шабудан бастап оларды
кептіруге дейінгі ең көп уақыт 3 сағаттан аспауы тиіс. [40]
Сүрлемге биік сабақты дақылдар 10 см-ге дейінгі биіктікте, шөптер-6
см-ге дейін ±1 см ауытқумен шабылады; жинау және тасымалдау кезінде
жасыл массаның жалпы шығыны 3%-дан аспауы тиіс.
2.6.2 Жем-шөп дайындау техникасын жіктеу, құрылғысы және
реттеу
Жемшөп сатып алу үшін шөп шабатын машиналар, шөп шабатын
машиналар, плушилов, тырмалар, жинайтын машиналар, жартылай
тіркемелер, пресс-таратқыштар, шөп шабатын машиналар, жемшөп
жинайтын машиналар және басқа машиналар қолданылады. Технологияны
таңдау егін жинау техникасы мен көлік құралдарының болуымен
анықталады. Алайда, кез-келген жағдайда, қоректік заттардың максималды
сақталуына мүмкіндік беретін технологияға артықшылық беру керек.
Жемшөптің көптеген түрлерін жинау кезінде өсімдіктер орақпен
шабылады. Олар келесі критерийлер бойынша жіктеледі: олардың мақсаты
кәдімгі шөп шабу-кондиционерлері, олар шөп шабумен қатар, сабақтарды
тегістейді; кесу құрылғыларының саны - бір - екі - және үш бар; кескіш түрі сегмент-саусақ, саусақсыз және айналмалы; жинақтау әдісі - орнатылған,
жартылай бекітілген, тіркеме және өздігінен жүретін.
Бір барлы шөп шабатын машина дөңгелекті тракторға оң жақтан
(ортаңғы шабындық), артқы жағынан (артқы жақта) және алдыңғы жағынан
(алдыңғы жағынан) ілулі. Екі және үш барлы орақтарды кесу құрылғылары
трактордың бойлық осіне қатысты оңға қарай ығысумен орналасқан.
Әр түрлі кесетін құрылғылары бар шөп шабатын машиналар мен шөп
шабатын қондырғылар бір-біріне өте ұқсас. Сондықтан олардың дизайны кең
таралған модельдер мысалында қарастырылады.
Бір барлы шөп шабатын KS-F-2.1 табиғи және тұқымдық шөптерді,
сондай-ақ бұршақ тұқымдастарды шабуға арналған. Ол кескіш штангадан
(сурет 2.28), жетек механизмінен, қондырғыдан және көтеру механизмінен
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тұрады. Кесу құрылғысы - кесінді-саусақ, қалыпты кесу. Жұмыс кезінде
саусақ штангасы болат жүгірткілер бекітілген ішкі және сыртқы аяқ киімге
сүйенеді. Осы сырғанауларды жылжыту арқылы саусақ сызығы қажетті кесу
биіктігіне орнатылады. Далалық тақта кесілген массаны сол жаққа
жылжытатын бұтақтармен сыртқы аяқ киімге айналмалы түрде бекітіліп, шөп
шабудың келесі өтуі кезінде ішкі аяқ киімнің еркін өтуін қамтамасыз етеді.
Ішкі аяқ киімге шөпті пышаққа дейін беретін бөлгіш орнатылған. Ішкі аяқ
киім топыраққа әсер ететін күш 200-300Н, ал сыртқы аяқ киім 100-200Н
болуы керек. Бұл күшті азайту үшін теңдестіру механизмінің серіппелері
керілген.

2.28.- сурет. КС-Ф-2,1 шалғысының жұмыс процесінің сызбасы
Байланыстырушы штанганың шеткі позицияларында пышақ
сегменттерінің ортасы саусақтардың ортасымен сәйкес келуі керек. Пышақ
элементтерінің бұл орналасуы байланыстырушы шыбықтың ұзындығын
өзгерту арқылы реттеледі (центрленген). Пышақтың сыртқы аяқ киімге қарай
асып кетуіне жол берілмейді. Кескіш штанганың сыртқы ұшы ферманың
ұзындығын өзгерте отырып, 35-55 мм алға шығарылады. Бұл жағдайда шөп
шабу кезінде байланыстырушы штанга эксцентрик осіне перпендикуляр
орналасады, бұл оның тозуына жол бермейді.
Кесетін құрылғының көлбеу бұрышын өзгертуге болады: шөпті
орналастырған кезде кескіш құрылғыны саусақтар шөпті баспайтындай етіп,
орналастырылған массаға батып кететін етіп алға еңкейтеді. Біркелкі емес
немесе тасты жерде жұмыс істегенде, саусақтардың жерге кіріп кетуіне және
тастарды аттап өтуіне жол бермеу үшін кескіш тақтаны артқа еңкейтеді.
Пышақ иінді механизммен трактордан ПТО-дан кардан және V белдік
беріліс қорабы арқылы қозғалады. Орақ тракторға үш нүктелік схема арқылы
бекітіледі. Іліну механизмі ішкі аяқ киім 100-150 мм биіктікке көтерілген
кезде сыртқы аяқ киім жерден көтерілетін етіп реттеледі. Кескіш штанганы
көтеру буындық қол жүйесінен тұратын механизммен қамтамасыз етіледі.
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Тасымалдау үшін шөп шабатын машинаны гидравликалық ілгішпен
көтереді, кесу құрылғысын тігінен орнатады, көлік шыбығымен бекітеді және
гайкамен бекітеді, ал саусақтары қалқанмен жабылады.
Жартылай орнатылған KD-F-4,0 шөп шабатын машинаның ені 2,1 м
болатын алдыңғы және артқы кесу құрылғылары бар, олар оң жағымен
қабаттасқан. Олар қашықтан гидравликалық цилиндрлермен көтеріледі және
түсіріледі. Машина көлденең кронштейнге және трактор жақтауының бойлық
арқалықтарына бекітілген (бүйірлік мүшелер). Шабу рамасының оң жағы
пневматикалық доңғалақпен тіреледі. Тракторға қосылу ыңғайлы болу үшін
раманың алдыңғы жағында бұрандалы типтегі домкрат, ал артында тірек
орнатылған. Шөп шабу машинасы кедергіге тап болған кезде оның
механизмдерін зақымданудан сақтайтын тартқыш қауіпсіздік құралымен
жабдықталған.
KPS-5B өздігінен жүретін шассиден тұрады (2.29-сурет), колонтитул,
кондиционер және шпат қалыптастыратын құрылғы. Жұмыс органдарын
басқару үшін 59 кВт Д-240 дизельді қозғалтқыш орнатылған. Шассиді ЖВН6А-01, ЖС-6, ЖВР-10-03 дәнді желбезектерімен, ЖСҚ-4.2 дәнді бұршақ
дақылдарымен және КПС-5.70.000 желдеткіштермен жұмыс істеуге арналған
энергетикалық құрал ретінде пайдалануға болады.
Жұмыс кезінде аяқ киіммен үстіңгі жаққа сүйенеді. Ол шассиді
кабинадан басқарылатын, көтеру және төмендетуге арналған екі
гидравликалық цилиндрден тұратын көтеру механизмі арқылы қосады. Ұзақ
сапарлар үшін тақырып шассиден ажыратылады және өздігінен жүретін
бөлікке бекітілген арбаларға орнатылады. Үстіңгі корпуста кескіш құрылғы,
катушка, шнек және бөлгіштер орнатылған.
Сегментті-саусақты кескіш тақта екі саусақ штангасынан тұрады,
пышақтар жұмыс кезінде қарама-қарсы бағытта қозғалады. Кесілген жиектері
бар сегменттер пышақтардың артқы жағына тойтарылады. Әр пышақ плита
механизмімен жұмыс істейді. Крестельдер мотор-вила білігіне бекітіледі, ал
олардың ұштарына серіппелі тістері бар итарқа және құбыр тәрізді тырмалар
бекітіледі. Тіректердің сол жақ ұштарында айналмалы біліктерге арналған
тікенді кронштейндер бар. Тақырыптың сол жағы (курс бойымен) профильді
жолмен жабдықталған, оның бойымен роликтер қозғалады, осылайша
серіппелі тістердің көлбеу бұрышын өзгертеді.
Шнек дегеніміз - кесілген массаны үстіңгі жағының ортасына
ауыстырып, оны кондиционерге беретін оң және сол жақ бұрылыстары бар
құбыр. Шнекті биіктік бойымен жылжыту арқылы орылған шөптердің
шығымына байланысты бұрылыстар мен астыңғы жақтың түбінің
арасындағы қашықтық өзгертіледі.
Тегістеу машинасында жоғарғы және төменгі қырлы білікшелер бар,
олар бір роликтің қабырғалары екіншісінің қабырғалары арасында ортасында
енетін етіп орналасқан.
Айналдыру құрылғысы қаңылтыр темірден жасалған сол және оң
топсалы қақпақтардан тұрады. Қысылған шөпке қатысты жапқыштардың
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ашылуының еніне байланысты олар станоктың артына шпательмен немесе
жайылып орналастырылады.
Машина қозғалған кезде, егін массасы үстіңгі залды жуу жолағымен
еңкейтіледі. Катушка өсімдіктерді кесу құрылғысына әкеледі, кесу кезінде
ұстап, шнекке егінді береді. Ол сабақтардың ағынын тегістейтін біліктердің
еніне қарай тарылтады, олар сабақтарды тегістейді және сындырады, содан
кейін олар пішін жасаушы құрылғыға түсіп, топырақтарда топырақта
жатады.
Топыраққа аяқ киімнің әсер ету күші теңестіруші серіппелердің керілуін
өзгерту арқылы реттеледі: жеңіл топырақтарда ол 900-1200Н, қатты
топырақтарда 1200-1500Н болуы керек. Пышақты центрлеу үшін бұралатын
шайба механизмінің білік тірегінің созылған тесіктерінде қозғалады. [41]

2.29.- сурет. КПС-5Б шалғы-жаныштағыштың жұмыс процесінің схемасы
Кесетін қондырғының бейімділігі топырақтың күйіне және жиналған
өнімге байланысты реттеледі: шөп тұрғызылған жыртылған алқапта
саусақтар көлденеңінен, орналастырылған өсімдіктермен қатты жерге
қойылады, саусақтардың саусақтары төмен түсіріледі. Реттеу тақырыпты
көтеру механизмінің төменгі иінтіректерімен жүзеге асырылады. Көлбеуді
арттыру үшін олар қысқарады, азаяды, олар ұзартылады. Реттеуден кейін
қолдардың ұзындығы бірдей болуы керек. Кесудің биіктігі аяқ киімнің қайта
орналасуы арқылы реттеледі. Ұсатқыштағы сабақтардың сығылу күші
(роликтің ұзындығының 1 см-іне 10-50 Н) жиналған өсімдіктердің күйіне
және аппаратқа түсетін массаның мөлшеріне сәйкес жоғарғы білікшені
төменгіге басатын серіппелермен реттеледі. Тиісті күйге келтіргенде,
өңделген шөптегі сабақтардың көп бөлігі 70-100 мм-ден кейін ұзындығы
бойынша үзіліп, тегістеліп, жапырақтары сабақтарынан үзілмеуі керек.
Орамның ені (1,2-ден 1,8 м-ге дейін) шөптердің шығымына, ауарайының жағдайына және кейіннен жинау әдісіне байланысты белгіленеді.
Максималды ені бар шиыршық бүйір қабырғалары қатты күйде
бекітілгенде жасалады.
ПКТ-Ф-2 ірі орам прессі шөпті немесе сабанды жинауға және оларды
салмағы 500 кг дейінгі үлкен габаритті тікбұрышты орамдарға синтетикалық
шпагат байлап бастыруға арналған.
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Машинаның негізгі бөлшектері: негізгі кардан беру; алу (сурет 2.30);
тиеу камерасы; престелген массаны беру үшін жетек механизмдері;
поршеньмен, инелермен, тоқу машинасымен және орамның ұзындығы мен
престеу тығыздығын реттейтін механизмдермен орама камерасы; поршеньді
қамтамасыз ететін орталық жетегі. Машинаның құрастыру тораптары мен
механизмдері дөңгелекті жетекпен жабдықталған жақтауда орналасқан.
Поршень - инелердің өтуі үшін тік ойықтары бар 3D дәнекерленген құрылым.
Поршеннің маңдай деп аталатын алдыңғы бөлігінде тиеу камерасының
бүйіріне жалпақ пышақ бекітілген.
Буманы байлау машинасы бір білікке орнатылған бес түйін ұстаушы
бөлімнен тұрады. Әрбір түйіншекте тұмсығы бар ілгек, шпагат қысқышы
және түйіннен кейін шпагаттың ұштарын кесу үшін түйіні бар түйін
тартқышы болады. Шпагат кассеталары бума камерасының бүйір
қабырғаларында орналасқан. Шпагатты түйіндерге беру үшін дәнекерленген
доға инелері ине ұстағышта орналасқан.
Жұмыс кезінде қондырғы трактор дөңгелектерінің арасында
орналасатындай етіп бағытталады. Алып кетудің көктемгі саусақтары
пішенді ұстап, ораушыға береді. Шетінен ортасына қарай масса екі
консольды шнекпен ығысады. Пакердің айыр саусақтары массаны тиеу
камерасына итереді, бұл тиегіш тістері қозғалатын қисық канал. Орауыш
саусақтары мен тиегіш тістерінің қозғалысы үйлесімді, соның арқасында
масса қозғалмайды, сонымен қатар тығыздалады.
Тиеу камерасының шығыс каналы престелген камера қабылдағыш
қуысының түбіне іргелес, ол жерде пресс қалыптасады. Камера түйін
механизмімен, инелермен, пышақтармен және т.б.
Тиеу камерасынан тығыздалған массаның бөліктері тиегіш тістермен
жоғарғы күйде орналасқан поршень басының алдындағы бальстық
камераның қабылдау қуысына беріледі. Қабылдау қуысы пішенге толған
кезде сенсор поршенді жетек ілінісін қосады. Ол жоғарыдан төмен қарай
жылжи бастайды, материалды қысып, бөліктерін бөліп, пышақпен «кесекті»
кесіп алады және массаның тығыз қабатын пресс камерасына итереді, содан
кейін бастапқы (жоғарғы) күйіне оралады және тоқтайды, өйткені жетек
механизмінің ілінісі автоматты түрде ажыратылады. Поршень шыққан кезде
сығылған масса сығылған күйде пресс камерасының ішінде орналасқан
кескіш құрылғылармен ұсталады.
Толтырғыштың, тиегіштің және поршеннің қозғалысы үйлестірілген.
Бума камерасының барлық көлемі басылған массамен толтырылғандықтан,
астыңғы жағынан, арт жағынан және жоғарыдан бес шпагат жіптерімен
қапталған шоқ пайда болады. Жіптердің ұштары престеу камерасының
төбесіндегі түйінге арналған қысқыштарға бекітіледі, ал орау өскен кезде
шпагаттарды шиыршықтардан шығарады. [42]
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2.30.- сурет. ПКТ-Ф-2 пресс таратқышының жұмыс процесінің схемасы
Сығылған масса, орам камерасында қозғалғанда өлшеу дөңгелегін
айналдырады, ол белгілі бір ұзындыққа жеткенде тоқу машинасын қосады.
Бұл жағдайда, инелер, поршеньдің ойықтарынан өтіп, жіптерді түйіндерге
береді, онда жіптердің қысылған және қоректенетін ұштары байланады және
келесі орамға арналған кесіліп қалады.
Байланыстырылған престеу сығылған массаның жаңадан жеткізілген
бөліктерімен дестелер камерасынан шығуға итеріледі және науаның бойымен
жерге түсіріледі. Қалыптасқан орамдардың ұзындығы престеу камерасының
шатырының оң жағында орналасқан өлшеу дөңгелегімен реттеледі.
Бумалардың тығыздау тығыздығын өзгертуге арналған гидравликалық
тығыздағыш орама камерасының сол жағында орналасқан.
Пресс-подборщик байлаудың сенімділігі мен шөп жинаудың
толықтығын 98% дейін қамтамасыз етеді. Оны 1, 4 және 2 класстардағы
тракторлармен біріктіреді. Балықты байлау үшін синтетикалық шпагат
орташа үзіліс жүктемесі кемінде 310 Н қолданылады.
2.6.3 Дайындауға арналған машиналарға техникалық қызмет
көрсету және жөндеу
Мал азығын дайындайтын құрылғыларға техникалық қызмет көрсету
оларды реттеуді, жүйелі тексеруді, жөндеуден және дұрыс сақтаудан тұрады.
Іске қосу және реттеу монтаждан немесе жөндеуден кейін жүзеге асырылады.
Тексеру нәтижелері бойынша қажет болған жағдайда майды ауыстырыңыз,
мойынтіректер мен тісті дөңгелектердің барлық түрін реттеңіз,
пневматикалық қауіпсіздік құралдарының сенімділігін, герметикалығын және
басқа жұмыстарды тексеріңіз.
Азықты өңдеу машиналарын іске қоспас бұрын, алынбалы және
топсалы қақпақтардың, айналмалы жұмыс органдарының қаптамаларының
беріктігін тексеру, тізбектің, белдіктің, тісті берілістердің және топсаның
берілістерінің, айналмалы біліктердің ұштарын жауып тұратын
қаптамалардың, арнайы құлыптар мен болтты байланыстардың жақсы және
берік екендігіне көз жеткізу керек.

132

Қозғалтқышты қоспас бұрын, жұмыс бөліктерін шкивпен қолмен
айналдырып, корпустың немесе қаптаманың ішінде бөтен заттардың баржоғын тексеріңіз. Сонымен қатар, машина біраз уақыт бос тұруы керек.
Мерзімді техникалық қызмет көрсету барлық күнделікті қызмет
көрсету операцияларын қамтиды. Егер пышақтар қалыңдығы 2 мм-ден
асатын болса, олар қайралады. Егер олар 15 мм-ден асатын болса, олар
өзгертіледі. Егер жұмыс жасайтын балғалар ені бойынша 40 мм-ден жоғары
тозған болса, оларды басқа беттермен аударады; екі беті де киінген кезде
балғалары өзгертіледі. Барабан пышақтары, егер олар биіктікте монтаждау
кронштейніне дейін тозған болса, оларды ауыстыру қажет. Барабанды осьтік
ойнатуға жол берілмейді. Редукторлардағы май деңгейін тексеріңіз, қажет
болса толтырыңыз немесе ауыстырыңыз. Жер контурын (400 мм-ден
аспайтын) және қозғалтқыш орамдарының оқшаулауын анықтаңыз (кемінде
0,5 мм). Жерге арналған сымды бекіту гайкасының тарту күші 60Н болуы
керек. Сүзгіні бөлшектейді, оның торын кірден тазартады, ыстық сумен
жуады және орнына орнатады.
Мерзімді техникалық қызмет көрсету үшін алдымен күнделікті қызмет
көрсетудің барлық операцияларын орындаңыз. Сонымен қатар, олар
мойынтіректер тораптарының күйін тексереді (оларда жарықтар болмауы
керек, кір пайда болған кезде олар жуылады, егер олардан сұйықтық ағып
кетсе, майлы тығыздағыштар ораманы қатайтады немесе ауыстырады) және
муфталарды жүргізеді (муфталар арасындағы саңылау 1,5 мм-ден аспауы
керек), бекіткіштер араластырғыш білігіндегі жүздер (бос қосылыстарды
қатайтыңыз), редукторлардағы май деңгейі (қажет болса толтыру немесе
ауыстыру. [43]
2.7. Дәнді дақылдарды жинауға арналған машиналар
2.7.1 Жинау тәсілдері және агротехникалық талаптар
Өсімдіктердің күйіне, сортына және топырақ-климаттық жағдайына
байланысты дәнді және басқа дақылдар қатарлы егістерді бір фазалы (тікелей
біріктіру) немесе екі фазалы (бөлек) әдіспен жинайды.
Бір фазалы әдіс. Комбайндар өсімдіктерді кеседі немесе тарайды;
жиналған астық массасын бастырады; одан астықты бөліп алады, тазартады
және бункерге салады; дәнді емес бөлігін (сабан мен қопсытқыш)
қабаттастырғышқа жинайды, орамаға салады, оны далаға шашады немесе
ұнтақтайды және комбайнға қосылған тіркемеге жүктейді. Комбайн барлық
осы процестерді бір уақытта орындайды. Тікелей біріктіру біркелкі пісетін,
аздап арамшөпті, жіңішкерген (сабақтың тығыздығы 1м2-ге 300-ден кем
өсімдіктер) және көлемі аз (сабақтың ұзындығы 50 см-ден аз) дәнді
дақылдарды, сондай-ақ шөптер егілмеген егіндерді жинайды. Жинау астық
толығымен пісіп, ылғалдылығы 25% -дан аспайтын кезде басталады.

133

2.31. – сурет. Бірфазалық тәсілмен жинау.
Екі фазалы (бөлек) әдіс. Сабақтарды ораммен кесіп, орама түрінде
өріске орналастырады, оларды комбайндар 4-6 күннен кейін жинап,
бастырады. Жинау тікелей біріктіруден 4-12 күн бұрын басталады, дән
балауыз пісетін ортасына жеткен сәттен бастап, бұл дәннің ылғалдылығына
25-35% сәйкес келеді. Шабудан кейін сабақтар орамдарда кебеді, дәндер
сабақтардағы қоректік заттардың арқасында піседі, ол толыға түседі, оның
тығыздығы артады.
Біркелкі емес пісетін дақылдар (бұршақ, сұлы, арпа, тары және т.б.),
себуге және қонуға бейім, жоғары дәнді дақылдар мен қоқыс дақылдары
бөлек жолмен жиналады. Дәннің төгілуінен және оны нокауттаудан бастың
жұмыс істейтін мүшелері шығыны бір фазалы әдіспен салыстырғанда аз. Бұл
кезде 1 м2-де кемінде 250 өсімдік болуы керек, өсімдік биіктігі кемінде 60
см, ал кесілген биіктігі 12-25 см (күріш үшін 25-30 см) болуы керек. Жоғары
ылғалдылық жағдайында жіңішке кең орамдар, құрғақ жерлерде - сабақтар
орамның бойлық осіне 10-30 ° бұрыш жасап төселген қалың тар орамалар
түзіледі. Комбайндардан алынған астық стационарлық астық тазарту және
кептіру кешендеріне астықтан кейінгі өңдеу және сақтау үшін жеткізіледі.
Дәнді дақылдар мен шөптердің тұқымдық дақылдарын жинауға
арналған комбайндық әдістермен бірге өндірістік-ағындық әдістер
(технологиялар) қолданылады, онда биологиялық дақылдың барлығын
немесе бір бөлігін дәнді бастыру, бөлу және тазарту үшін стационарлық
пунктке апарады. Мұндай әдістердің бірнеше нұсқалары бар.
Дәнді дақылдар мен шөптердің ылғалдылығы қалыпты жоғары өнімді
дәнді дақылдарды жинау үшін астық массасын жылжымалы бастырғышпен
бастыратын және екі ағынға бөлетін әдіс қолданылады: сабан және новейка
(астық еденмен қоспасы). Дәнді қозғалмайтын нүктеге апарып, астық пен
қопсытқыш үшін өнімділігі жоғары (50т/сағ дейін) үйінді тазалағышымен
бөледі. Содан кейін астық астықты тазарту қондырғысына, ал аулау - жем
цехына беріледі.
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Ылғалды нанды жинаудың өндірістік-сапалық әдісіне дәнді масақты
орап алу немесе жинау, оны кептіру, жуу және астық, сабан және сабанға
бөлу үшін ауруханаға жеткізу операциялары кіреді.
Кейбір аудандарда астық массасын танаптың шетіне апарып,
штабельдерге жинап, содан кейін жылжымалы тырмамен бастыратын
қатарлы жинау әдісі қолданылады. Қолайсыз ауа райы жағдайында массаны
қабаттасып кептіру үшін белсенді желдету қондырғылары қолданылады.

2.32. – сурет. Екіфазалық тәсілмен жинау.
Астық жинайтын комбайндарға қойылатын агротехникалық талаптар
ысыраптың, ұнтақтаудың және тазалықтың рұқсат етілген деңгейлерін
белгілейді. Бөлек жинау кезінде, желдеткіштің артында дәннің жоғалуына тік
өсірілген дақылдар үшін 0,5% -дан және төселген дақылдар үшін 1,5% -дан
аспауға жол беріледі. Орамдарды таңдау кезінде астық шығыны 1% -дан
аспауы керек, ал бункердегі дән тазалығы 96% -дан кем болмауы керек.
Комбайнның астыңғы жағында тікелей біріктіру кезінде тік дақылдар
үшін 1% -ке дейін және төселген дақылдар үшін 1,5% -ке дейін шығынға жол
беріледі. Астық бастырылмағандықтан және сабанмен бастырылған дәннің
жалпы шығыны астықты жинау кезінде 1,5% -дан, күріш жинау кезінде 2% дан аспауы керек. Бункердегі астық тазалығы кем дегенде 95% болуы керек.
Тұқымдық дәнді ұсақтау 1% -дан, азық-түлік дәндері - 2%, бұршақ және
дәнді дақылдар -3%, күріш -5% аспауы керек. [44]
2.7.2
Астық
жинайтын
технологиялық процесі

комбайнның

құрылысы

және

Комбайндар дәнді дақылдарды жинауға арналған. Комбайндарды
арнайы құрылғылармен жабдықтаған кезде олар дән, жүгері, қарақұмық,
рапс, күнбағыс, соя, шөптердің тұқымдық дақылдары, қант қызылшасы,
көкөністер мен емдік дақылдарға арналған жүгеріні жинайды. Осы
дақылдарды жинау комбайндармен келесі технологиялық процестермен
қатар жүреді: сабақты орамнан шабу немесе жинау және оларды жинау
машинасында тасымалдау; дәнді масақтан бастыру және оны сабаннан
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ажырату; астықты қоспалардан тазарту және оны бункерге тасымалдау;
сабанды тұтас, туралған, сығылған түрінде жинау немесе оны далаға шашу.
Комбайндар тіркеме және өздігінен жүреді. Ең көп тарағандары өздігінен жүретін комбайндар. Егін бастыратын жұмыс органдарының типі
бойынша комбайндар екі топқа бөлінеді: классикалық және осьтік-роторлы
қырманмен. Бірінші топқа СК-5М «Нива», «Енисей-1200», «Кедр-1200»,
«Дон-161», «Дон-1500Б» өздігінен жүретін комбайндар, екіншісіне СК-10В
«Ротор» өздігінен жүретін комбайндар кіреді. , «Дон-2600» және тіркелген
ПН-100 «Простор» комбайндары, сонымен қатар шетелдік фирмалардың
көптеген комбайндары
Дон-1500Б комбайнының мысалында бірінші топтағы комбайндардың
құрылғысы мен жұмыс процесін қарастырайық. (Cурет 2.33) Don-1500B
комбайны астық бөлгіштен, аралық бөлгіштен, B және көлбеу камерадан, G
қырманынан, бункерден, штабельден, трансмиссиялық қозғалтқыштан,
жұмыс істейтін жүйеден, гидравликалық жүйеден, кабинадан, басқару
элементтерінен, электр жабдықтарынан тұратын орақ бөлігінен тұрады. және
технологиялық процесті және қондырғылардың күйін электронды басқару
жүйесі. Дон-1500 комбайнында штабельдің орнына сабан мен сабаны
ұсақтауға және жинауға арналған әмбебап құрылғыны тіркеме арбаларға
орнатуға немесе оларды далаға шашуға болады.
Б көлбеу камераның көмегімен оратын бөлік алдыңғы жақта (алдыңғы
жағында) қырманның жақтауымен байланысқан.Жатқыш В аралықпен
топсалы түрде жалғасқан және бойлықта да, көлденең тік жазықтықта да
тербелмелі қозғалыстар жасай алады. Тақырыпты аралықпен осылай
байланыстыру оны танаптың беткі жағына аяқ киіммен демалғанда өрістің
рельефін көшіру және кескіш құрылғымен өсімдіктердің белгіленген кесу
биіктігін сақтау мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

2.33-сурет. "Дон-1500Б" комбайны.
Комбайнның жұмыс процесі келесідей. Дестелегішке орнатылған
таңдаушының саусақтары роликтердің сабақтарын платформаға немесе
катушкаларға береді және оған кесу аппаратымен кесілген сабақтарды
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салады. Шнек сабақтардың ағынын (нан массасын) тарылтады және оларды
битерге, ал одан қалқымалы тасымалдағышқа бағыттайды. Конвейердің
төменгі тармағы сабақтарды бастыру аппаратына ауыстырады. Айналмалы
барабан нан массасының ағынына соққы береді, оны жинау арқылы
жылжытады және бастырады.
Бастырылған нан массасы (өрескел қоқыс) сабан, дән, еден және
қоспалардан тұрады. Дөрекі үйіндінің, дәннің және жыныстың ұсақ бөліктері
әдетте ұсақ астық үйіндісі деп аталады. Астық үйіндісінің негізгі бөлігі (7080%) бастыру процесінде іріктеу тесіктерінен өтіп, көлік тақтасына түседі.
Астық үйіндісінің қалдықтары бар сабан барабанмен жоғары
жылдамдықпен лақтырылады. Джекинг сабанның қозғалу жылдамдығын
төмендетеді және оны сабан диірменіне бағыттайды. Масса битердің астына
орнатылған саусақ торы бойымен қозғалғанда, дән сабаннан одан әрі
шығады. Барабаннан бастырылған массаны үнемі алып тастайтын Битер оған
сабақтардың оралуына жол бермейді.
Сабанның сатылы кілттері дөңгелек қозғалыстар жасап, сабанды
қарқынды түрде шайқайды. Астық пен қоспалар кілттердің тесіктері арқылы
оянады және олардың көлбеу түбімен көлік тақтасына түседі.
Іріктеу және сабан диірменімен бөлінген астық үйіндісі көлік
тақтасында жоғарғы жалюзи торына құйылады. Астық Електің
саңылауларынан оянып, төменгі елекке түседі. Желдеткіштен ауа ағыны
Електің астына бағытталған, ол кокпитке жеңіл қоспаларды (еденді) әкеледі.
Төменгі тордан өткен тазартылған астық шнектің науасына жиналады,
элеватордың қырғыш тасымалдағышымен шнекке беріледі және бункерге
тиеледі.
Бастыру процесінде спикелеттің бір бөлігі сабақтардан бөлініп,
бастырмай тазартуға түседі. Мұндай спикелецтер жоғарғы електен оның
ұзартқыш сымына түседі және соңғысының саңылаулары арқылы
шпикелеттің шұңқырына оянады, ол оларды шпикелеттерді үй сору
құрылғысына бағыттайтын көлбеу конвейерге (элеваторға) тастайды.
Құрылғының айналмалы роторы тісті барабанмен өзара әрекеттесіп,
шпикелеттерді бастырады және пайда болған үйінділерді шнек корпусына
тастайды, ол шұңқырды бүкіл ені бойынша көлік тақтасына береді. Қоқыс
одан астықты бөлу үшін тазарту торына түседі.
Ұзартқыш саңылауларынан өтпеген ірі қоспалар (іркілістер) жеңіл
қоспалармен (жыныстық) бірге бастырғыштан шығарылады. Бункерден
астықты жолда немесе аялдамаларда шнекпен түсіреді.
Сабан мен еденді жинау үшін комбайнға гидрофицирленген копнитель
немесе ұсақтағыш ілінеді. Сабанды соломонабиватель, ал жынысты —
половонабивателем береді. Қалыптасқан шұңқыр өріске лақтырылады.
Ұсақтағышпен жабдықталған Комбайн ұсақталған сабанды жыныс
мүшелерімен бірге артқы жағындағы арбаға жинап, сабан төсеп немесе
өріске шашырата алады. [45]

137

2.7.3 Астық жинайтын комбайндарды баптау және реттеу
Комбайндардың дестелегішін жұмысқа дайындау, баптау және реттеу
мынадай:
1. Тазалау жүргізілетін кесудің оңтайлы биіктігі анықталады және
орнатылады.
2. Көлбеу камераның өтпелі жақтауы бар қосылыстарында
саңылаулардың болмауын тексеріңіз. Бүйірлік қалқандардың түйіскен
жерлерінде саңылаулар 1,5 мм-ге дейін рұқсат етіледі. Ауытқуларды
анықтаған кезде кемшіліктерді жойыңыз.
3. Кескіш аппараттың жай-күйін, пышақ сегменттері мен саусақтың
қарама-қарсы пластиналары, пышақтың бағыттаушысы мен басы, пышақтың
арқасы мен қысқыштар арасындағы саңылаулардың шамасын тексеру.
Пышақ соққысының мөлшері. Сабақтарды қалыпты кесу үшін пышақ
сегменттері мен саусақтардың қарама - қарсы тақталары арасындағы
саңылаулар алдыңғы бөлігінде 0,8 мм-ден, артқы бөлігінде 1,5 мм-ден аспауы
керек.пышақтың соққысы саусақтардың қадамына сәйкес келуі керек.
Бағыттағыштағы пышақтар еркін қозғалуы керек.
4. Кескіш аппаратқа қатысты мотовилдің қисаюының болмауын және
мотовил тырмасы мен кескіш аппараттың саусақтары арасындағы
саңылаудың шамасын тексеру (мотовилдің кез келген жағдайында кемінде 25
мм). Қиғаштық немесе Саңылау шамасының сәйкессіздігі болған кезде
бұрандаларды мотовиль тіреулерінде бұру жолымен реттеу керек.
5. Корпус күнқағары мен шнек спиральдары арасындағы саңылаудың
шамасын тексеріңіз, Саңылау барынша аз болуы тиіс. Кесілген массаны
бұрандаға орамау үшін минималды тазарту қажет.
6. Көлбеу камера транспортер тарақтарының жай-күйін тексеру.
Деформацияланған тарақтарды ауыстырыңыз.
7. Көлбеу камераның конвейерінің кернеуін тексеріңіз, қажет болған
жағдайда кернеу жасаңыз.
8. Транспортер тарақтары мен көлбеу камера түбінің арасындағы
саңылаудың шамасын тексеру (5-10мм). Қажет болса, реттеу аспалы Болттың
басы мен кронштейннің арасына шайбаларды орнату арқылы жүзеге
асырылады.
9. Мотовиль биіктігінің, мотовиль тырмалағышының еңкею
бұрышының, дестелегіштің шнегі мен түбі арасындағы (5 - 10мм), шнектің
саусақ аппаратының саусақтары мен түбі арасындағы (12-20мм), аралық
битердің саусақтары мен түбінің арасындағы (25-35мм) саңылаулардың
алдын ала орналасу мәндерін таңдайды және оларды орнатады.
Іріктеу платформасын жұмысқа дайындау және реттеу.
1. Шнек спиральдары мен түбі арасындағы, шнектің саусақ
механизмінің саусақтары мен түбінің арасындағы саңылауды, сондай-ақ
битердің саусақтары мен корпустың түбінің арасындағы саңылауды реттеу
дестелегішті реттеуге ұқсас.
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2. Конвейердің тарту тізбектерін тарту.
3. Тексеру шамасын арасындағы саңылауды саусақпен нормализатора
және артқы білік транспортер (125-320мм). Қажет болса, реттеңіз.
4. Діңгек көтергіштің жұмыс жиегі мен конвейердің артқы білігі
арасындағы алшақтықтың мөлшерін тексеріңіз (70-90 ММ).
Астық жинайтын комбайндардың бастырғышын баптау және реттеу.
1. Тығыздағыштардың зақымдалмағанын және дірілдеткіш тақтаның
бойымен тығыздағыштар арасында саңылаулардың жоқтығын тексеріңіз,
тазалау електері.
2. Барабанның палубасын, сондай-ақ ротордың декасының бастыру
және бөлу бөліктерінің електерін зақымдану мен деформацияның болуына
тексеру жүргізу. Болған жағдайда жою қажет.
3. Барабанның соққыларын, сондай-ақ ротордың соққысы мен
ротордың палубасын, олардың тозу дәрежесін тексеріңіз, өйткені
соққылардың тозуы астықты барабанмен (ротормен) ұнтақтау процесіне
тікелей әсер етеді. Бичи суреттерінің жоғары тозуымен ауыстырыңыз.
4. Соломотряс кілттерінің жай-күйін және тазалау електерін олардың
зақымдану дәрежесіне тексеру. Кілттерді жөндеу немесе ауыстыру.
5. Роторға қатысты палубаның орналасуының симметриясын тексеріңіз
(ротор мен палубаның ұзындығы арасындағы бірдей Бос орындар).
6. Бастырғыш барабан мен барабанның арасындағы нормаланған
саңылаудың реттелгенін тексеріңіз (бастапқыда: кіре берісте 18 мм және
шығу кезінде 2 мм). Тексеру барабанның екі жағынан да жүргізіледі. Егер
саңылауларды реттеу бұзылса, онда оларды жинау механизмінің алдыңғы
және артқы тартқыштарын реттеу арқылы орнату керек, алдыңғы
тартқыштардың ұзындығы - 572 мм, ал артқы тартқыштардың ұзындығы 754 ММ.
7. Ротордың пышақтарын қайрау үшін тексеріңіз (4 дана ротордың
пышақтарында орналасқан), қажет болған жағдайда қайраңыз.
Дестелегішті қосымша баптау.
1. Егер шнекті нан массасымен бітеу жағдайлары болса, онда шнек
тармақтары мен түбі арасында, шнектің саусақ механизмі мен түбі арасында,
сондай-ақ шнектің саусақ аппаратының саусақтары арасында алдын ала
қойылған саңылауларды, аралықтарды және түптерді ұлғайту қажет, бірақ
шекті мәндерден аспауы тиіс.
2. Мотовилдің жылдамдығы мен мотовилдің позициясы мотовиль
рейкасы сабақтарды белсенді ұстап (көтеріп), оларды кесу машинасы мен
бұрандаға апаратын етіп таңдалады. Мотовилдің айналу жиілігі комбайнның
қозғалыс жылдамдығына байланысты белгіленуі тиіс.
Егер катушканың жылдамдығы тым жоғары болса, онда пышақтар
астықты құлақтан шығарады немесе құлақты сындырып тастайды, бұл
дестелегіштің шығынын арттырады. Мотовилдің айналу жылдамдығының
төмендеуімен пышақтар кесу аппаратына сабақтарды белсенді түрде
бермейді және кесілмеген құлақтың жоғалуы мүмкін.
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Мотовилдің биіктігі мен шығарылу жағдайы егін жинау мен жинау
жағдайына байланысты. Мотовильдің биіктігі бойынша орналасуы
мотовильдің жүздері сабақтарының ауырлық центріне немесе сәл жоғарырақ,
кесу сызығынан есептегенде сабақтың ұзындығының шамамен 2/3
қашықтықта болатындай етіп орнатылады.
Тік тұрған дақылдарды жинау кезінде мотовиланы дестелегіштің
шнегіне жақын орналастыру, ал жатып қалған нандарды жинау кезінде мүмкіндігінше алыс шығару керек. Мотовил мен бұранданың пышақтары
арасындағы алшақтық мотовила сабақтарды ұстамайтындай және оларды
шашыратпайтындай болуы керек, бұл орақтың артындағы шығындарды
арттырады. Мотовилдің кез-келген позициясында тырма мен кесу
машинасының саусақтары арасындағы алшақтық кем дегенде 25 мм болуы
керек.
мотовила мотовилдің эксцентрикасында тұтқамен орнатылады (бұл
үшін 5 тесік бар).
Көлбеу бойынша ұсыныстар:
1. Қалыпты тік немесе жартылай жатық нан-тұтқа қалпы Г (0°).
2. Жоғары (80 см.) - жағдайы (-10°) немесе Г (0°)
3. Төмен (30-40 см) - d (+10°) немесе E (+20°)
4. Жатық-Е (+20°) немесе Ж (+30°)
Кесілген нандарды жинау кезінде шұңқырлы рейканың ұштары
топыраққа тиіп тұруы керек, катушканың айналу жылдамдығы 20-30 айн/мин
болуы керек, сонымен қатар кесу машинасының саусақтарына бағаналы
көтергіштер орнатылады. [46]

2.34.- сурет. Астық жинайтын комбайнды баптау
Егін жинау кезінде комбайнның бастырғышын әрдайым жүктеу керек
екенін есте ұстаған жөн, өйткені Астықты ұнтақтау процесі және
нәтижесінде ұнтақтағыштың шығыны осыған байланысты болады. Алайда,
төселген және оралған нанды жинау кезінде комбайнның жылдамдығы оның
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жүктелуіне қарамастан азайтылуы керек және сағатына 1,5-тен 2,5 км-ге
дейін болуы керек.
Қысқа сабақты нанды немесе нашар жыртылған алқаптағы нанды
жинау кезінде, сондай-ақ жоғары жылдамдықта орамдарды таңдау кезінде
кесілмеген құлақтың жоғалуын болдырмау үшін комбайндардың қозғалыс
бағыты негізінен бороздар бойымен болуы керек. Кесілмеген құлақтың
жоғалуы бұрылыстарда да болуы мүмкін, әсіресе" өткір " бұрыштарда. Жөн
ұқыпты орындауға бұрылыстар және болдырмау "өткір" деп аталды.
Ылғалдылығы жоғары және қоқыстанған дақылдарда Комбайндарды
жинау кезінде, сондай-ақ ылғалды топырақта жинау кезінде іріктеу мен
шайқау тақтасын мезгіл-мезгіл тазалап отыру қажет.
Ұзын сабақты және қатты бітелген дақылдарды жинау кезінде
ротордың пышақтарын мезгіл-мезгіл қайрау керек. Комбайндардың жұмыс
процесінде мезгіл-мезгіл ұнтақталған дәннің сапасын және комбайнның
дестелегіші мен бастырғышынан кейін астық шығынының шамасын тексеріп,
бұрын қойылған реттеулерге түзетулер енгізу қажет. Режимдерді түзетудің
ұсынылатын тәсілдері мен тәртібі комбайнның борттық компьютерінде,
сондай-ақ астық жинайтын комбайндарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықта
берілген.
Жинау машиналарының жұмыс сапасы бірінші кезекте әрбір агрегаттан
астық шығынының шамасы бойынша бағаланады. Астықтың рұқсат етілген
шығындары ауылшаруашылық талаптарымен белгіленген. Дестелегіштердің
жұмыс сапасы кесіндінің биіктігі, сабақтарының орамға салыну сипаты
(дестелегіштер үшін), дәннің жоғалуы және кесілген және кесілмеген
құлақтардың саны бойынша бағаланады.
Сабақтарды орамның бойымен және бойымен төсеу біркелкілігі өрістің
(қаламның) диагоналі бойынша орналасқан бес жерде көзбен анықталады
және егер оның ұзындығы немесе ені бойынша өлшенген орамның
қалыңдығының күрт өзгеруімен нан массасының үлесі айқын болса, біркелкі
емес деп саналады.
Оның бойлық осіне қатысты орамдағы сабақтардың бағыты
протектормен бес рет анықталады. Орақ артындағы шығындар бес жерде
диагональ бойынша салынған ауданы 0,5 м2 рамамен анықталады. Масақтан
бастырылған астықты мөлшері 0,5 м2 есептік алаң шегінде іріктелген бос
дәндермен қосады. Рамка шегінде жиналған дәндердің екі еселенген орташа
саны бойынша (жинауға дейінгі шығындарды шегергенде) бес өлшем
бойынша дестелегіштен кейін 1 м2 жоғалтылатын астықтың (бос, кесілген
және кесілмеген масақтардың) мөлшері анықталады. Доуборочными
шығындармен деп санайды ластанған, проросшие астық, егіннің дәнді
бастарын жинадық с потемневшей бояумен. Осы өрістегі өнімділікті біле
отырып, олар жұмыс сапасын бағалайтын орақ үшін шығындардың пайызын
анықтайды.
Басқа егістікке көшкенде немесе басқа дақыл жинау кезінде астық
жинау комбайндарын оңтайлы жұмыс режиміне баптау былайша
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орындалады. Біріншіден, сілтемеде бір комбайн конфигурацияланады, оның
шығындары анықталады, қажет болған жағдайда қосымша түзетулер мен
кейінгі бақылау жасалады. Бұл комбайнның оңтайлы жұмысына қол
жеткізгеннен кейін оның баптау режимдері сілтеме ретінде қабылданады, ол
бақылаушы комбайн болып саналады.
Оның реттеу режимдері байланыстың басқа комбайндарына беріледі.
Техникалық параметрлердің шашырауына байланысты түйіндегі астық
жинайтын комбайндардың барлық жұмыс органдарының реттеулерінің
сәйкестігін қамтамасыз ету мүмкін болмаса да, эталондық комбайн бойынша
баптау қысқа мерзімде комбайндардың оңтайлы, үлкен тобына жақын жұмыс
режимін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қанағаттанарлықсыз жұмыс
істейтін комбайндарды анықтайды, олардың жұмыс органдарына қосымша
түзетулер енгізеді және қайта бақылайды.
Комбайндар жұмысының сапасын дестелегіштен және бастырғыштан
кейінгі астық шығынының деңгейі, бункерге жиналған астықтың тазалығы
мен ұсақталуы бойынша бағалайды. Сапа көптеген факторларға байланысты:
комбайнда жүзеге асырылған құрылымдық шешімдердің техникалық деңгейі,
Орақ пен бастырғыштың жұмыс органдарының жай-күйі мен дұрыс реттелуі,
нан массасын беру, оның құрамы мен жай-күйі, дақылдардың ластануы мен
жатуы, тегістелген беті мен егістік бедері, таңдалған бағыт пен қозғалыс
жылдамдығы, комбайнердің шеберлігі мен технологиялық тәртіптілігі.
Бастырғыштың өткізу қабілеті (кг/с) — бұл комбайн агротехникалық
талаптарды сақтай отырып, 1 кг/кг өңдей алатын нан массасының шекті
мөлшері.
2.7.4 Комбайнға техникалық қызмет көрсету және жөндеу
Комбайндарға ауысым сайын техникалық қызмет көрсету ауысымдар
арасындағы аралықтарда төменде келтірілген ретпен жүргізіледі.
1. Қозғалтқыш капоталарын, су және май радиаторларын, ауа жинағыш
торын, қозғалтқышты салқындату жүйесін, тас аулағышты, бастыру
құрылғысын, соломотр кілттерін, көлік тақтасын және тазалау елегін шаңнан,
едендерден, кірден және өсімдік массасынан тазартады.
2. Радиатордағы су деңгейін тексеріп, қажет болған жағдайда қосыңыз.
3. Қозғалтқыштың иінді корпусында майдың болуын бақылаңыз және
оны су құятын тесікті шүберекпен сүртіп, зондтың жоғарғы белгісіне
қосыңыз.
4. Доңғалақтардың шиналарындағы ауа қысымын тексеріп, қажет
болса, қажетті шегіне жеткізіңіз.
5. Кабинаның ауа тазартқыш сүзгілері шаңнан тазартылады.
6. Гидрожүйенің резервуарындағы май деңгейін тексеріп, оны жоғарғы
белгіге дейін толтырыңыз.
7. Майлау кестесіне сәйкес механизмдердің, бөлшектер мен
тораптардың үйкелетін беттерін майлаңыз.
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8. Отынның, майдың, салқындатқыш және тежегіш сұйықтықтардың
ағуын олар болған кезде жояды.
9. Бекітудің сенімділігін бақылайды және қажет болған жағдайда
түйіндер мен механизмдердің бұрандалы қосылыстарын қатайтады.

2.35.- сурет. Астық жинайтын комбайнның компьютерлік диагностикасы
Егін жинау кезеңінде астық жинайтын комбайнның бір сағат жұмыс
істемеуі-төгілуге байланысты шығынның 0,13% жоғалуы. Сонымен қатар,
комбайн жұмыс істеп тұрған кезде астық жинағыштың (іріктеуші
платформаның), астық бастыру аппаратының артында астық шығыны
болады, олар 95% тозған комбайндар үшін 24%-ға дейін құрайды, бұл астық
саласының рентабельділігіне әсер етпейді.
Пайдалану кезеңінде жол берілетін шығындар деңгейіне ауыл
шаруашылығы техникасын (астық жинау комбайнын) жөндеуге техникалық
қызмет көрсету, астық жинау комбайнын барлық техникалық және
технологиялық реттеуді сақтау және орындау қағидаларын сақтаған
жағдайда қол жеткізуге болады. Әйтпесе, шығындар көп болады.
Таңдау платформасы. Дұрыс сақталмауы комбайнның іріктеу
платформасының істен шығу жағдайларының жартысынан көбіне әкеледі.
Сақтау ережелерін бұзу көбінесе металл емес өнімдерге әсер етеді: икемділік
жоғалады, кенеп жойылады, белдіктер стратификацияланады және
ұзартылады, тығыздағыштар зақымдалады және т.б.
Жинау маусымына дайындық кезінде олар кенептің құлыпталу
жағдайына назар аударады-мұнда бүлінуге және стратификацияға жол
берілмейді. Кенептің кернеуі тарту тізбегінің төменгі жолағы мен
бағыттаушы роликтің арасындағы алшақтық 10-15 мм болатындай болуы
керек.
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Кезде мата подборщика алынып, қарайды болуы жарықтар жетекші
білік. Таңдаушының транспортер вариаторы бірқалыпты, жұлқымай, айналу
жылдамдығын өзгертуі тиіс. Құрысулар мен саусақтардың сынуына жол
берілмейді. Астық жинайтын комбайндағы шнектің саусақтары мен түбінің
арасындағы қашықтық 12-20 мм, аралық үшін — 25-35 мм болуы тиіс.
Негізінен комбайн муфталарын жұмысқа дайындау олардың болуын
бақылаумен аяқталады. Бұл жағдайда жүктемесіз сақтауға қойылған
муфталардың серіппелері қалдық деформацияға ие болады және икемділігін
жоғалтады.
Дискілердегі Коррозия, төсеніштердің жануы, жарықтардың болуы,
сынған серіппелер мен қысқыш болттар қабылданбайды. Жұмыс жағдайында
серіппелер дискіге біркелкі тиіп тұруы керек, Сығылған серіппелердің
бұрылыстары арасындағы алшақтық кемінде 0,2 мм болуы керек.
Муфтаның іске қосылу моментін реттеу үшін муфтаны орнататын білік
бекітіледі, күш қолданылады және динамометр көмегімен іске қосу моменті
анықталады.
Егер комбайндағы муфталардың іске қосылу моментін бақылауға
мүмкіндік беретін құрылғылар жеткіліксіз болса, мұны жасауға болады:
серіппелерді катушкаларға тигізбестен қысу үшін қысқыш болттардың
жаңғақтарымен, содан кейін жаңғақтарды үйкеліс кезінде бір-екі айналымға
және алты айналымға — жұдырықшалы муфталарда бұрап алыңыз. Бұл
позицияда құлыптарды бұрап алу керек.
Тізбекті беріліс. Астық жинайтын комбайндардың тізбекті берілістерін
пайдалану проблемасы негізінен уақтылы диагностикалауды жүзеге
асырмайтындығында, нәтижесінде тізбектер жұмыс істегенше жұмыс істейді.
Сондықтан ауыстыру жатады түб ведущая и ведомая жұлдызшалар.
Тазалауға дайындық кезінде тізбектердің, жұлдызшалардың және керу
құрылғыларының жай-күйі бағаланады.
Пластиналардың сынуы немесе деформациясы, роликтердің бұзылуы
бар тізбектер ауыстырылуы керек. Зал мен жұлдыздардың тістерін бояуға
болмайды. Жұлдызшалар қатты, осьтік немесе радиалды қозғалыссыз,
біліктерде ұсталуы керек.
Керу құрылғылары кронштейндерінің дәнекерленген қосылыстарының
деформациясы мен үзілуіне, сондай-ақ керу жұлдызшасын бекітетін бұранда
үзілуі мен зақымдалуына жол берілмейді. Керу құрылғысының жұлдызшасы
тіркелген күйде тізбекті берілістің контурымен бір жазықтықта жатуы тиіс.
Жазықтықтан ауытқуға әрбір 100 мм орталықаралық қашықтыққа 0,2 мм
артық емес жол беріледі.
Іс жүзінде тізбектің тізбегі бар жұлдыздардың бір жазықтығы назардан
тыс қалады, бұл жұмыс кезінде тізбек құлап, бұзылған жағдайда қарапайым
комбайнды тудырады. Тізбектің жұмысын 300-400 Н (30-40 кг) жүктеме
астында он байланыстың ұзаруымен анықтауға болады. Барлық тізбекті
берілістер комбайнды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына
сәйкес тартылуы тиіс.
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Белдік берілістер. Астық жинау комбайнының майлануы,
қабыршақтануы, сымының зақымдануы және Пас пішінінің жоғалуы —
рұқсат етілмейді. Шкивтер жарықсыз, жарықсыз және бір жазықтықта жатуы
тиіс. Айналу осьтерінің кептелуіне жол берілмейді.
РСМ-10 бастыру аппараты жетегінің тарту механизмі кронштейнінің
бүйірі мен қозғалтқыш шкивінің сыртқы диаметрі арасындағы саңылау 17-23
мм шегінде болуы тиіс.
Көлбеу камераның жетегін қосу және өшіру механизмінің түйіндерінің
салыстырмалы орналасуын тексеріңіз. "Дон-1500" астық жинау комбайнында
дұрыс реттелген жағдайда, керу ролигінің тарту тығынының ұшы мен
контргайка арасындағы саңылау кемінде 10 мм болуы тиіс, раманың
кронштейні мен керу ролигінің иінтірегі арасындағы саңылау (жетек
қосылған кезде) 12 ± 1 мм болуы тиіс, пас пен қаптама арасындағы саңылау
"Дон-1500"астық жинау комбайны үшін 6-10 мм болуы тиіс.
Комбайнды дұрыс реттеген кезде, бастырғыш корпусына бекітілген
және салыстырмалы түрде созылған төменгі Пас байланысы арасындағы
алшақтық 5 мм болуы керек.жетекші доңғалақтың жоғарғы Пас буынының
үстіне орнатылған аяқ киім мен Пас арасындағы алшақтық 10 мм болуы
керек. тартқыш роликтің осіне бекітілген және жетек белдігін ішкі жағынан
жабатын қапсырма арасындағы алшақтық 18 миллиметр болуы керек.
"Дон-1500"астық жинау комбайнында түсіру шнегін қосу тетігін
қарайды. Жетек қосылған кезде серіппенің бұрылыстары арасындағы
қашықтық 1,0-1,5 мм болуы керек.механикалық зақымдалмаған,
қабыршақтанбаған, бөлінген жіптер, жарықтар, депрессиялар, дөңес, ал
қалған ұзаруы 4 пайыздан аспайтын белдіктер жарамды. Белдіктің керілуін
тексеру үшін жетекші буынның ортасында оған перпендикуляр бағытта
иілуді өлшеу керек, ал серіппелі тартқыш құрылғылары бар берілістерде
серіппенің ұзындығын қосымша тексеру керек.
Серіппелі тарту шкивтері бар белдік жетектері маусымда бір рет және
Пас тарту қабілетін жоғалтқан жағдайда кернеуді тексеруді қажет етеді.
Серіппелі құрылғылары жоқ белдіктердің керілуі БТО кезінде бақыланады.
Серіппелі керме шкивтері бар берілісте белдік іркіліп қалған жағдайда,
іркіліп қалу себебін анықтау үшін (егер жұмыс органдары бітеліп қалмаса)
белдіктің майысу мәнінің және керме серіппенің серпімділігінің сәйкестігін
тексеру керек.
Серіппелі керме шкивтері бар берілістерде жаңа белдікті орнату
кезінде белдікті ұзарту және оның керілуін бақылау ауысым сайын 48-50
мотосағат жұмыс істеуге жүзеге асырылады. Болашақта, жинау маусымының
соңына дейін кернеу бақыланбайды.
Мойынтірек түйіндері. Комбайнның мойынтірек тіректерінің сапалы
жұмысының негізгі белгілерінің бірі-өткір Шу мен жоғары қызудың
болмауы. Қоршаған ортаның температурасына қарамастан, Литол-24
майымен майланған мойынтіректерді жылыту 100°C-тан аспауы керек.
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Тасымалдау органдарында (шнектер, элеваторлар), соломотрястың
иінді біліктерінде, астық тобының қарсы жетегінің және артқы қарсы
жетектің біліктерінде орнатылған мойынтіректер бақыланады. Мойынтірек
корпустары жарықсыз болуы керек. Мойынтірек тығыздағыштарында май
сығылмауы керек. Егер экструзия болса, мойынтірек өзгереді.
Мойынтіректердің конустық жеңдерінің бұралу дәрежесін және
олардың бекітілуін тексеріңіз. Ослабляют тарту жетек тізбектерін және
белдіктер, шамасын анықтайды радиального саңылаудың мойынтірек
түйіндеріндегі.
Мойынтіректерді қыздырудың және мерзімінен бұрын істен шығудың
негізгі себептері: дұрыс орнатпау және бөлшектеу; монтаждау немесе
техникалық қызмет көрсету кезінде немесе тығыздағыштар зақымдалған
жағдайда маймен бірге мойынтірекке түсетін ластану; майлаудың болмауы
немесе артық болуы.
Шамадан тыс моменттер мойынтіректердің кептелуіне және тіпті ішкі
сақинаның бұзылуына әкелуі мүмкін; төмендетілген — білікке бекіту
сенімділігін төмендетеді. Бекіткіш шайбаның мұрттарын гайканың ойығымен
біріктіру гайканы моментті ұлғайту бағытында бұру керек. Астық жинайтын
комбайнның бекіту төлкелерінің гайкалары корпустың бұрандалы
қосылыстары бұралғаннан кейін ғана бұралады. [47]
2.8. Астық жинаудан кейінгі өңдеуге арналған машиналар
2.8.1 Технологиялық және агротехникалық талаптар
Астықты жинаудан кейінгі өңдеу астық өндірісіндегі көп еңбекті қажет
ететін процестердің бірі болып табылады. Астық массасы сақтау нысаны
ретінде бірегей беріктік қасиеттеріне ие. Болашақта жаңадан жиналған
астықты астық үйіндісі деп атаймыз, бұл сәйкесінше астық өндірісіндегі
міндетті буын болып табылатын егіннен кейінгі өңдеу қажеттілігін
анықтайды. Астықтың сақталуы оны сақтауға уақтылы және дұрыс
дайындаған кезде ғана қамтамасыз етілуі мүмкін: тазартылған, кептірілген
және сұрыпталған, ал егіннен кейінгі кідіріс немесе өңдеу технологиясының
бұзылуы әрқашан егіннің айтарлықтай шығындарымен байланысты. Астық
шығынын азайту проблемасын шешуде оны жүзеге асыру үшін
технологиялар мен техникалық базаны дамыту үлкен рөл атқарады, бұл
білімнің, іскерліктің, Дағдылар мен тәжірибенің жоғары деңгейін талап етеді.
Астық пен тұқымды жинаудан кейінгі өңдеу бойынша жоғары білікті
кадрларды даярлау ұзақ уақыттан бері осы күрделі міндетті шешудің шұғыл
қажеттілігі мен міндетті шартына айналды.
Астықты жинағаннан кейін өңдеу екі негізгі міндетті шешуі тиіс:
астықтың жаңа егінге дейін немесе неғұрлым ұзақ мерзімге сақталуын
қамтамасыз ету мақсатында оның төзімділігін арттыру; астықты тазалық
бойынша белгіленген кондицияға дейін жеткізу.
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Жаңа жиналған астық массасы, әсіресе елдің ылғалданған
аудандарында, тұрақсыз және бірнеше күн мен сағатта, негізінен өзін-өзі
жылыту және көгерудің салдарынан бұзылуы мүмкін. Сондықтан астықты
егіннен кейінгі өңдеу бүліну факторлары айқын көрінгенге дейін аяқталуы
керек. Астық сапасын сақтау үшін ең жақсы жағдайлар, егер барлық күндізгі
намаз жақын уақыт ішінде толық тұрақты күйге ауыстырылған жағдайда
қамтамасыз етіледі.
Астық жинаудан кейінгі өңдеудің заманауи технологиясы өлшеуден
кейін бірден жаңадан жиналған астық үйіндісі қоқыс тазалайтын және астық
тазалайтын машиналарға жіберілуі керек деп болжайды. Қоқыс
тазалағыштардағы астықты тазартудың негізгі талабы-бұл операцияны
мүмкіндігінше тез орындау. Жаңадан жиналған үйінділерді тазалаудың қысқа
мерзімді кідірісі де астықтың сапасын төмендетеді және кейіннен жұмыс
көлемін арттырады.
Қоспалар астыққа қарағанда жоғары ылғалдылыққа ие, сондықтан
тазартылмаған үйіндіде астық айтарлықтай ылғалдандырылады. Үйінділерді
қоспалардан тазарту оның бүліну факторларына, әсіресе өзін-өзі жылытуға
төзімділігін едәуір арттырады. Астықты дұрыс ұйымдастырылған егін
жинаудан кейінгі өңдеу шаруашылықтарда алаңдарда немесе желдетілетін
бункерлерде шамадан тыс әсер етпестен түсетін дақылдарды қабылдау және
алдын-ала тазарту үшін арнайы бөлімдер құруды қамтиды. Қабылдау
бөлімдері кез-келген фермада жабдықталуы мүмкін. Бөлімшелердің өткізу
қабілеті астық пен тұқымды кептіру және түпкілікті тазарту жөніндегі
жабдықтың өнімділігінен 3-5 есе артық болуы тиіс. Бұл ағымда астық
үйіндісін қабылдау және алдын-ала тазарту үшін қажет, тіпті оның тогы
максималды түрде түседі.
Кейбір жағдайларда егін жинау қарқыны орташа тұрақты
көрсеткіштерден 2-4, 5 есе көп болуы мүмкін. Кептіру және алдын ала
тазалау жедел, кідіріссіз жүргізілуі тиіс, бұл ұзақ сақтау кезінде астықтың
бүлінуіне төзімділігін қамтамасыз етеді. Алайда Қазақстанның нақты
өңірлері үшін тазалау және кептіру жүргізу мүмкіндіктері әртүрлі, бұл
астықты жинаудан кейінгі өңдеудің технологиялық процесін таңдау кезінде
елеулі және тіпті айқындаушы мәнге ие. Бұл, әсіресе, астықты кептіру үшін
кептіргіштен бірнеше өту қажет болатын республиканың ылғалданған
аудандары үшін өте маңызды.
Астықты алдын ала тазартуды үйінді тазартқыш арқылы бір өткізу
үшін жүргізеді, ал қоспаларды түпкілікті бөлуді бастапқы және қайталама
тазарту машиналарында жүргізеді. Дәнді кептіру үшін кейде кептіргіштен
бірнеше өту қажет. Әлбетте, содан кейін қолайсыз жылдары маусымдық
жұмыс көлемі бірнеше есе артады. Астықты кептіру процесі оны өңдеу
режимдеріне қойылатын талаптар деңгейі бойынша технологиялық тұрғыдан
неғұрлым қатаң болып табылатынын атап өткен жөн. Әйтпесе, жылу
режимінің бұзылуына байланысты астықтың бұзылуы сөзсіз. Іс жүзінде
астық материалын өңдеудің жылу режимі, әдетте, біршама жұмсартады.
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Алайда, бұл кептіргіштердің өнімділігінің төмендеуіне және токтарда
ылғалды астықтың жиналуына әкеледі.
Бұдан шығатыны, кептіргіштер тәулік бойы жұмыс істеген кезде де
астықтың барлық ағынын жеңе алмайды. Кептіруді күтіп, дымқыл астықты
мәжбүрлеп асыра пайдалану өсірілген астықтың тұқымдық, азық-түлік және
жемдік қасиеттерін сақтаудың ең қиын кезеңі болып табылады. Дәл осы
кезеңде астық пен тұқым мөлшерінің көп жоғалуы орын алады және сапасы
күрт нашарлайды. Бұл жағымсыз құбылыстарды болдырмау немесе алдыналу астықты дұрыс ұйымдастырылған егіннен кейінгі өңдеудің басты міндеті
болып табылады. Әрине, фермаларда кейбір резервтер бар, алайда, осыған
қарамастан, жиналған ылғалдылық деңгейі мен оны өңдеуге түсу қарқыны
бойынша біркелкі еместігін ескере отырып, барлық жиналған астықты
ағында кептіру мүмкін емес. Кептіргіштер босатылғанға дейін астықты кем
дегенде біраз уақыт бүлінуден қорғаудың технологиялық мүмкіндігін табу
керек.
Бұл мәселенің қолайлы шешімі-астық массасын атмосфералық ауамен
немесе жасанды салқындатылған ауамен желдету арқылы салқындату. Бұл
жаңа жиналған астықты белсенді желдету әдісімен уақытша сақтауды
қамтамасыз етеді, бұл экономикалық тиімді және барлық фермаларға қол
жетімді.
Сондықтан астық үйінділерін белсенді желдету техникасы мен
технологиясын игеру Астықтың сандық және сапалық шығынын азайтудағы,
технологияны жетілдірудегі және оны егіннен кейінгі өңдеудің тиімділігін
арттырудағы маңызды және қол жетімді бағыт болып табылады.
Атмосфералық ауамен белсенді желдету астықты жинаудан кейінгі
өңдеу кернеуін төмендетуге мүмкіндік береді. Астықты жинаудан кейінгі
өңдеудің екінші кезеңінің негізгі міндеті дайын өнімнің максималды
шығымдылығымен берілген тазалықтағы астықты алу болып табылады.
Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы ауыл шаруашылығы өндірісінде
мақсаты бойынша да, күрделілігі мен функционалдық мүмкіндіктері
бойынша да әртүрлі астық тазалау машиналары бар. Дәнді дақылдарды
алғашқы өңдеу үшін ауа торлары, Триер блоктары, күрделі ауа торлары
кеңінен қолданылады, ал екінші өңдеу үшін пневматикалық сұрыптау
үстелдері, электромагниттік машиналар мен сепараторлар қолданылады.
Кептірілген астықты түпкілікті тазарту-бұл әртүрлі сепаратор
органдарын қолданумен қамтамасыз етілетін көп сатылы технологиялық
процесс. Алайда тазалауды арамшөптер мен астық қоспаларының сандық
құрамын, қиын бөлінетін компоненттердің болуын, сондай-ақ олардың
қасиеттері мен ерекшеліктерін анықтағаннан кейін ғана бастау керек.
Болашақта астық тазалайтын машиналардың оңтайлы жиынтығын таңдап,
Елек саңылауларының нақты мәндерін және Триер цилиндрлерінің ұяшық
диаметрлерін анықтай отырып, оларды технологиялық сызыққа
орналастырудың белгілі бір реттілігін анықтау қажет. Машиналардың
оңтайлы жұмыс режимі астықты сынамалы тазалау жүргізу, алынған астық
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пен қалдықтар фракцияларының теңгерімін алу, әрбір астық тазалау
машинасы бойынша тазалау тиімділігін анықтау, қалдықтардағы толыққанды
астық шығынының деңгейін тексеру арқылы белгіленеді.
Егер астықты бір өткізу үшін қалдықтарға негізгі астық шығынының
рұқсат етілген деңгейі кезінде тазалық бойынша қажетті кондицияларға
жеткізу және есептік өнімділікті қамтамасыз ету жүзеге асырылса, Астық
тазалау машиналарын дайындау аяқталды деп есептеледі. Жоғарыда
айтылғандарды талдай отырып, егіннен кейінгі өңдеудің тиімділігін арттыру
үшін бір уақытта атмосфералық ауамен белсенді желдету арқылы беткі
ылғалдың көлемін қамтамасыз ететін жоғары өнімді алдын-ала өңдеу
машиналарын құру қажет, бұл астықтың өздігінен жылынуын және бүлінуін
болдырмайды. Ауаны елейтін астық тазалайтын машиналар мен триерлерде
сепарация процестерін қарқындатуға мүмкіндік беретін жұмыстар жүргізу
қажет.
Ауылшаруашылық өндірісінің кез-келген өнімі сияқты, астық оның
сапасына қойылатын бірқатар талаптарды қанағаттандыруы керек. Мақсаты
бойынша ол екі топқа бөлінеді: азық-түлік, жемдік және техникалық астық;
тұқымдық астық.
Сонымен қатар, әр топтың сапасына мемлекеттік стандарттармен
реттелетін арнайы талаптар қойылады. Астықтың тауарлық сапасының
негізгі көрсеткіштері мынадай: арамшөп басу; ылғалдылық; абсолютті масса;
табиғи; иісі, дәмі; түсі; зиянкестермен залалдану.
Астықтың залалдануы талдау үшін алынған аспа салмағына пайызбен
көрсетілген бөгде қоспалардың массасымен сипатталады. Азық-түлік
астығында арамшөптер мен астық қоспалары бар. Арамшөптерге мыналар
жатады: минералды (жер, құм, шаң), органикалық (жапырақтардың бөліктері,
құлақтың сабағы, омыртқа, жыныс), арамшөптердің тұқымдары, зиянды
қоспалар (қоқыс, эргот және т.б.), сондай-ақ мәдени өсімдіктердің шіріген,
өсіп-өнген және бүлінген дәндері.
Дәнді қоспаларға мыналар жатады: негізгі дақылдың бүлінген,
дамымаған, өсіп кеткен, Жасыл дәндері, сондай-ақ арамшөп қоспасына
жатқызылмаған басқа дақылдардың дәндері (бүтін де, бүлінген де).
Астықтың ластануы астық үйіндісінің орташа үлгісінен бөлінген ілмегімен
анықталады. Астықтың ылғалдылығы деп ондағы судың құрамы түсініледі,
ол астықтың бастапқы салмағына (кептірілгенге дейін) пайызбен көрсетіледі.
Ылғалдылық астық жағдайының маңызды көрсеткіштерінің бірі болып
табылады, ол оны сақтау кезінде ерекше маңызды. Ылғал астық өте тез
қызады және нашарлайды, сондықтан сіз тек құрғақ астықты сақтай аласыз.
Астықтың ылғалдылығы екі әдіспен анықталады: кептіру шкафында
кептіру әдісімен; ылғал өлшегіш көмегімен. Абсолютті масса құрғақ затқа
қайта есептегенде граммдағы 1000 дәннің массасы деп аталады. Алайда,
абсолютті масса астықтың орындалу көрсеткіші ретінде ғана маңызды.
Табиғи-бұл грамммен көрсетілген бір литр дәннің массасы. Табиғат астық
үйіндісінің кейбір физикалық қасиеттерінің, астықтың өнімділігі мен ұн
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қасиеттерінің көрсеткіші ретінде маңызды. Табиғат бұрғылау деп аталатын
құрылғымен анықталады. Азық-түлік, жемдік және техникалық астықтың
сапасын анықтау әдістері ГОСТ-пен анықталады.
Азық-түліктік астық сапасына қарай екі топқа бөлінеді: белгіленген
базистік кондицияларға сәйкес келетін астық; базистік кондициялардан
ылғалдылығы, табиғаты, арамшөп және астық қоспасы бойынша нашар
жаққа ауытқуы бар астық (шектеу кондициялары).
Мемлекет базалық жағдайды қанағаттандыратын астықты қатты
бағамен сатып алады. Бұл ретте сапасы бойынша базистік кондициялардан
асатын астық бағасына үстеме (бонификациялау) белгіленеді, ал сапасы
бойынша базистік кондицияларды қанағаттандырмайтын астыққа жеңілдік
(рефакция) жасалады. Астыққа арналған базистік кондициялар топырақклиматтық аймақтар бойынша белгіленеді (2.8.1-кесте).
Алайда шектеу кондициясындағы астық та мынадай талаптарға сәйкес
келуі тиіс: ылғалдылық 16-19% - дан жоғары емес (ауданға байланысты);
қара бидай мен бидайға арналған арамшөп қоспасы 5% - дан артық емес,
күріш үшін 10% - дан артық емес, өзге де дәнді дақылдар үшін 8% - дан
артық емес; астық қоспасы 15% - дан артық емес.
2.8.1-кесте. Бидай астығына базистік және шектеу кондициялары
Сапа көрсеткіштері
1
Ылғалдылық, %
Арамшөп қоспасы, %
Астық қоспасы %:
жаздық бидай үшін
күздік бидай үшін
Заттай күйі, г/л
Иісі
Жұқпалылығы

Кондициялар
Базисті
2
14-17
1

Шектеуші
3
17-19
5

2
3
730-760
қалыпты
Рұқсат етілмейді

15
15
Шеткі шекара
қалыпты
Рұқсат етіледі

Егін көбінесе тұқым дәнінің сапасына байланысты. Егу тек осы
аймақтағы ең жақсы аудандастырылған сорттардың тұқымдарымен
жүргізілуі керек. Егіске арналғандар сұрыптық және тұқымдық қасиеттері
бойынша бағаланады, ал сапаны бақылау бақылау-тұқымдық зертханаларға
жүктеледі. Тұқымдық материалдың себу сапаларынан мемлекеттік
стандарттармен: тазалық; ылғалдылық; аурулар мен зиянкестермен залалдану
нормаланады.
Тазалық іліністегі негізгі дақыл тұқымдарының пайыздық құрамымен
(массасы бойынша) сипатталады. Ілініс негізгі дақылдың тұқымдары мен
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қалдықтарына бөлінеді. Талдау кезінде қалдықтарға мыналар жатады: ұсақ
және әлсіз, өсіп шыққан, шіріген, ұсақталған, зиянкестермен зақымданған
негізгі дақыл тұқымдары; басқа мәдени өсімдіктердің тұқымдары; арамшөп
тұқымдары; зиянды қоспалар (қаракүйе, қастауыш және т.б.); өлі қоқыстар
(минералды және органикалық).
Сонымен қатар, қалдық фракцияларын жаппай есепке алудан басқа, 1
кг астыққа келетін арамшөптер мен мәдени өсімдіктер тұқымдарының саны
да есептеледі. Сондай-ақ, өну және өну энергиясы бақыланады.
2.8.2
Астық тазалау машиналарының, агрегаттар мен
кептіргіштердің құрылысы және оларды реттеудің технологиялық
процесі
Әдетте, астық пен тұқымдарды егіннен кейінгі өңдеудің қолданыстағы
технологиялары жаңадан жиналған астық үйіндісін алдын - ала тазартуды,
алғашқы тазалауды, екінші рет тазалауды және соңғы операция ретінде
сұрыптауды қамтиды. Астық үйіндісін алдын-ала тазартудың мақсатыастықты егіннен кейінгі өңдеудің келесі операцияларын орындау үшін
қолайлы жағдай жасау. Кептіру процесін қамтамасыз ету үшін бұл міндетті
шарт. Дәнді дақылдардан тазартқыштарда негізінен үлкен қоспалар бөлінеді,
бұл астық массасының ағынын арттырады және шахта кептіргіштерінің
қораптары арасында тұрып қалу ықтималдығын азайтады. Алдын ала тазарту
астықтың бүлінуіне төзімділікті арттырады, бұл өзін-өзі жылыту
процестерінің дамуына байланысты.
Айта кету керек, алдын-ала тазарту ұсақ астық үйіндісі токқа түскен
кезде бірден жүргізілген кезде ғана тиімді болады. Тазалаудың шамалы
кідірісі де астықтың сапасын төмендетеді және өзін-өзі жылытуға ықпал
етеді. Сонымен қатар, тазартуды кешіктірген кезде астық пен дымқыл
қоспалар арасында ылғал қайта бөлінеді, астықтың ылғалдылығы
жоғарылайды және оны сақтау шарттары нашарлайды.
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2.36. – сурет. Астық үйіндісін алдын ала тазарту
МПО - 50 машинасының технологиялық схемасы
а-тазартылған өнім, в-жеңіл қоспалар, с-ірі қоспалар
1-өнімнің кірісі, жеңіл қоспалардың 2 түсіру бұрандасы, 3-диаметрлі
желдеткіш.
Астықты жинағаннан кейін өңдеуге арналған астық тазалау-кептіру
кешендерінің құрамында үйіндіні алдын ала тазалау бойынша операцияны
өнімділігі 20 т/сағ зд-10.000 стационарлық машиналар және өнімділігі 50
т/сағ МПО-50 машиналар орындайды.
Соңғылары астық тазалау агрегаттарында және жаңа астық тазалаукептіру кешендерінде ОП-50 қабылдау бөлімшелерінің жабдықтарының
құрамында қолданылады. МПО-50 машинасындағы үйінділерді тазартудың
технологиялық процесінің схемасы көрсетілген (сурет. 2.36). Жеңіл қоспалар
ауа ағынымен жойылады, ал үлкендері електен шығады. ZD-10.000 және
MPO-50 машиналарының маңызды технологиялық жетіспеушілігі-бұл
Електің болмауы, нәтижесінде ұсақ қоспалар, әдетте, негізгі астыққа
қарағанда ылғалды болмайды және астықпен бірге кептіруге түседі. Өзін-өзі
жылжытатын VVP-20A және OVS-25 тазартқышы, сондай-ақ K-527a
стационарлық машиналары бұл кемшіліктен айырылған. Ауаны тазартудан
басқа, оларда үлкен ғана емес, сонымен қатар ұсақ қоспалар да шығарылатын
Елек диірмендері бар. Ауа тазарту бөлігі бірінші аспирация каналынан
тұрады, олар електен өткізгенге дейін жеңіл қоспаларды алып тастайды және
екінші аспирация каналдары електен өткізгеннен кейін жеңіл компоненттерді
алып тастайды.
Астық пен тұқымдарды алғашқы тазарту астық үйіндісін алдын-ала
тазалап, кептіргеннен кейін жүзеге асырылады. Астық ылғалдылығы төмен
аудандарда егіннен кейінгі өңдеу бастапқы тазартудан басталады. Негізгі
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астықтың аз шығынымен мүмкіндігінше үлкен, кіші және жеңіл қоспаларды
бөлу үшін. Материал ауа елеуіш машиналарында ені, қалыңдығы және
аэродинамикалық қасиеттері бойынша бөлінеді. Өңдеуден кейін астық
тазалығы бойынша дайындау базалық кондицияларының нормаларына
сәйкес келуі тиіс. Алғашқы тазалауға түсетін астық массасының
ылғалдылығы 18% - дан жоғары болмауы және арамшөп қоспасы 8% - дан
артық болмауы тиіс. Бастапқы тазарту машиналарында қоспалар ғана емес,
сонымен қатар астық негізгі (азық-түлік) және жем фракцияларына
сұрыпталады. Ол үшін машинаның Елек диірмендеріне негізгі дақылдың
ұсақ және ұсақ дәндерін бөлек фракцияға бөлетін қосымша сұрыптау торы
кіреді.
Бастапқы материал бастапқы тазалау кезінде 4 фракцияға бөлінеді:
тазартылған астық; жемдік астық (негізгі дақылдың ұсақ және қуыс дәндері);
ірі және жеңіл қоспалар; ұсақ қалдықтар. Алайда, машинаның жұмыс
органдарын Мұқият реттеу кезінде де негізгі астықтың қалдықтарға
жоғалуын болдырмау мүмкін емес. Қалдықтың барлық фракцияларындағы
негізгі астықтың жол берілетін жиынтық шығындары бастапқы материалдағы
негізгі дақылдың астық массасының 1,5% - ынан аспауы тиіс. Өңделген
материалда 3% артық қоспалар болмауы тиіс. Айта кету керек, астықты
алғашқы тазарту кезінде үлкен, ұсақ және жеңіл қоспаларды бөлудің
тиімділігі шамамен 60% құрайды.
Астықты алғашқы тазарту стационарлық машиналарда жүргізіледі,
ЗВС-10.000, ЗВС-20, ЗВС-20а, К-527а. 2.37) машинада екі параллель
орнатылған торлы диірмен бар.
Елек диірмендеріне түскенге дейін астық массасы аспирациялық
каналдарда бөлініп, жеңіл қоспалар мен шаңды кетіреді. Қайталама тазалау
машиналары негізінен алдын ала және бастапқы тазартудан өткен тұқымдық
мақсаттағы астықты өңдеу үшін қолданылады. Бұл машиналарда, егер бөлу
үшін арнайы машиналар қажет болатын қиын бөлінетін қоспалар болмаса,
тұқымдарды тазалық бойынша бірінші және екінші сынып нормаларына
дейін бір рұқсаттамамен жеткізуге болады. Тұқымдарды екінші рет тазалау
бастапқы материалды 4 фракцияға бөле отырып, күрделі ауа-елеу
машиналарында жүргізіледі: тұқым; екінші сұрыпты астық; аспирациялық
қатарлар және ірі қоспалар; ұсақ қоспалар.

2.37-сурет. Астық тазалайтын ауа торлы
ЗВС-20а машинасы
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2.38-сурет. СВУ-5А әуе-елеуіш әмбебап машинасының технологиялық
схемасы
Екінші рет тазалау үшін СВУ-5, СВУ-5а, СВУ-10, К-547а машиналары
пайдаланылады, сонымен қатар олар СП-10, СП-10а тұқым тазарту
қондырғылары ретінде, сондай-ақ тұқым өңдейтін кәсіпорындардың
өндірістік желілерінде орнатылады. СВУ-5а тұқым тазартқыш машинасы тор
диірменінен астық түсетін жерлерде орнатылған лақтырғыш жапқыштардың
жағдайы өзгерген кезде бірнеше Технологиялық схемалар бойынша жұмыс
істей алады.
Машинада екі Елек диірмені бар, жоғарғы жағы екі деңгейлі Б1, Б2, Г1,
Г2 және төменгі жағы бір деңгейдегі В1 және В2 торларымен. Көптеген
отандық ауа торлары сияқты, В1 торы астық ағынын шамамен екі массаға
тең, бірақ мөлшері әртүрлі фракцияларға бөледі. Одан Б2 торына өту арқылы
ірі астық ірі қоспалар ауыстырылады, содан кейін олар сыртқа шығып кетеді.
Негізгі астықтың ең үлкен фракциясы Б2 торынан өту арқылы екінші
аспирацияға түседі. Б1 торы арқылы орта, ұсақ дәндер мен қоспалардың өтуі
Г1 және Г2 сұрыптау електерінде одан әрі бөлу үшін түседі, онда негізгі
дақылдың орташа мөлшердегі тұқымына түсумен өтеді, ал негізгі дақылдың
екінші сортының түсуімен В1 және В2 електерінде Өтпе жолмен
пысықталады, ал ұсақ қоспалар електен өткізіледі.
Бірінші аспирация арналары Б1 торына астық түсер алдында жеңіл
қоспалар мен шаңды кетіреді. екінші аспирациялық каналдағы неғұрлым
қарқынды ауа ағыны тұқымның негізгі фракциясынан (Б2 елегінің өтуі және
Г2 електен шығуы) негізгі дақылдың әлсіз және сынған тұқымдарын, сондайақ қалған жеңіл қоспаларды алып тастайды. Егер күрделі Астық тазалау
машиналарында өңдеу кезінде қоспаның (бидайдағы арпа немесе жабайы
шалғам тұқымы) қиын бөлінетін компоненттерінің болуына байланысты
материалдың тазалығы бойынша қажетті талаптарға қол жеткізілмесе, астық
немесе тұқым қосымша триерлік блоктарда немесе арнайы машиналарда,
негізінен пневмосорттық үстелдерде тазартылады.
Көкөніс дақылдарының, жемшөп шөптерінің, зығырдың тұқымдары
үшін магниттік сепараторлар, зығыр слайдтар және басқа да машиналар
қолданылады. Триер цилиндрлері мен Триер блоктары-алғашқы тазалаудан
өткен астық массасынан қысқа және ұзын қоспаларды бөлу үшін
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қолданылатын арнайы астық тазартқыш машиналар. Торлы бетті
сепарациялаудың технологиялық әсері бойынша триерлік қондырғыларды
азық-түлік және тұқымдық астықты өңдеу үшін қолданылатын екінші рет
тазалау машиналарына жатқызу керек.
Триерлеуді астық массасында ұзын немесе қысқа қоспалар болған
кезде және жалпы ластану деңгейі азық-түліктік астық үшін базистік
кондиция нормаларынан немесе егіс материалына арналған стандарт
нормаларынан жоғары болған кезде жүргізеді. Триерлеу, егер қоспалардың
құрамында ұялы бетпен бөлінуі мүмкін зиянды немесе ерекше ескерілетін
қоспалар болса, кондициялау нормаларына сәйкес келетін ластану деңгейінде
де қажет. Триерлеу процесінде үш фракция бөлінеді: тазартылған астық;
қысқа қоспалар; ұзын қоспалар.
ЗАВ-40 жаңғыртылған Астық тазалау агрегаты жұмысының
технологиялық процесі былайша өтеді. Көлік құралынан астық үйіндісі
үйінді
шұңқырға
түсіріледі,
содан
кейін
нория
ШҚЖ-30-40
пневмоинерциялық сепараторының тиеу бункеріне беріледі (2.39-сурет).
Сепараторда астық үйіндісі үш фракцияға бөлінеді: тазартылған астық
(бірінші фракция); қалдықтар (екінші фракция); қоспалар (үшінші фракция).
Тазартылған астық бункерге жіберіледі, ал астық қалдықтары
тасымалдағышпен қалдықтар бункеріне жіберіледі. Қоспалар құбыр арқылы
жылжымалы ыдысқа немесе қосымша бункерге шығарылады. 4-бункерден
алдын ала тазартылғаннан кейін қабылдау шөмішіне, содан кейін бастапқы
тазалау машиналарына және триерлік блоктарға жіберіледі. Тазартылған
астық бункерге беріледі. Екінші нұсқа бойынша бірінші фракцияның астығы
бірден екінші тазалау машиналарына және триерлік блоктарға жіберіледі.

2.39. - сурет. Жаңғыртылған астық тазалау агрегатының технологиялық
сызбасы ЗАВ-40
1-үйінді шұңқыр; 2-норий; 3-ПВО-30 – 40 пневмоинерциялық
сепараторы; 4 - тазартылған астық бункері; 5-ЗВС – 20 астық тазалау
машинасы; 6 – триерлер блогы; 7 – транспортер; 8-жылжымалы
сыйымдылық.
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Сынақтар бидайдың ылғалдылығында 35% - ға дейін және
қоқыстануында 20% - ға дейін жүргізілді. Жүргізілген сынақтар нәтижесінде
бір өткізу кезінде қоспалардың 50% - дан астамы бөлінді, ылғалды алу 1-20%
- ды құрады. Жаңғыртылған агрегаттың жұмысы кезінде оның өнімділігі
сериялық агрегатпен салыстырғанда 30-40% - ға өсті, астықтың тазалығы
тиісінше 98% және 95% - ды құрады, бірінші фракциядағы 1000 дәннің
массасы 6-10% - ға өсті. ЗАВ-40 эксперименттік Астық тазалау агрегатының
ылғалдылығы жоғары және қоқыстанған астық үйіндісін өңдеудегі
технологиялық сенімділігінің артуы атап өтілді.
2.8.3 Астық тазалау техникасына техникалық қызмет көрсету және
жөндеу
Астықты жинағаннан кейін өңдеуге арналған машиналарға техникалық
қызмет көрсету мынадай түрде жүргізіледі. Астық тазалау машиналарында
стандар аспалары серіппелерінің, стан жетегінің шатундарының, бас біліктің
мойынтіректерінің бекітілуін, жетек шкивтері мен жұлдызшалардың бекіткіш
бұрандаларының тартылуын, бұрандалық қосылыстардың жай-күйін, белдік
берілістердің тартылуын тексереді. Астық пен ауа құбырларын тазалаңыз.
ТҚК-1 кезінде зақымдалған және тозған берілістерді, електерді және
машинаның басқа да құрастыру бірліктерін қосымша ауыстырады. Схемаға
сәйкес барлық мойынтіректер мен үйкеліс қосылыстары тазаланады және
майланады.
Щеткалардың күйін анықтаңыз және олардың жағдайын реттеңіз.
Щеткалар елекке оның бүкіл бетіне мықтап жабысып тұруы керек. Бұл кезде
кептіру қондырғылары тізбекті берілістерді реттейді. Түсіру құрылғысына,
вагондардың жетегіне, желдеткіштерді бекітуге, қырғыш конвейерге,
қоршаулар мен баспалдақтарға ерекше назар аудара отырып, Бұрандалы
қосылыстарды тексеріңіз және тартыңыз. Беріліс моторындағы майдың ағып
кетуін, сондай-ақ қоршаған орта температурасынан 50°аспайтын
Қозғалтқыштар мен мойынтіректерді жылытуды жойыңыз.
Өңделген дақыл дәнінің бастапқы ылғалдылығына байланысты
кептіргіштердің
жұмыс
органдары
реттеледі:
салқындатқыштың
температурасын, дроссельдің ашылуын және өткізу қабілетін реттеңіз.
Кептіргіштердің
мойынтіректерін,
қозғалмалы
және
айналмалы
механизмдерін майлаңыз.
ТО-1 қосымша кареткалар мен қырғыш транспортердің жетек тізбегінің
керілуін реттеуді қарастырады. Күйме жетегінің мотор-редукторларындағы
май деңгейін тексеріңіз. Оттықтың қаптамасының, кептіру барабандарының
лабиринтті тығыздағыштарының жай-күйін бақылайды. Электродтар
арасындағы саңылауды 3-5 мм аралығында реттеңіз. желдеткіштердің күйін
тексеріңіз.
ТҚК-2 кезінде ЕТО және ТҚК-1 барлық операциялары орындалады,
содан кейін бос жұмыс істей отырып, кептіргіштің құрастыру бірліктерінің
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техникалық жай-күйін тексереді және қажет болған жағдайда ақаулықтарды
жояды. Беріліс моторлары мен мойынтіректердегі майды бақылау деңгейіне
дейін жеткізіңіз. От жағу блогына техникалық қызмет көрсетуді зауыт
нұсқаулығына сәйкес жүргізеді.
Техниканы жөндеу машинаның жұмысқа жарамдылығы мен жұмысқа
қабілеттілігін қолдау немесе қалпына келтіру үшін талап етіледі. Жөндеулер
ағымдағы және күрделі болып бөлінеді. Ағымдағы жөндеу кезінде машинаны
ішінара бөлшектеу көзделеді. Әдетте, оның түйіндерінің бірі күрделі
жөндеуден өтеді, ал қалғандары мұқият бақыланады.
Күрделі жөндеу кезінде машинаның жұмыс қабілеттілігі толығымен
қалпына келтіріледі. Күрделі жөндеу мамандандырылған жөндеу
шеберханаларында немесе зауыттарда жүзеге асырылады.
Астық кептіргіштерді жөндеу, бірінші кезекте, оттықтың автоматика
аспаптарын
(фотореле,
тұтану
электродтары,
қысымның
түсу
сигнализаторын ауыстырып қосқыш және т.б.) жөндеуді, сондай-ақ отын
өткізгіш жүйенің герметикалығын тексеруді білдіреді. Жөндеу барысында
мемлекеттік тексеруге логометрлер, отын шығысын өлшегіштер,
вольтметрлер, амперметрлер және басқару қалқандарына орнатылған басқа
да жабдықтар тапсырылады.
Жөндеуді бастамас бұрын астық кептіргіштер шаңнан, кірден, күйеден
және тоттан мұқият тазаланады. Кейде астық кептіргіштерді жөндеу
жабдықты толық немесе ішінара ауыстыру жүзеге асырылатын тазарту
бөлімін қайта құруды қамтиды. Жөндеуге болатын бөлшектер жөнделеді, ал
жөндеуге келмейтін бөліктер ауыстырылады. Барлық бөліктер (жаңа
қораптар немесе жөнделген) ішкі жағынан коррозияға қарсы немесе асфальт
лакпен боялған.
Егер шахтаның металл бөліктері коррозиямен ішінара бұзылса, онда
олар кесіліп, орнына 3 мм болаттан жасалған патчтар қойылады. Патчтар
шахтада астықтың қозғалысына кедергі келтірмейтіндей етіп қойылады. Егер
қыздыру камерасындағы люктерді жөндеу қажет болса, онда жылу
алмастырғыш пен коллекторда қақпақтар Мұқият реттеледі. Бұл астық
кептіргішті пайдалану кезінде атмосфералық ауаны соруды болдырмау үшін
жасалады.
Орналасуы кезінде қабырға полукоробов қадағалайды, дегенмен, чтоб
болдырмау үшін кідіріс астық олардың жоғарғы грань прилегала қабырғаға
шахта тығыз.
Өздігінен ағатын су төгетін құбырларды жылу және ылғал
алмастырғышқа орнату кезінде табиғи еңіс бұрышында оны шикізатпен
қалыпты толтыруын қамтамасыз ету керек. Шығару құрылғылары жабық
болған кезде астық тығыздық арқылы оянбауы тиіс.
Астық кептіргіштерді жөндеу кезінде сөрелердің немесе раманың
Шығыс науаларының қисықтары мен қисықтарын жиі жою қажет. Жөндеу
басталғанға дейін желдету жабдығын тексереді және мұқият тазалайды.
Табылған барлық тығыздықтар мен олқылықтарды жабыңыз. Күкірт газдары
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мен тоттың коррозиясынан қорғау үшін сору үшін жұмыс істейтін
диффузорлардың, ауа өткізгіштің желдеткіштерінің ішкі беттері коррозияға
қарсы немесе асфальт лакпен жабылған.
Желдеткіштерді жөндеуден кейін доңғалақтың тепе-теңдігі тексеріледі,
пышақтардың жағдайы, құлыптау бұрандалары, спицтер мен мойынтіректер,
сондай-ақ желдеткішті іргетасқа орнатудың көлденеңдігі тексеріледі.
2.9. Агросервис жүйесін ұйымдастыру
2.9.1
Ауыл
шаруашылығы
өндірісінің
тасымалдауды және жеткізуді ұйымдастыру

материалдарын

Ауылшаруашылық өнімдерін тасымалдаудың өзіндік маңызды
ерекшелігі бар, ол осындай жүк тасымалының маусымдылығына
байланысты. Тауарларды тасымалдауды ұйымдастыруда кейбір қиындықтар
туындайды, өйткені ол қатып қалуға, климаттың әсерінен қасиеттері мен
сипаттамаларының тез өзгеруіне және тиеу-түсіру кезінде зақымдану
ықтималдығына байланысты. Осыған байланысты көптеген фермалар мен
ауыл шаруашылықтарында өз көлігі жоқ, бірақ жүк тасымалдау қызметтерін
ұсынатын компаниялармен жұмыс істейді. Тасымалдаушының алдында
машиналармен ауыл шаруашылығы жүктерін тасымалдауды ұйымдастыру
бойынша өте маңызды және жауапты міндет тұр. Мұны істеу үшін сіз жүк
пен оның сипаттамаларына байланысты дұрыс көлікті таңдап, тиеу-түсіру
шараларын жүргізіп, тауарды қажетті уақытта соңғы алушыға жеткізуіңіз
керек.

2.40-сурет. Астық тасымалдау
Ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдау туралы сөз болғанда,
жүктердің осы санатына мыналарды жатқызуға болатынын түсіну керек:
дәнді дақылдар; көкөністер; жемістер; мақта; мал шаруашылығы өнімдері;
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Өсімдік шаруашылығы өнімдері; отырғызу-егу материалдары; тыңайтқыштар
және т. б.
Астықты тасымалдау жағдайында астық тасымалдаушыларға
артықшылық беріледі. Бірақ мұнда да дәнді дақылдарға жарамды бірнеше
көлік нұсқаларының болу фактісін ескеру қажет. Ауылшаруашылық
өнімдерін тасымалдауды ұйымдастыру мәселелерін шешуді жеңілдету үшін
арнайы жіктеу қолданылады. Ал:
Физикалық-механикалық.
Осы
белгілер
бойынша
барлық
ауылшаруашылық жүктері сұйық (сұйық) және қатты болып бөлінеді.
Сондай-ақ, біз табиғи беткейдің бұрыштары, үйкеліс коэффициенттері, бүйір
қысым және т.б. туралы айтып отырмыз, яғни машина корпусының
дизайнына және жақтауға бекітуге әсер ететін барлық қасиеттер мен
сипаттамалар. Ауылшаруашылық тобының барлық жүктерінің шамамен 70%
сусымалы және сусымалы болып табылады;
Жеделдік және кезеңділік. Кейбір жүктер қысқа мерзімде жеткізуді
талап етеді, басқалары бойынша агротехникалық лимиттер белгіленген, яғни
бұл тез бұзылатын өнім. Басқа тауарлар тасымалдауды ұзақ уақытқа созуға
мүмкіндік беретін қасиеттерге ие;
Тасымалдау шарттары. Мұнда жүктер бірнеше санатқа бөлінеді.
Біріншісі-автомобильге тасымалдау үшін арнайы жағдайларды қажет
етпейтін қарапайым ауылшаруашылық жүктері. Екінші санат тез бұзылатын
тауарларды біріктіреді, онда белгілі бір температура мен санитарлық
жағдайларды сақтау маңызды. Үшінші санат-жағымсыз өткір иісі бар
тауарлар, сондықтан оларды тек арнайы жабдықталған және жабдықталған
машиналарда тасымалдау керек. Төртінші және бесінші Санаттар сәйкесінше
антисанитариялық жүктер мен жануарлар болып табылады.
Барлық
осы
нюанстарды
ескере
отырып,
олар
ауыл
шаруашылығындағы тасымалдаудың тиісті түрлерін ажыратады. Жүктің
сипаттамалары мен қасиеттеріне байланысты өндірушіден соңғы алушыға
сауатты жеткізуді ұйымдастыру қажет. Ауыл шаруашылығы өнімдерін
жеткізу бойынша көліктік іс-шараларды ұйымдастырудың басты
ерекшеліктері бар:
Көлік жұмыстарының көлемі жыл мезгіліне тікелей байланысты және
жыл бойына өзгеріп отырады. Сондықтан жүк көлігінде қажеттіліктің әртүрлі
деңгейі туындайды; ауыл шаруашылықтарының орналасуы. Оған
байланысты жүк тасымалдаушылар әртүрлі жол жағдайларына тап болады,
әртүрлі қашықтықты жүріп өтеді, бұл жүктерді жеткізуді ұйымдастыру
тактикасын таңдауға тікелей әсер етеді;
Егін жинау. Осы кезеңде автокөлік жүктемесінің артуы байқалады. Жиі
мұндай кезеңдерде жүк тасымалдары шұғыл режимде, ал жиі тәулік бойы
жүзеге асырылады;
Тиеу. Егін үлкен аудандарда жиналады, сондықтан автокөлік жиналған
өнімді жүктеу үшін белгілі бір қашықтықты жүріп өтуі керек;
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Жүргізушілерге жанармай құю, қызмет көрсету және демалысын
ұйымдастыру. Ауылшаруашылық өнімдерінің жүк тасымалының тиімділігін
арттыру үшін егін жинау кезінде жүргізушілер үшін жинау пункттеріне
жақын жерде көліктерге жанармай құюға, көлік құралдарына қызмет
көрсетуге, демалуға және тамақтануға мүмкіндік беретін арнайы жағдайлар
ұйымдастырылады. Тәжірибе көрсеткендей, бұл уақытты үнемдейді және
бүкіл процестің тиімділігін арттырады; диспетчерлік байланыс. Жүктеу және
түсіру орын алатын барлық нүктелер арасында өзара әрекеттесуді орнату
үшін сенімді басқару байланысын құру қажет.
Мұның бәрі аграрлық саланың автомобиль көлігімен тығыз
байланысты екенін растайды. Бірақ сонымен бір мезгілде ауыл және фермер
қожалықтарына егін жинау кезеңінде көлік қажеттілігін толық көлемде
қамтамасыз ету үшін өз автопаркін ұстау қаржы жағынан аса тиімді емес.
Бұл орта және шағын ұйымдарға қатысты.
Өнімнің негізгі топтары. Ауылшаруашылық өнімдерінің әр түрінің
өзіндік ерекшеліктері мен тасымалдау және сақтау шарттары бар. Бұл ретте
аграрлық кәсіпорындармен және фермалармен өзара іс-қимыл жасайтын
көлік компаниялары көбінесе: жемістер; көкөністер; дәнді дақылдар; сүт
және сүт өнімдері; Жануарлар тасымалын жүзеге асырады. Өнімнің әр
санатының өзіндік ерекшеліктері бар, оларды жүк тиеу нүктесінен тауарлар
партиясының соңғы алушысына тасымалдау шараларын ұйымдастырған
кезде ескеру қажет. Ұсынылған тауарлар топтарын бөлек зерттеу керек, бұл
оларды тасымалдауды қамтамасыз етудің негізгі ерекшеліктері мен
талаптарын түсінуге мүмкіндік береді.
Ұсақ мақұлықтар. Өнімнің бұл тобын тірі күйінде де, мал
шаруашылығы мен құс шаруашылығының дайындалған өнімдері түрінде де
тасымалдауға болады. Ет арнайы изотермиялық немесе Рефрижераторлық
фургондарда тасымалданады. Мұндай өнімдер үшін белгілі бір
температуралық жағдайларды сақтау қажет. Сонымен қатар, ет және ет
өнімдері салқындатылған немесе мұздатылған түрде тасымалданады. Ең
бастысы, мұздатылған өнімдерді жеткізу кезінде ет ерімейді. Қайта еріту
және кері мұздату сапаға теріс әсер етеді.
Бірақ тірі малды, құсты және басқа жануарларды тасымалдау әлдеқайда
қиын. Тасымалдау Жаңа орналастыру жағдайларына, дірілге, тиеу-түсіру
шараларына байланысты әдеттегі ұстау режиміндегі өзгерістерді тудырады.
Мұның барлығы әкеліп соғуы мүмкін буйное, мінез-құлқын, тамақ ішуден
бас тартуы, өзгерту массаны жануарлар. Сондықтан теріс әсерлерді азайтуға
бағытталған негізгі талаптарды сақтай отырып, тез және тиімді жеткізуді
қамтамасыз ету өте маңызды. Мұндай жағдайларда, егер тасымалдау
қашықтығы 500 шақырымнан аспаса, автокөлікті пайдалану ұсынылады.
Сонымен қатар, тасымалдау кезінде климаттық жағдайларды ескеру және
белгілі бір талаптарды сақтау маңызды. Атап айтқанда: тасымалданатын
жануарлар үшін оңтайлы жағдайлар жасау, бұл салмақ жоғалтуды азайтуға
және жануарларды ықтимал зақымданудан қорғауға мүмкіндік береді;
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жануарлардың ең аз тұрып қалуымен ыңғайлы тиеу-түсіру өнімдерін
қамтамасыз ету; басқа жүк тасымалдары үшін автокөлікті пайдалану
мүмкіндігі.
Мұндай мақсаттар үшін көбінесе жартылай тіркемелері бар автомобиль
тракторлары қолданылады. Фургонның шанағы ұзындығы 8,5 метрден
басталатын және табиғи немесе мәжбүрлі желдету жүйесі бар тікбұрыш
нысанында болуы тиіс. Ішінде арнайы жабдықтар да қолданылады: бөлімдер;
байлау үшін алынбалы сақиналар; жарықтандыру; тамақтандыруға арналған
контейнерлер; шлам жинағыштар жүйесі және т. б.
Егер жануарларды жеткізу үшін борттық машиналар пайдаланылса,
олардың бортының биіктігі 1,5-2 метрге дейін ұлғайтылып, платформаны
арнайы бөлу конструкцияларымен бірнеше секцияларға бөлу керек. Ірі қара
мал міндетті түрде байланған. Сонымен қатар, оны автомобиль көлігінің
қозғалыс бағыты бойынша алға қарай байлау керек. Құстарды тасымалдау
кезінде арнайы жылжымалы құрамдар қолданылады. Ересек құс үшін
платформада орналасқан көп деңгейлі контейнерлер бар. Жас құстарды
изотермиялық шанақтың ішінде орналасқан жәшіктерде тасымалдайды. Бұл
оңтайлы микроклиматтық жағдай жасауға мүмкіндік береді, бұл құстың өлу
ықтималдығын азайтады.
Көлік саласында бір күндік балапандарды, сондай-ақ инкубациялық
типтегі жұмыртқаларды әсерлі қашықтыққа тасымалдау кең таралған.
Мұндай мақсаттар үшін арнайы контейнерлер қолданылады, олардың ішінде
жұмыртқа немесе тауық салынған қораптар орналасқан. Жануарларды
тасымалдау кезінде міндетті түрде ветеринарлық қызметтер берген куәлік
болуы керек. Онсыз тасымалдау заңсыз болып саналады және әсерлі
айыппұлдарға қауіп төндіреді. Санитариялық куәлік тасымалданатын жүктің
әрбір партиясына жеке жасалады.
Тасымалдау алдында ірі қара мал, сондай-ақ жылқылар сырғаланады.
Шошқалар үшін Тегтер немесе арнайы татуировкалар қолданылады. Қойлар
белгіленген. Осыдан кейін барлық тіршілік иелері өлшенеді және кейіннен
жөнелту үшін партияларда қалыптасады. Малды автомобильмен тасымалдау
кезінде барлық ережелер мен талаптарды сақтау қажет. Бірақ мұндай
жағдайларда да олардың массасы тасымалдау қашықтығына байланысты
біртіндеп төмендейді. Жеткізу неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым көп шығын
болады. Егер жануарларды алыс қашықтыққа тасымалдау қажет болса,
жүргізушіден басқа, жүкті экспедитор алып жүруі керек. Кейбір жағдайларда
экспедитордың міндеттері жүргізушіге жүктеледі.
Сүт. Фермалардың негізгі өнімі Сүт болып табылады, ол
тұтынушыларға әр түрлі сүт өнімдерін өңдеу және айналдыру мақсатында
жеткізіледі. Ауыл шаруашылығы саласында сүт салқындатылған және
салқындатылмаған түрде тасымалданады. Маңызды түсіну свежевыдоенное
сүт болып табылады идеалды ортасын, көбею үшін қауіпті
микроорганизмдер, олар итермелейді процесі скисания, сондай-ақ зиян
келтіруі мүмкін адам. Сондықтан фермерлер дереу салқындатуды
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қамтамасыз ете алмайтын барлық пункттерден малды әр сауғаннан кейін
шығару керек. Бірақ салқындату жабдықтары болған жағдайда да, сүт 10
градус температурада 20 сағаттан аспауы керек.
Сүтті арнайы цистерналардың ішінде немесе сыйымдылығы әртүрлі
металл канистрлерді пайдалану кезінде борттық машиналарда тасымалдауға
рұқсат етіледі. Барлық контейнерлер сүттің әр жаңа партиясын құймас бұрын
міндетті түрде зарарсыздандыру процедурасынан өтеді. Құйғаннан кейін
қақпақтар пломбаланады. Қоршаған ортадан оқшаулау үшін қақпақтар
арнайы резеңке тығыздағыштармен жабдықталуы керек.

2.41.- сурет. Сүт тасымалдауға арналған көлік
Көкөністер. Көкөністер үшін әдеттегі борттық жүк машиналары мен
арнайы автомобильдер қолданылады, олар қажетті температуралық режимді
қамтамасыз етеді және белгіленген ылғалдылықты сақтайды. Көлік
құралының екінші түріне тоңазытылған және изотермиялық фургондар
жатады. Изотермиялық фургондар жағдайында біз оқшауланған
герметикалық корпус туралы айтып отырмыз. Ал тоңазытқыштар оқшаулау
мен тығыздықтан басқа, Тоңазытқыш жабдықтардың болуымен сипатталады.
Тасымалдау кезінде көкөністердің бүлінуі қажетті тасымалдау
шарттарының сақталмауына байланысты, содан кейін сіз температураны,
ылғалдылықты сақтауыңыз керек, сонымен қатар тиімді желдетуді
қамтамасыз етуіңіз керек. Көкөністердің көптеген түрлері үшін оңтайлы
температура 4-6 градус Цельсий болып саналады. Температура көрсетілген
белгіден төмен түссе, гипотермия мен бұзылу ықтималдығы артады. Мұны
анықтауға болады: жағымсыз иіс; өзгертілген дәм; тез ыдырау процесі; баяу
пісу; қараңғы; пиллинг қабығы және т. б.
Ылғалдылық температураға тікелей байланысты. Вагонның ішіндегі
температура неғұрлым жоғары болса, жемістерді сусыздандыру процесі
соғұрлым белсенді бола бастайды. Ылғалдың болмауына байланысты
көкөністер мерзімінен бұрын нашарламауы үшін оның деңгейін бақылау
және қажетті температураны сақтау қажет. Желдетуге келетін болсақ, бұл
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көбінесе жүктің түріне, сондай-ақ фургонның тығыздығына байланысты.
Әдетте бір тонна өнім үшін сағатына 1-2 текше метр таза ауа қажет. [48]
Бір рейс үшін көкөністердің тек бір түрін тасымалдау ұсынылады.
Кейбір жағдайларда рентабельділікті арттыру үшін арнайы үйлесімділік
ережелеріне сүйене отырып, аралас жүк тасымалы ұйымдастырылады. Яғни,
тасымалданатын көкөністер температураға, ылғалдылыққа және басқа
тасымалдау жағдайларына бірдей талаптар қоюы керек. Этиленге сезімтал
көкөністер бар, ал басқа жемістер бұл затты шығаруы мүмкін. Сондықтан
оларды бір корпуста тасымалдау мүлдем мүмкін емес. Көкөністерді
автокөлікпен жеткізуді ұйымдастыру кезінде тез бұзылатын тауарларға
қатысты бірнеше негізгі шарттарды сақтау қажет:

2.42. – сурет. Көкөністерді тасымалдау
Жүктеу алдында өнімнің сапасы тексеріліп, кейде температура
өлшенеді;
Пайдаланылған орауыш материалға ерекше назар аударылады, ол берік
болуы керек және жылылықты өткізуі керек;
Төсеу ауа ағындарының өтуіне мүмкіндік беретін етіп жүзеге
асырылады, яғни желдетуді қамтамасыз етеді;
Көкөністер салынған ыдыстың соңғы қатарының және машина
ернеуінің арасында Саңылау қалмауы тиіс; барлық автомобильдердің
санитариялық паспорты болуы міндетті, ал шанақ тиелгенге дейін барлық
ластанулардан тазартылады;
Көкөністерді жөнелтуші оның тауары үшін тасымалдаудың ең ұзақ
ұзақтығын көрсетуге міндетті. Егер құжаттарда мән көрсетілмесе,
тасымалдаушы жүкті қабылдаудан бас тартуы мүмкін;
Салыстырмалы ылғалдылық деңгейіне әртүрлі талаптар қоятын
көкөністерді бірге тасымалдауға болмайды;
Бөтен иістерді алу қасиетімен сипатталатын көкөністерді бірге жеткізу
ұсынылмайды.
Барлық осы ережелерді тасымалдаушы да, жүк жөнелтушінің өзі де
сақтауға міндетті. Көкөністерді тасымалдау бойынша барлық нюанстар мен
талаптарды көрсете отырып, ең егжей-тегжейлі келісім жасау маңызды, бұл
бүліну нәтижесінде олардың жоғалуын азайтады.
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Жеміс-жидектер. Көкөністер сияқты жемістер де тез бұзылатын
тауарлар санатына жатады. Сондықтан жоспарланбаған шығындар мен
тауарлардың бүлінуіне жол бермеу үшін жеткізудің барлық ережелері мен
шарттарын қатаң сақтау қажет. Жемістерді тасымалдау кезінде белгіленген
температуралық режимді сақтау үшін жабық корпуспен жабдықталған
арнайы көлік түрлері қолданылады. Егер тиеу-түсіру іс-шараларын ескере
отырып, жеткізу уақыты 6 сағатқа дейін болса, онда борттық машиналарды
пайдалануға жол беріледі. Бұл жағдайда ананас пен банан болады. Денені
шаң мен кірден қорғауды қамтамасыз ететін тығыз брезентпен жабу керек.
Жемістермен тиеу жұмыстары алдында көлік құралының техникалық
жарамдылығы және санитариялық нормаларға сәйкестігі тұрғысынан
тексеріледі. Міндетті түрде тазарту, бөтен иістерді кетіру және жүк
машинасын дезинфекциялау қажет. Өнімді тиеп жөнелтетін жөнелтуші
тасымалдаушыны барлық қажетті ілеспе құжаттармен қамтамасыз етуге және
жеткізудің ең ұзақ уақытын көрсетуге міндетті. Тиеу кезінде жемістер
серпімді, таза және тұтас болуы керек. Әйтпесе, кез-келген зақым немесе
бүлінген жемістердің болуы қалған жемістердің сапасын тез жоғалтуға
әкеледі.
Дәнді дақылдар. Дәнді дақылдарды тасымалдау кезінде астық
тасығыштар пайдаланылады. Бұл астық пен өзге де сусымалы өнімдерді
ыдыссыз тасымалдауды қамтамасыз ету үшін жарақтандырылған шассидегі
арнайы жүк машиналары, тіркемелер мен жартылай тіркемелер. Дене бункер
немесе цистерна түрінде ұсынылған, оны жасау кезінде болат немесе
алюминий қорытпалары қолданылады. Жүк автобункерлері астықпен
жоғарғы люк арқылы немесе жоғарғы бөлігіндегі жылжымалы қақпақпен
тиеледі. Цистерналары бар автомобильдер кейде өздігінен тиеу жүйелерімен
жабдықталады. Мұнда астық таусылған ауаның әсерінен ішке кіреді.
Түсіру өздігінен ағу немесе компрессорларды пайдалану арқылы
жүзеге асырылуы мүмкін. Компрессор жүк машинасының қозғалтқышынан
немесе өз күшінен жұмыс істейді. Компрессорлық жабдықтау жүйелері астық
пен Сусымалы материалдарды шамамен 20 метр биіктікте орналасқан қойма
резервуарларына салуға қабілетті. Жүк түсіруге уақытты үнемдеу үшін астық
тасығыштар көбінесе діріл жүйелерімен жабдықталған. Өздігінен түсіру
кезінде қайырмалы борт жүйесі пайдаланылады. Цистерналары бар астық
тасығыштар кейде алдыңғы бөлігін көлденең жазықтықта 40 градусқа дейін
бұрышқа көтеруді қамтамасыз ететін арнайы құрылғылармен жабдықталады.
Астықты тасымалдау кезінде қолданылатын көлік құралдарының бірнеше
түрін ажыратуға болады.
Борттық жүк көліктері. Бұл осындай міндеттерге бейімделген жүк
машиналары. Олар пломбалауға арналған кабельмен брезентпен жабылған
кеңейтілген жақтарымен сипатталады. Мұндай автомобильдердің шанағы
тиеу алдында міндетті түрде құрғақ және таза болуы, саңылаулары және
бөгде иістері болмауы тиіс.
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Тиеу жұмыстары үшін астық торлары пайдаланылады. Бұл сусымалы
материалдарға арналған өздігінен жүрмейтін машиналар. Түсіру
машиналарды құлатуға қабілетті лифттермен жүзеге асырылады.
Борттық автопоездар. Ұқсас жүк машиналары, бірақ қосымша
тіркемелермен жабдықталған.
Самосвалдар. Сипаттамалары бойынша олар борттағы астық
тасымалдаушылардан іс жүзінде ерекшеленбейді. Бірақ мұнда астықты
түсіру жылдамдығын арттыратын самосвал функциясы түрінде бір маңызды
артықшылық бар. Самосвалдар жиі самосвал тіркемелі КҚ пайдаланылады.
Астық тасығыштар. Бұл болат немесе алюминий қорытпалары негізінде
жасалған цистерна немесе бункер. Конструкция жүк автомобилінің,
жартылай тіркеменің немесе тіркеменің шассиінде орналастырылады.
Жүктеу жоғарғы люк немесе қақпақ арқылы жүзеге асырылады. Цистерналар
кейде астықты өздігінен тиеу жүйелерімен жабдықталады, ал түсіру үшін
өздігінен ағатын немесе компрессорлар пайдаланылады. Астық тасығыштар
бір рейс үшін 20-дан 90 текше метрге дейін астық тасымалдауға қабілетті.
Айта кету керек, дәнді дақылдарды тасымалдауға қатысты температура
немесе ылғалдылық бойынша жоғары талаптар қойылмайды. Ерекшелік ұзақ
қашықтыққа тасымалдау болуы мүмкін, онда астық үшін жеткілікті тиімді
желдету қажет. Дәнді дақылдарды тасымалдау кезінде: өздігінен қызуды;
қатты иісті; көгерумен жұқтыруды; зиянкестердің болуын; жоғары
ылғалдылықты; құрғақ және шикі астықты араластыруды; массаның
әртектілігін; ірі қосындыларды; Өсімдік майларының іздерін болдырмау
қажет. Ауылшаруашылық өнімдерін тасымалдау шын мәнінде бірқатар
ерекшеліктерге ие, олардың ішіндегі негізгілерінің бірі маусымдық болып
саналады. Егін жинау кезеңінде әртүрлі жемістер, көкөністер, сүт өнімдері,
жануарлар мен дәнді дақылдарды әр түрлі қашықтыққа жеткізуге жарамды
барлық типтегі жүк машиналарының үлкен саны қатысады.[48]
Ерекше ережелер техникалық жүктердің әртүрлі түрлерін, соның
ішінде ЖЖМ, химикаттар мен тыңайтқыштарды, қосалқы бөлшектер мен
агрегаттарды тасымалдау үшін әзірленген және қолданылады, әрбір жағдайда
тасымалдаудың дұрыс әдісін қолдану және тиісті рұқсат алу қажет.
2.10. Ауыл шаруашылығы машиналарын жөндеуді ұйымдастыру
2.10.1 Ауыл
диагностикалау

шаруашылығы

машиналарының

ақауларын

Жалпы мәліметтер. Комбайндар, өзі жүретін күрделі және тіркемелі
машиналар, ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдейтін күрделі стационарлық
машиналар үшін ауысым сайын қызмет көрсету және ТҚК-1 далалық
жағдайларда, ал ТҚК-2 және сақтау кезінде қызмет көрсету — машина
ауласында жүргізіледі.
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Себу және отырғызу машиналары, дестелегіштер, іріктегіштер,
өсімдіктерді қорғау және тыңайтқыштарды енгізу машиналары үшін ЕТО
далалық жағдайларда жүргізіледі, ТҚК-1 машина ауласында олардың жұмыс
маусымынан кейін орындалады.
Диагностика, әдетте, машиналарды сақтау алдында маусымдық
техникалық қызмет көрсетуден кейін біріктіріледі, қазіргі ауылшаруашылық
өндірісінде компьютерлер мен арнайы компьютерлік бағдарламаларды
пайдаланбай диагноз қою мүмкін емес.
Ауылшаруашылық
машиналары
көптеген
ұқсас
құрастыру
қондырғылары мен механизмдерінен тұрады, олардың диагностикалық
технологиясы әртүрлі машиналар үшін бірдей.

2.43. – сурет. ЭЕМ қолданумен
комбайнның диагностикасы
Машина рамалары. Рамалардың негізгі ақаулары-иілу, бұралу,
штангалардың сынуы және сынуы, дәнекерленген жіктердің сынуы. Бұл
ақаулар машиналардың жұмыс органдарының өзара орналасуына әсер етеді
(қопсытқыштардың табаны, тырмалар мен қыстырғыштардың дискілері, аяқ
киім шұлықтары және т.б.). Соқалардың, қопсытқыштардың және
сепкіштердің жұмыс органдарының өзара орналасуын олардың орналасу
трафареті қолданылатын арнайы реттеу (бақылау) алаңдарында бақылайды.
Жақтаудың ақаулары тексеру сызғышының көмегімен анықталады.
Соқалардың рамалары үшін раманың жазықтығы мен тексеру сызғышының
арасындағы алшақтық 10 мм-ден аспауы керек.қопсытқыштар үшін раманың
жазықтығынан бақылау алаңына дейінгі қашықтық 10 мм-ден аспауы керек.
рамалардың Тіктөртбұрыштығы раманың бүкіл ұзындығында диагональ
бойынша тексеріледі.
Трансмиссия агрегаттары және өздігінен жүретін машиналардың жүріс
бөлігі. Бұл элементтер тракторлардың ұқсас бөліктерімен бірдей әдістермен
және құралдармен диагноз қойылады. Тіркеме және жартылай аспалы
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машиналар үшін тірек доңғалақтарының осьтік қозғалысы тексеріледі, оған 2
мм-ден артық рұқсат етілмейді.
Біліктер мен мойынтіректер. Біліктер 1 м ұзындықта рұқсат етілетін,
диаметрі 10-30 ММ кезінде 1 мм - ден аспайтын, диаметрі 30-50 ММ кезінде
0,75 мм - ден аспайтын және үлкен диаметрлер кезінде 0,5 мм-ге дейінгі
майысуларға тексеріледі. Диагноз кезінде алдымен айналу жеңілдігі
бақыланады, содан кейін жалпы радиалды және осьтік саңылаулар өлшенеді.
Тізбекті беріліс. Тізбекті берілістің негізгі ақаулары-роликті тізбек пен
жұлдыздардың тозуы. Ақаулықтардың белгілері-жұмыс кезінде тізбектің
кернеуін босату және оның жұлдызшалардан секіруі.
Жеңдік-роликті тізбектердің тозуы КИ-1854 құрылғысының көмегімен
20 буынның ұзындығын өлшеу арқылы тексеріледі. Тізбекті ұзартуға 4% дан артық жол берілмейді. Prito тізбектің кернеуін бақылайды және реттейді.
Ол қолдың күшімен филиалдың ортаңғы бөлігін 1 м ұзындықтағы қозғалыс
сызығынан 30-50 мм-ге созатындай болуы керек.
Тозу тісті жұлдызшалар өлшейді штангензубомером. Тізбектік
контурдың барлық жұлдызшалары бір жазықтықта тізбек ұзындығының
метріне 1 мм-ден аспайтын ауытқумен болуы тиіс.
Белдік берілістер. Тән ақаулықтар беру — әлсіз керілуі ремня, айыру
шоты, белгілісі, көз діріл шкивтердің және белдіктер. ТҚК кезінде КИ-9367м
агрегатының жинағына кіретін КИ-8893 аспабының көмегімен белдіктердің
тартылуын бақылайды. белдіктердің жұмыс беттерінде жарықтар, қатпарлар,
кордтың бұзылуы болмауы тиіс. Белдіктерді қалыпты мөлшерге қарсы 4% дан артық емес ұзартуға жол беріледі. Шкивтер бір жазықтықта болуы тиіс,
орталықаралық қашықтық 500 мм-ге дейін болғанда 2 мм-ден аспайтын,
қашықтық 1000 мм-ге дейін болғанда 3 мм-ден аспайтын және одан әрі әрбір
метрге 3 мм-ден ауытқуға жол беріледі.
Кесу аппараты. Тән ақаулар-пышақ сегменттерінің бұзылуы, саусақ
төсеніштерінің күңгірттенуі, саусақ арқалығының бүгілуі. Бұл ақаулар
өсімдіктердің біркелкі емес кесілуі және кесу аппараттарының бітелуі
түрінде көрінеді.ТҚК кезінде сегменттердің пышақтарының, саусақтардың,
пышақтың артқы қысқыштарының жай-күйін тексеріңіз. Саусақ
арқалығының иілуін бақылау үшін оның бойымен кабель тартылып,
калиппер максималды иілуді өлшейді. Тік жазықтықта Брус ұзындығының
0,5% — нан аспайтын, көлденең жазықтықта 0,1 мм-ден аспайтын майысуға
жол беріледі.
Зондтың көмегімен сегмент пен пышақ қысқышының ұшы арасындағы
алшақтық өлшенеді. Ол астық жинау және сүрлем жинау комбайндары үшін
0,5 мм-ден, жемшөп жинау комбайндары үшін 0,3 мм-ден және жүгері жинау
комбайндары үшін 1,0 мм-ден аспауы тиіс. Саңылаулар саусақтардың
бүгілуімен және қысқыштардың астындағы төсеніштердің санын өзгертумен
реттеледі (немесе балғаның жеңіл соққыларымен қысқыштарды бүгу).
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Сонымен қатар, пышақ сегменттерінің саусақтарға қатысты орналасуы
да бақыланады: эксцентриктің экстремалды позицияларында сегменттер мен
саусақтардың осьтік сызықтары сәйкес келуі керек.
Бастыру аппараты. Бастыру аппаратының дұрыс жұмыс істемеуінің
белгілері — сүттің болмауы, астықтың механикалық зақымдануы, сабан
массасының қатты ұсақталуы, сабан диірмені мен тазалаудан кейін астықтың
жоғалуы және бастыру аппаратының нан массасымен бітелуі. Бұл
барабанның барабандары мен соққыларының жұмыс беттерінің
зақымдалуына, барабанның төмен немесе жоғары жылдамдығына,
барабанның бұрмалануына, барабандар мен биттер арасындағы саңылауларға
сәйкес келмейтін және барабан жетегінің белдеуінің қанағаттанарлықсыз
кернеуіне байланысты.
ТҚ қарап анықтайды сызаттар, майысқан және забоиндар арналған
бичах барабан және планкалардағы подбарабанья. Майысулар мен кенжарлар
ұзындығы бойынша 5 мм-ден және тереңдігі бойынша 2 мм-ден аспауы тиіс.
Балғаның жеңіл соққыларымен соққылардың бекітілуін тексеріңіз.
Барабанның білікке жылжуына жол берілмейді. Барабанның статикалық
тепе-теңдігін бақылаңыз. Барабанның қисаюын анықтау үшін сол және оң
жақтағы жағажай мен барабанның алдыңғы жолағы арасындағы Бос орындар
өлшенеді. Саңылаулардың айырмашылығы 2 мм-ден аспауы керек, барабан
білігінің мойынтіректеріндегі Саңылаулар мен жетек белдігінің кернеуі
тексеріледі.
Ұсақтағыш аппарат. Жем-шөп жинайтын, сүрлем жинайтын және
жүгері жинайтын комбайндарға ТҚК кезінде пышақтар мен тесуге қарсы
пластиналар арасындағы саңылау бақыланады, ол жем - шөп жинайтын
комбайнның аппаратында 0,4-1,0 мм, жүгері жинайтын 1-3 мм және сүрлем
жинайтын комбайндарда 2-3 мм болуы тиіс. Пышақ жүзінің қалыңдығы 0,4
мм-ден аспауы керек.
Топырақ кесетін жұмыс органы. Лемехтердің, қопсытқыштардың
табандарының,
дискілік
пышақтардың
тозуы
агротехникалық
көрсеткіштердің нашарлауына әкеледі.
Бұл ең алдымен жұмыс органдарының пышақтарының қалыңдығын
бақылайды. Соқаның соқасы үшін ол 1 мм — ден аспайды, толық бір жақты
және ланцет табандары мен диск пышақтары-0,5 мм-ден аспайды, содан
кейін болттар мен тойтармалардың бастары топырақ кесетін органдардың
жұмыс беттерімен жабылатындығына назар аудару керек. МТП техникалық
қызмет көрсету және жөндеу кезінде шығындарды азайту. Өсімдік
шаруашылығы өнімінің өзіндік құнында машина-трактор паркін
пайдалануға, техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге жұмсалатын
шығындар шамамен 30% - ды құрайды.
Шаруашылықтарға айтарлықтай материалдық залал жоғары өнімді
машина-трактор агрегаттарының істен шығу салдарын жоюға байланысты
тоқтап қалуынан болады. Мысалы, ҒЗИ деректері бойынша К-700 типті
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трактордың бір сағат ішінде оның жұмысының қауырт кезеңінде тұрып
қалуынан болған шығындар 3500-ден 10000 мың теңгеге дейін құрайды.
Жабдықты тиімді пайдалану және оны жұмыс күйінде ұстау үшін
диагностиканың қарапайым және жедел әдістерін қолдана отырып, қуат пен
отын шығынын мезгіл-мезгіл бақылау қажет. Жұмыс жағдайында неғұрлым
күрделі жабдықтар мен көп уақытты қажет ететін диагностикалық әдістер
машинаның және оның құрамдас бөліктерінің қалыпты жұмысын бұзатын
ақауларды анықтау үшін ғана қолданылуы керек.
Техникалық қызмет көрсету кезінде міндетті операцияларды
белгіленген тізімге сәйкес орындаңыз (майлау, бекіту, тазарту және т.б.).
Реттеу операциялары құрамдас бөліктер мен механизмдерді алдын ала
диагностикалау нәтижелері бойынша және көбінесе ақаулықты көрсететін
белгілер болған жағдайда, яғни тек қажеттілігіне қарай (Тракторшымашинистің өтінімі бойынша) жүргізіледі. Бұл технология техникалық
қызмет көрсету шығындарын азайтуға мүмкіндік береді.
Жөндеу кезіндегі диагностика негізінде жөндеу кезінде агрегаттардағы
құрастыру қондырғыларының техникалық жағдайын бағалау және өте қажет
болған жағдайда ғана машинаны бөлшектеу және жөндеу қажет. [49]
2.10.2 МДМ
ұйымдастыру

және

трактор-егіс

бригадаларында

жөндеуді

Трактор
бригадалары
машина-трактор
паркін
пайдалануды
ұйымдастырудың негізгі нысаны болып табылады. Олар кешенді, тракторегіс және мамандандырылған (олар орындайтын жұмыс түріне байланысты)
болуы және жекелеген жұмыстар кезеңінде бір немесе бірнеше отрядқа
біріктірілуі мүмкін.
Бригада құрамы механизаторлық мамандықтарға ие адамдар қатарынан
жасақталады. Оларға: бригадир, оның көмекшілері, тракторист-машинистер,
комбайнерлер, жөндеуші-шеберлер және слесарьлар жатады. Олардың
барлығында техниканы жоғары тиімді пайдалану тәжірибесі болуы тиіс.
Жұмыстарды уақтылы орындау үшін оларға көмек ретінде басқа да көмекші
жұмысшылар бөлінеді. Трактор егіс бригадасының басты міндеттерінің біріуақтылы және сапалы далалық жөндеу, ол үшін бригадада шебер-жөндеуші
және слесарь құрамында ТҚК және жөндеу буыны құрылады. Буында
қажетті қосалқы бөлшектер, құрал-саймандар және дәнекерлеу аппараты
болуы тиіс.
Технология мен орындалған жұмыс көлеміне сүйене отырып, трактор
бригадалары тракторлармен және басқа машиналармен жабдықталған.
Техниканың саны мен жиынтығы әр түрлі болуы мүмкін және бригаданың
жер көлемі мен дақылдардың күрделілігімен анықталады . Өсірілетін
дақылдарды кешенді механикаландыру үшін бригадада бір эталондық
тракторға кемінде 1200 эталондық га жылдық өндіру кезінде 1000 га егістікке
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ауыл шаруашылығы машиналарын жинаумен 8-10 эталондық трактор болған
кезде қалыпты болып саналады.

2.44.- сурет. Ауыл шаруашылығы машиналарын далалық жөндеу
Бригада бекеті бос өткелдерді қысқарту үшін жер алаңының ортасында
орналасады. Онда өндірістік машина ауласы, қажетті бөлмелер-асхана,
демалыс бөлмесі, душ бар.
Трактористердің міндеттері Орындалатын жұмыстардың сапасы,
оларға сеніп тапсырылған техниканың сақталуы, бекітілген учаскеде өнім
өндіру көлемінің орындалуы үшін жауапкершіліктен құралады. Әр
Тракторда, әдетте, екі механизатор болуы керек, бірақ трактор аға
механизаторға бекітіледі.
Жақында көптеген фермаларда ауылшаруашылық машиналары машина
аулаларының басшыларына тағайындала бастады, олар механизаторларға
техниканы беріп, оларды қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылдайды, бұл
оның жақсы сақталуына ықпал етеді.
Ауылшаруашылық жұмыстарын жүргізу кезінде механизаторлар
ауысымдық және маусымдық өндірістік тапсырмаларды оңтайлы мерзімде
және агротехникалық талаптарды қатаң сақтай отырып орындауға,
тракторлар мен ауылшаруашылық машиналарына үнемі және сапалы
техникалық қызмет көрсетуге, қауіпсіздік техникасы мен өртке қарсы
талаптарды сақтауға, жабдыққа, құралға ұқыпты қарауға, белгіленген
ауысым тәртібін орындауға, техникаға ағымдағы жөндеу жүргізуге міндетті.
Дала жұмыстарын сапасыз орындаған жағдайда бригадирдің, оның
көмекшісінің немесе шаруашылық мамандарының талабы бойынша
Тракторшы жіберілген жарамсыздықты жоюға тиіс.
Бригадир трактор бригадасының барлық жұмысын басқарады және
ұйымдастырады. Белгіленген мерзімде өндірістік тапсырма, өнімділігі
жоғары пайдалану, техниканы жақсы техникалық қызмет көрсету, жөндеу
және сенімді сақтау, бригаданың барлық жеке құрамына жұмыстарды
орындау және қауіпсіздік техникасы мәселелері бойынша нұсқама береді,
есепке алуды, жабдықтауды және жоспарлауды қамтамасыз етеді.
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Машиналарға мұнай өнімдерін құюды шаруашылықтың, бригаданың
стационарлық пунктінде механикаландырылған тәсілмен немесе жұмыс
орнында жылжымалы механикаландырылған май құюшы ұйымдастырады.
Орталық жөндеу шеберханасы (МДМ), әдетте, шаруашылықтың
орталық ғимаратында орналасқан. Ол тракторларға, комбайндарға,
автомобильдерге, ауыл шаруашылығы машиналарына, мал шаруашылығы
фермаларының жабдықтарына (ОЖФ) және т. б. ағымдағы жөндеу жүргізуге
және техникалық қызмет көрсетуге арналған.
МДМ қуаты МТП шаруашылығының сандық құрамына байланысты.
МДМ сыртқы тазалауға арналған әмбебап жабдықпен, агрегаттар мен
бөлшектерді тазалауға арналған шағын жуу машиналарымен, көтергіш-көлік
құралдарымен, ұсталық, дәнекерлеу және металл өңдеу жабдығымен,
бақылау-реттеу жұмыстарына арналған әмбебап жабдықпен; бөлшектеуқұрастыру жұмыстарына, машиналарға техникалық қызмет көрсетуге және
диагностикалауға арналған жабдықпен, айлабұйымдармен және құралсайманмен жарақталады.
Технологиялық процесс және машина жөндеу ЦРМ. МДМ-де
жұмыстарды ұйымдастырудың негізіне мерзімді немесе үздіксіз бақылаумен
жағдай бойынша жөндеу-қызмет көрсету әсерлерін жүргізу стратегиясына
барынша бағдарланған машиналарға техникалық қызмет көрсету мен
жөндеудің жоспарлы-алдын алу жүйесі жатқызылуы тиіс.
Тракторлар мен машиналарға техникалық қызмет көрсетуді құрамында
шебер-баптаушы, шебер-диагностик және слесарь-жөндеушілер бар
мамандандырылған буындармен орындаған жөн. Тракторларға техникалық
қызмет көрсету кезінде барлық жұмыстарды шебер-реттеуші басқарады және
ең жауапты Бақылау-диагностикалық және реттеу жұмыстарын орындайды.
Тракторист-машинист техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды
орындауға да қатысады. Бұл ретте, қыс айларында ТҚК шаруашылықтан
ТДМ-ға жүргізген жөн, жазғы уақытта ТҚК-1 тракторды (жұмыс орны алыс
болған кезде) далалық жағдайларда техникалық қызмет көрсету агрегаттарын
пайдалана отырып жүргізген жөн.
Бұл ретте машина жоспарлы ағымдағы жөндеуге жіберіледі немесе
істен шыққан жағдайда оған бекітілген механизатор сыртқы тазалау
учаскесіне жеткізеді. Тазалауды күрделі қиын жойылатын ластануы бар
агрегаттар мен құрастыру бірліктерінен бастайды.
Тазалаудан кейін диагноз қою арқылы машинаның техникалық
жағдайы анықталады. Жоспарлы ағымдағы жөндеу кезінде машинаның
барлық агрегаттары, ал агрегаттың немесе құрастыру бірлігінің күрделі істен
шығуы кезінде істен шыққандар диагностикаланады. Диагностикалау
нәтижелері бойынша машинаға агрегаттардың, қосалқы бөлшектердің,
жабдықтардың және жабдықтардың айырбастау қорының болуын ескере
отырып, машинаны жөндеу орны туралы шешім қабылданады.
Машинаны АЖО-да жөндеуді шешкен кезде оны жөндеу-монтаждау
учаскесіне жібереді, онда оны тазалау бойынша жұмыс орнына түсетін
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ақаулы құрамдас бөліктер алынады. Бұдан әрі техникалық диагностика
жүргізіледі, оның негізінде нақты құрастыру бірліктеріне қатысты шешім
қабылданады – оларды МДМ-де, РОБ-ның басқа объектілерінде жөндеу
немесе айырбастау үшін техникалық айырбастау пунктіне тапсыру. АЖО
жағдайында жөндеу туралы шешім қабылдаған кезде құрастыру бірлігі тиісті
учаскеге жіберіледі.
Жөндеу аяқталғаннан кейін құрастыру бірліктері жөнделетін машинаға
орнатылады немесе егер машинаға айырбастау қорының ішінен басқалары
қойылған болса, айырбастау қоры үшін шаруашылық қоймасына жіберіледі.
Жиналған машинаға жанар-жағармай материалдары, су құйылып,
домалатуға жіберіледі. Домалату кезінде анықталған ұсақ ақаулықтар оны
жүргізу орнында жойылады, ал шеберхананың тиісті учаскелерінде реттеуді
немесе құрамдас бөліктерді бөлшектеуді талап етеді.
Машинаны бояу тиісті учаскеде жүргізіледі. Ескі бояудың жақсы
күйінде жекелеген орындарды бояй отырып, жөндеуден шығаруға жол
беріледі.
Жөнделген машинаға жөндеуден қабылдап алу актісі жасалады, содан
кейін ол пайдалануға беріледі немесе сақтауға қойылады. [50]
2.10.3 Ауыл шаруашылығы машиналарына техникалық қызмет
көрсету
Ауылшаруашылық машиналары қиын жағдайда жұмыс істейді. Шаң,
кір, қар үйкеліс түйіндеріне түсіп, олардың механикалық тозуына әкеледі.
Өрістің бұзылуы жеке қосылыстарда динамикалық жүктеменің пайда
болуына және олардың бұзылуына әкеледі.
Жұмыс барысында машинаның реттелуі бұзылады, яғни механикалық
тозу және бекітпелердің әлсіреуі нәтижесінде бөліктердің өзара орналасуы
өзгереді.
Жоғары температураның әсерінен майлайтын заттар және оларға бөгде
қоспалардың түсуі бастапқы қасиеттерін жоғалтады, ал бұл бөлшектердің
тозуын арттырады.
Трактордың салқындату жүйесінде масштаб пайда болады, отын, май
және ауа сүзгілерінде ластану сақталады, блоктардың бастарында, жану
камераларында, клапандарда күйіктер пайда болады, бұл қозғалтқыштың
өзгеруіне әкеледі. Осы факторлардан басқа, Машина бөлшектері қартайып,
бастапқы беріктігін жоғалтады. Үлкен тозу металдардың коррозиясын
тудырады, әсіресе машиналар ұзақ уақыт пайдаланылмаса. Осы себептердің
нәтижесінде машина өзінің жұмысын жоғалтады, мерзімінен бұрын істен
шығады, бұл үлкен зиян келтіреді.
Барлық осы факторлардың әсерін азайту, машиналардың қызмет ету
мерзімін ұзарту үшін машина-трактор паркіне қызмет көрсетудің алдын-алу
жүйесі деп аталатын міндетті кешен жасалды.
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2.45. – сурет. Комбайнға техникалық қызмет көрсету
Техникалық қызмет көрсету - бұл машинаның бөлшектері мен
тораптарын тексеру, тазалау, майлау, бекіту және реттеу бойынша міндетті
операциялардың жиынтығы, оның мақсаты - мерзімінен бұрын тозудың,
ақаулықтар мен бұзылулардың алдын алу және машинаның жұмысқа
қабілетті жай-күйін қамтамасыз ету. Техникалық қызмет көрсету
профилактикалық болып табылады.
Машина-трактор паркіне техникалық қызмет көрсету жүйесі
мыналарды қамтиды: пайдалану, техникалық қызмет көрсету, мерзімді
техникалық байқау, жөндеу және сақтау.
Эксплуатациялық илектеу-бұл жаңа немесе жөнделген машинаның
үйкелетін жымдасқан бөлшектерін оны қалыпты пайдалануға енгізгенге
дейін өңдеу процесі.
Зауыттар мен жөндеу кәсіпорындары машиналарды ішінара өңдейді.
Шаруашылық оны алған кезде әрбір машинаға қоса берілетін дайындаушы
зауыттың нұсқаулығында көрсетілген режимдер бойынша далалық
жағдайларда домалату жалғасуы тиіс.
Жүгірудің жалпы ережелері келесідей. Машинаны домалату кезінде
соққы, тарсыл, ерекше шу болмауы тиіс. Олар пайда болған жағдайда
машина тоқтатылады және ақаулық жойылады. Машинаның жалпы және
оның жекелеген тораптары мен агрегаттарының температуралық режимін
сақтайды, қызып кету кезінде сыну орын алуы мүмкін екенін ескере отырып.
Машиналарды дұрыс және мұқият жүргізу оның сенімді ұзақ қызмет етуіне
ықпал етеді.
Машина-трактор паркіне техникалық қызмет көрсету мото-сағаттардың
белгілі бір санын өндіргеннен кейін немесе белгілі бір отын мөлшерін
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жұмсағаннан кейін міндетті түрде жүргізіледі. Кезекті техникалық қызмет
көрсетуден өтпеген Машина одан әрі жұмысқа жіберілмейді. Тракторларды
пайдалану процесінде олардың техникалық жай-күйіне қарамастан,
жоспарлы техникалық қызмет көрсетудің мынадай түрлері белгіленген:
ауысым сайынғы техникалық қызмет көрсету (ЕТО); бірінші техникалық
қызмет көрсету (ТҚ-1); екінші техникалық қызмет көрсету (ТҚ-2); үшінші
техникалық қызмет көрсету (ТҚ-3); маусымдық техникалық қызмет көрсету
(ТҚС).
Мото-сағаттардағы тракторларға техникалық қызмет көрсету және
жөндеу кезеңділігі барлық тракторлар үшін бірдей, ал жұмсалған отынның
килограмы әртүрлі және қозғалтқыштың сағаттық отын шығынына
байланысты (кесте. 17). Маусымдық техникалық қызмет көрсету жаздан
қысқы пайдалануға ауысқан кезде және керісінше жүргізіледі.
Машина-трактор паркіне техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру
техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді жүргізуді жоспарлаудың, есепке
алудың және бақылаудың нақты жүйесін талап етеді. Бұл ретте Негізгі
құжаттар: Техникалық қызмет көрсету және жөндеу шығындары,
жұмыстардың еңбек сыйымдылығы және т.б. көрсетілген техникалық қызмет
көрсету мен жөндеудің жылдық Жоспары; техникалық қызмет көрсету және
жөндеу кестесі; техниканы пайдалану журналы, техникалық паспорттар және
шығындарды есепке алу кітаптары болып табылады.
Есепке алудың екі түрінен (жұмсалған отынның мото-сағаты мен
килограмы) жұмсалған отын бойынша жөндеу аралық мерзімдерді есепке алу
тәсілі неғұрлым кең таралған. Ол келесі техникалық қызмет көрсетуді
жүргізгеннен кейін жөндеуші шебер механизаторға отынның белгілі бір
лимитіне жанармай құю талонын (жетонын) береді. [48]
Әрбір орындалған техникалық қызмет көрсетуге акт жасалады, ол
бухгалтерияға беріледі. Бұл шебер-реттеушіге, механизаторға жалақы
есептеу үшін негіз болады. Қосалқы бөлшектер, жанар-жағармай
материалдары да актідегі жазбаларға сәйкес есептен шығарылады.
Ауысым сайын техникалық қызмет көрсету бұрылыс жолағында
немесе бригадалық орнақта жүргізіледі. Ол шаң мен кірден сыртқы
тазартудан, тораптарды тексеруден, бекітпелерді тексеруден, ағуды жоюдан,
батареядағы су, отын, май және электролит деңгейін тексеруден, бақылау
аспаптарының, сигнал берудің, трактор агрегаттарының жұмысын және
шиналардың жай-күйін тексеруден тұрады. Шаңды жағдайда жұмыс істеу
кезінде ауа тазартқыш пен радиаторға қызмет көрсетуге ерекше назар
аударылады.
Бірінші техникалық қызмет көрсету (ТҚ-1) ауысым сайынғы
техникалық қызмет көрсету және қосымша операцияларды қамтиды:
түйіндерді жуу және майлау, ауа тазартқыш кассеталарды жуу және майды
ауыстыру, батарея батареяларын тексеру, шиналардағы ауа қысымын тексеру
және механизмдерді реттеу,
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Екінші техникалық қызмет көрсету (ТҚК-2) бірінші техникалық қызмет
көрсетудің барлық операцияларын және қосымша операцияларды қамтиды:
қозғалтқыш картеріндегі майды, отын сорғысын және айналым санын
реттеуішті ауыстыру, трактордың тораптарын, басқару тетіктерін реттеу,
қоректендіру, майлау, гидравлика жүйесінің бөлшектерін тексеру, тазалау
және жуу.
Үшінші техникалық қызмет көрсету (ТҚК -3) екінші техникалық
қызмет көрсетудің барлық операцияларын және қосымша операцияларды
қамтиды: салқындату жүйесінен шлам мен қақты алып тастау, тораптардың
барлық картерлерінде майлауды жуу және ауыстыру, отын аппаратурасын,
майлау жүйесінің агрегаттарын, гидравликаны, электр жабдығын тексеру
және реттеу. Бұл ретте техникалық қызмет көрсету машинаның техникалық
жай-күйін жалпы бөлшектемей диагностикалауды жүргізеді және оны одан
әрі пайдалану немесе жөндеуге қою туралы мәселені шешеді. Үшінші
техникалық қызмет көрсету техникалық қызмет көрсету пунктінде
жүргізіледі.
Маусымдық техникалық қызмет көрсету күзгі-қысқы және көктемгіжазғы пайдалану кезеңдеріне көшу кезінде жүргізіледі. Бұл ретте салқындату
жүйесін, отын бактарын, сүзгілерді, отын құбырларын жуады, майлардың
қысқы немесе жазғы сұрыптарын ауыстырады, электр жабдығын қысқы
немесе жазғы жұмыс режиміне ауыстырады.
Ауыл шаруашылығы машиналарына техникалық қызмет көрсету ауысым сайын, мерзімді (комбайндар), маусымдық машиналардан кейін
болып бөлінеді.
Ауысым сайынғы техникалық қызмет көрсету кезінде жұмыс
органдары тазаланады және қажет болған жағдайда оларды реттейді,
бекіткіштерді тексереді және тартады, майлауды тексереді, ақаулықтарды
жояды.
Маусымдық техникалық қызмет көрсетуден кейін машинаны
тазартады, жөндеу қажеттілігін немесе одан әрі пайдалануға жарамдылығын
анықтау үшін тораптар мен агрегаттарға бөлшектемей диагностика жүргізеді.
Машиналарды мерзімді техникалық тексеруді машина-трактор паркінің
дұрыс пайдаланылуын бақылау және оның техникалық жай-күйін тексеру
үшін арнайы комиссиялар жылына бір-екі рет жүргізеді.
Техниканы жөндеу машинаның жұмысқа жарамдылығы мен жұмысқа
қабілеттілігін қолдау немесе қалпына келтіру үшін талап етіледі. Жөндеулер
ағымдағы және күрделі болып бөлінеді. Ағымдағы жөндеуге барлық
машиналар (тракторлар, комбайндар және ауыл шаруашылығы машиналары),
күрделі жөндеуге — тракторлар мен комбайндар жатады.
Ағымдағы жөндеу кезінде машинаны ішінара бөлшектеу көзделеді.
Әдетте, оның түйіндерінің бірі күрделі жөндеуден өтеді, ал қалғандары
мұқият бақыланады. Күрделі жөндеу кезінде машинаның жұмыс қабілеттілігі
толығымен қалпына келтіріледі. Күрделі жөндеу мамандандырылған жөндеу
шеберханаларында немесе зауыттарда жүзеге асырылады. [44]
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2.11. Практикалық тапсырмалар
1 практикалық тапсырма
1. PLP-6-35 соқасының құрылымын сызыңыз.
2. Алаңда соқаны іс жүзінде реттеңіз.
3. Есепте соқаларды жөндеу ерекшеліктерін сипаттаңыз.
2 практикалық тапсырма
1.Жер үсті өңдеу машиналарының құрылысын және реттелуін
зерттеңіз.
2.Жер үсті өңдеу түрін негіздеу.
3. Сипаттау технологиясы және машиналарды жөндеу үшін беттік
өңдеу.
3 практикалық тапсырма
1.РУМ-5-03 құрылғысын оның жұмысының ерекшеліктерін көрсете
отырып сипаттаңыз.
2. РОУ-6 және МЖТ-10 жұмыс процесінің технологиялық сызбаларын
сипаттаңыз және сызыңыз.
3.Сипаттау және жөндеу технологиясының ерекшеліктері ОНДА
машиналар үшін беттік өңдеу.
4 практикалық тапсырма
1. СЗ-3,6 отырғызғыш жұмысының технологиялық сызбасын салу және
сипаттау
2.СУПН-8 себу аппараттарының технологиялық сызбасын сызыңыз
және сипаттаңыз.
3. КСМ-4 отырғызғыштың құрылымы мен жұмыс принципін
сипаттаңыз.
4.Егіс машиналарын жөндеу сапасын қалай және қайда тексеру керек.
5 практикалық тапсырма
1.PS-10A технологиялық сызбасын сызыңыз және сипаттаңыз.
2. Зарисовать схемасы құрылғы ОШУ-50А
3. Сипаттау технологиясы және машиналарды жөндеу
өсімдіктерді химиялық қорғау.

үшін

6 практикалық тапсырма
1.КС-Ф-2,1 шөп шапқышын сипаттаңыз және реттеңіз.
2.ПКТ-Ф-2 сызбасын сызыңыз.
3. Азық дайындау техникасына ТҚК және жөндеу технологиясын
сипаттау.
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7 практикалық тапсырма
1.Дәнді дақылдарды жинау технологиясын таңдау ережелерін
сипаттаңыз.
2.Зерттеп, сызбасын, құрылғыны астық жинайтын комбайн Дон-1500Б.
3.Стендте немесе сайтта комбайнның жұмыс органдарын реттеңіз.
4.Негіздеу дұрыс әдістері және жөндеу астық жинайтын комбайн.
8 практикалық тапсырма
1.Астықты тазарту сапасына қойылатын талапты сипаттаңыз.
2.Құрылғыны сипаттаңыз және ZVS-20A схемасын сызыңыз.
3.Түсіндіру ерекшеліктері және жөндеу астық тазалайтын агрегаттар.
9 практикалық тапсырма
1.Ауылшаруашылық жүктерінің логистикасын сипаттаңыз.
2.Астық тасымалдауға арналған техника түрлерін негіздеу.
10 практикалық тапсырма
1.Ауылшаруашылық техникаларын жөндеу кезінде диагностика
әдістерін сипаттаңыз.
2.Обяснить ерекшеліктері, жөндеу және ОНДА ауыл шаруашылығы
кәсіпорындарында.
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Трактор соқасының жұмыс органдарын атаңыз және оларға қысқаша
сипаттама беріңіз.
2. Жалпы соқаның корпусы және жыртылмайтын жер жырту үшін
соқаның корпусы қалай реттелген?
3. Неліктен өздігінен қайрау пайда болады?
4. Дала тақтасы не үшін қызмет етеді?
5. Соқалар қандай мақсатта орнатылады?
6. Жартылай орман соқасының жер жырту тереңдігін қалай реттеуге
болады?
7. Топырақ кескіші қандай мақсаттарда қолданылады?
8. КПЭ_3,8 культиваторында қандай жұмыс органдары қолданылады?
9. Тіс және торлы тырмалардың қандай конструкциялары бар?
10. Диск тырмасы қалай жұмыс істейді және жұмыс істейді?
11. Шабуыл бұрышы дегеніміз не? Дискілік тырмалар мен
аршуыштардағы шабуыл бұрышының мәндері қандай шектерде және олар
қалай өзгереді?
12. Қандай роликтер бар және олар қандай технологиялық процестерді
орындайды?
13. Қопсытқыштардың жұмыс органдарын тізімдеп, олардың мақсатын
көрсетіңіз.
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14. Үздіксіз және қатараралық өңдеу үшін қопсытқыштардың
табандары қалай орналастырылған?
15. Тыңайтқыш үшін қандай машиналар қолданылады?
16. Қалай реттейді себу, тыңайтқыш тарельчатыми аппараттарымен?
17. РУМ-8 минералды тыңайтқыш таратқышы қалай жұмыс істейді?
18. РОУ-5 таратқыш тіркеменің негізгі жұмыс және көмекші органдары
қандай?
19. Көң таратқыштар егу нормасына қалай реттеледі?
20. Таратқыштарды жөндеуді қалай ұйымдастыруға болады?
21. Астық сепкіш қалай жұмыс істейді?
22. СЗС-2,1 және СЗ-3,6 сепкіштері өзара несімен ерекшеленеді?
23. СУПН-8 жүгері сепкішінің қандай жұмыс органдары бар?
24. Зығыр отырғызғыштар мен дәнді дақылдардың айырмашылығы
неде?
25. Көкөніс отырғызғыштардың сипаттамаларын сипаттаңыз?
26. Қандай жұмыстар жүргізу кезінде онда тұқым сепкіш?
27. Сепкіштердің жұмысында қауіпсіздік ережелері қандай?
28. Драмалық отырғызу аппараты картофелесажалки СН-4Б?
29. Ауылшаруашылық дақылдары мен арамшөптердің зиянкестерімен
және ауруларымен күресу үшін бақылаудың қандай әдістері қолданылады?
30. Тұқым тазартқыш қалай жұмыс істейді?
31. Уландырғышты улы химикаттарды тұтыну нормасына қалай
реттеуге болады?
32. Бүріккіштің жұмыс процесін сипаттаңыз.
33. Тозаңдатқыш қалай жұмыс істейді?
34. Бүріккішті пестицидтің тұтыну нормасына қалай реттеуге болады?
35. Өсімдіктерді қорғауға арналған машиналарға техникалық қызмет
көрсету және жөндеу ережелерін түсіндіріңіз?
36. Комбайнның жұмыс органдарын негізгі реттеу?
37. Күнбағыс, тары және басқа дақылдарды жинау үшін комбайнды
қалай қайта жабдықтауға болады?
38. Бұршақ дақылдарын жинау үшін қандай машиналар қолданылады?
39. Дестелегіштердің негізгі реттеулері қандай?
40. Комбайндарда жұмыс істеу кезінде қандай қауіпсіздік ережелерін
сақтау керек?
41. Астық жинайтын комбайндарда жұмыс істеу кезінде өртке қарсы
қауіпсіздіктің қандай ережелерін орындау керек?
42. Дәнді дақылдарды жинауға қандай агротехникалық талаптар
қойылады?
43. Астықты егіннен кейінгі өңдеу үшін қандай технологиялық
процестер қолданылады?
44. Тұқымдарды тазарту және сұрыптау үшін қандай физикамеханикалық қасиеттер қолданылады?
45. Тұқымдарды тазарту үшін қандай жұмыс органдары қолданылады?
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46. Астық тазалайтын машиналарға қойылатын агротехникалық
талаптарды тізімдеңіз.
47. 3вс-20А, МПО-50, СВУ-5а Астық тазалау машиналарын жұмысқа
қалай дайындауға және реттеуге болады?
48. Ауылшаруашылық жүктерінің жіктелуін түсіндіріңіз.
49. Ауылшаруашылық жүктерінің негізгі түрлерін тізімдеңіз.
50. Ауыл шаруашылығы жүктерін тасымалдаудың ерекшелігі неде?
51. Ауылшаруашылық жүктеріне арналған көлік түрлері қандай?
52. Астық тасымалдауға арналған автокөлік түрлерінің айырмашылығы
неде?
53. Жүктің қандай түрлері жеткізу үшін арнайы рұқсат алуды талап
етеді?
54. СХМ диагностикасын қалай ұйымдастыруға болады?
55. Атаңыз жөніндегі іс-шаралар құнын төмендету және жөндеу.
56. ТПБ және МДМ жөндеу міндеттерін атаңыз.
57. Схеманы жөндеу және жөндеу түрлері қандай?
58. Ағымдағы жөндеу мен күрделі жөндеудің айырмашылығы неде?
Қысқаша қорытынды:
Осы модульді зерделеп, емтихан тапсырып, өндірістік практикадан
сапалы өткеннен кейін студент заманауи аграрлық өндірісте жұмыс істеу
үшін қажетті білім алады. Бірақ ол ауылшаруашылық өндірісінде үнемі
жетілдіріліп отыратын, жөндеу технологиясы жетілдіріліп отыратын әр түрлі
схемалардың өте кең спектрін қолданатынын атап өткен жөн. Нәтижесінде,
ауылшаруашылық технологиясы үшін білім мен практикалық тәжірибені
үнемі толықтыру қажет.
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі:
1. Тараторкин В.М., Голубев И.Г. Система технического обслуживания и
ремонта
сельскохозяйственных
машин
и
механизмовМосква,Издательство АСАДЕМА,2018-182 с.
2. Гуляев В.П., Гаврилов Т.Ф. Сельскохозяйственные машины.
Учеб.пособие-Санкт-Петербург, Издательство Лань, 2020-140 с.
3. Труфляк Е.В., Трубилин Е.Н. Современные зерноуборочные комбайны:
УП-3-е изд., стер.,Издательство Лань,-340 с.
4. Труфляк Е.В., Трубилин Е.Н. Точное земледелие-Учеб. пособие-СанктПетербург, Издательство Лань, 2019-376 с.
5. Валиев А.Р., Зиганшин Б.Г. Современные почвообрабатывающие
машины: регулировка, настройка, эксплуатация.- учеб. пособие-3-е
изд., стер.,Издательство Лань,-264 с.
6. Новые интернет сайты по ремонту и схм.
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3 ТАРАУ. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА ТИЕУ-ТҮСІРУ, КӨЛІК
ЖӘНЕ СТАЦИОНАРЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ
Оқу мақсаттары:
1. Осы модульді оқығаннан кейін студенттер:
2. Жол қозғалысының барлық қатысушыларының мінез-құлық
қағидаларын меңгеру;
3. Жол, нөмірлік және тану белгілерін, қозғалыстың барлық
қатысушыларының міндеттерін анықтау;
4. Жол қозғалысы ережелерін сақтау;
5. Агрегаттардың қозғалу тәсілдері мен өнімділігін білу;
6. МТА құрастыру ережелері мен тәртібін білу;
7. Өндірістік операцияларды анықтау;
8. Өңдеуді дұрыс және тиімді жүргізе білу;

Ауыл шаруашылығы өндірісінің
тракторшы-машинисі

Курс сызбасы:
Бұл сызбада "Ауыл шаруашылығы өндірісінің тракторшымашинисі"курсы бойынша барлық модульдер көрсетілген.
Курсты меңгерудің ұсынылатын реттілігі – төменнен жоғары қарай.
Шеберлік деңгейі курс схемасы бойынша жылжытылған сайын
жоғарылайды. Бұл бөлімде 3 модульдің мазмұны сипатталған.
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КМ03 " Ауыл шаруашылығында тиеу-түсіру,
көліктік және стационарлық жұмыстарды
орындау»
КМ02 "Ауыл шаруашылығы машиналарына
техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді
орындау"
КМ01 " Механикаландыру құралдарының
техникалық жай-күйін қолдау»

Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер келесі пәндерді
оқуы керек: "ауылшаруашылық машиналары", "тракторлар мен
автомобильдер", "мұнай өнімдері және техникалық сұйықтықтар", "егіншілік
және мал шаруашылығы негіздері", "ауылшаруашылық экономикасы",
"ауылшаруашылық кәсіпорындарындағы ұйымдастыру, жоспарлау және
басқару", сонымен қатар жалпы техникалық пәндер.құрылымдық
материалдар технологиясы, сызу, Теориялық механика.
Қажетті оқу материалдары:
1.Зертханалық
стендтермен,
плакаттармен,
компьютерлік
жабдықтармен,
құралдармен
жабдықталған
ауыл
шаруашылығы
машиналарының оқу зертханасы.
2.Слесарлық, токарлық және дәнекерлеу жабдықтары бар шеберхана.
3.МТА құрастыру және жұмыс істеу үшін ауыл шаруашылығы
машиналары мен тракторларының негізгі түрлері бар машина паркі.
4. Жол қозғалысы ережелері оқу кабинеті барлық талаптарға сай
жабдықталған. Кабинеттің жабдығы: бағдаршам моделі - қосымша
секциялары бар бағдаршам моделі,-"жол белгілері" оқу - көрнекі құралы"жол таңбасы" оқу - көрнекі құралы-"реттеушінің сигналдары" оқу - көрнекі
құралы-"жол қиылысы схемасы"оқу-көрнекі құралы.
5. Баспа және электронды оқулықтары жеткілікті кітапхана.
3.1. Жол қозғалысы ережелері
3.1.1 Жалпы ережелер, терминдер, анықтамалар
Осы Қазақстан Республикасының Жол жүрісі қағидалары (бұдан әріқағидалар) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында жол жүрісінің
бірыңғай тәртібін белгілейді. Жол қозғалысына қатысты басқа да
нормативтік және құқықтық актілер Қағидалардың талаптарына негізделуге
және оларға қайшы келмеуге тиіс. [1]
Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
Автомагистраль – 5.1. белгісімен белгіленген жол. (3.1-сурет.);
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3.1. – сурет. Автомагистраль
Жол жүрісі қауіпсіздігі - оған қатысушылар мен мемлекеттің жол-көлік
оқиғалары мен олардың зардаптарынан қорғалу дәрежесін көрсететін жол
жүрісінің жай-күйі;
Велосипед-мүгедектер арбаларынан басқа, екі немесе одан да көп
дөңгелегі бар және ондағы адамдардың бұлшықет күшімен қозғалысқа
келтірілетін көлік құралы.
Жүргізуші-көлік құралын басқаратын адам, жүк артылған, мініс
малдарын немесе табынды жол бойымен жүргізетін мал айдаушы.
Жүргізушіге жүргізуді Үйретуші теңестіріледі;
Мәжбүрлі аялдау-көлік құралының техникалық ақаулығынан немесе
тасымалданатын жүк тудыратын қауіптен, жүргізушінің (жолаушының) жайкүйінен немесе жолда кедергінің пайда болуынан қозғалысын тоқтату;
Басты жол-2.1 белгілерімен белгіленген жол (3.2-сурет.), 2.3.1 - 2.3.3.
(3.3, 3.4-сурет) немесе 5.1 (3.5-сурет.) немесе қатты жабыны бар жол (асфальт
және цемент - бетон, тас материалдар және сол сияқтылар), не іргелес
аумақтардан шығуға қатысты кез келген басқа жол. Жол қиылысының
алдында тікелей екінші дәрежелі жолда жабыны бар учаскенің болуы оны
қиылысатын учаскемен мәні бойынша тең етпейді; [1]

3.2. сурет.
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3.3. сурет

3.4. сурет

3.5. – сурет. Автомагистраль
Жол-жабдықталған немесе бейімделген және көлік құралдарының
қозғалысы үшін пайдаланылатын жер жолағы немесе жасанды құрылыстың
беті. Жол бір немесе бірнеше жүріс бөлігін, сондай-ақ трамвай жолдарын,
тротуарларды, жол жиектерін және олар болған кезде бөлу жолақтарын
қамтиды;
Жол жүрісі-адамдар мен жүктердің жолдармен Көлік құралдарын
пайдалана отырып не оларсыз (жаяу жүргіншілер) жүрісі кезінде, сондай-ақ
осы қозғалыс жағдайларын реттеу процесінде туындайтын қоғамдық
қатынастар жиынтығы;
Жол-көлік оқиғасы-көлік құралының жолдағы жүрісі процесінде және
оның қатысуымен туындаған, адамдар қаза тапқан немесе жараланған, көлік
құралдары, құрылыстар, жүктер бүлінген не өзге де материалдық залал
келтірілген оқиға;
Темір жол өтпесі-жолдың темір жолдармен бір деңгейде қиылысуы.
Өткелдің шекарасы ең жақын рельстен 10 м қашықтықта елестетілген
сызықпен шектелген жол учаскесі болып табылады. [1]
Жүріс бөлігінің шеті-таңбалау сызығымен, ал ол болмаған кезде жол
төсемінің жиегімен өтетін шартты сызықпен, сондай-ақ жүріс бөлігінің
трамвай жолдарымен жолдың шетіндегі түйіскен жерінде айқындалады. Жол
төсемінің жиегін, оның ішінде жол жағдайлары бойынша анықтау мүмкін
болмаған кезде, жүріс бөлігінің шетін жүргізушінің өзі домалатылған
жолақтың шеті бойынша айқындайды.
Тұрғын аймақ-5.38 белгісімен белгіленген учаске, құрылыс салынған
аумақ немесе массив (3.6-сурет.)

Тұрғын
аймақ

Тұрғын үйдің соңы

3.6. – сурет. Тұрғын аймақ. Тұрғын үйдің соңы
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Маневр жасау-қозғалыстың аялдамадан (тұрақтан) басталуы, аялдау,
бұрылу (бұрылу), қайта құру. Көлік құралының артқы жүріспен тежелуі және
қозғалысы;
Маршруттық көлік құралы - жолаушыларды жолдармен тасымалдауға
арналған және белгіленген аялдама пункттері (аялдамалары) бар белгіленген
маршрут бойынша қозғалатын жалпы пайдаланудағы көлік құралы (автобус,
троллейбус, трамвай) );
Механикалық көлік құралы-мопедтен басқа, қозғалтқышпен қозғалысқа
келтірілетін көлік құралы. Термин кез келген Тракторларға және өздігінен
жүретін машиналарға да қолданылады; [1]
Мопед - жұмыс көлемі 50 см3-тен аспайтын қозғалтқышпен қозғалысқа
келтірілетін және ең жоғары конструктивтік жылдамдығы 50 км/сағ-тан
аспайтын екі немесе үш дөңгелекті көлік құралы, мопедтерге аспалы
қозғалтқышы бар велосипедтер, мокиктер және осыған ұқсас сипаттамалары
бар басқа да көлік құралдары теңестіріледі.
Мотоцикл-бүйір тіркемесі бар немесе тіркемесіз екі дөңгелекті
механикалық көлік құралы. Жарақталған күйдегі массасы 400 кг-нан
аспайтын үш дөңгелекті механикалық көлік құралдары мотоциклдерге
теңестіріледі.
Елді мекен-кіру және шығу жолдары 5.22-5.25 белгілерімен
белгіленген құрылыс салынған аумақ (3.7-сурет.);

3.7. – сурет. Елді мекеннің басталуы. Елді мекеннің соңы
Жеткіліксіз көріну-тұман, жаңбыр, шаң, қар және сол сияқты
жағдайларда, сондай-ақ ымырт кезінде жолдардың көрінуі 300 м-ден аз.
Басып озу-алда жүріп келе жатқан көлік құралының немесе көлік
құралдары құрамының атқаратын жолағынан шығуына байланысты ең
төменгі қауіпсіз қашықтықта озуы;
Жол жиегі-жиектің (немесе жиек тастың) және жүріс бөлігінің жиегінің
арасындағы онымен бір деңгейдегі топырақ немесе жабынмен нығайтылған
жолақ;
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Қозғалыс үшін қауіп-жол қозғалысындағы оның қауіпсіздігіне қатер
төндіретін және көлік құралының жылдамдығын және (немесе) маневр
жасауын өзгертуді талап ететін кенеттен болатын өзгеріс;
Жол қозғалысын ұйымдастыру-жолдардағы қозғалысты басқару
жөніндегі ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар мен өкімдік ісқимылдар кешені;
Ұйымдасқан жаяу колон-Ереженің 3.2-тармағының талаптарына сәйкес
ұйымдастырылған және белгіленген, жол бойымен қозғалатын жаяу
жүргіншілер тобы; [1]
Ұйымдастырылған көлік колоннасы-көк түсті жарқылдауық маягі
немесе көк және қызыл түсті маягі іске қосылған Бас көлік құралының ілесіп
жүруімен фаралары үнемі қосылып тұратын, бір қозғалыс жолағымен тікелей
бірінің артынан бірі жүріп келе жатқан үш және одан да көп механикалық
көлік құралдарының тобы;
Аялдама-көлік құралының қозғалысын 5 минутқа дейінгі уақытқа,
сондай-ақ егер бұл жолаушыларды отырғызу немесе түсіру не көлік құралын
тиеу немесе түсіру үшін қажет болса, көбірек уақытқа әдейі тоқтату.
ЕСКЕРТУ. Жол жүрісін ұйымдастыруға байланысты көлік құралының
жүрісін тоқтату қажеттілігі аялдама (тұрақ) болып саналмайды;
Жолаушы-көлік құралындағы (үстіндегі) және оны басқармайтын адам;
Жол қиылысы-жол қиылысы ортасынан неғұрлым алыс, тиісінше
қарама-қарсы жүріс бөліктерінің дөңгелене бастайтын жерлерін жалғайтын
елестетілген сызықтармен шектелген жолдардың бір деңгейде қиылысу,
түйісу немесе тармақталу орны. Іргелес аумақтардан шығу, сондай-ақ
олардың алдына басымдық белгілері қойылмаған дала, орман және басқа да
қосалқы жолдармен қиылысу (жанасу) орындары жол қиылысы болып
саналмайды;
Қайта құру - көлік құралының қозғалыс жолағын ауыстыруы;
Жаяу жүргінші-жолдағы көлік құралынан тыс және онда жұмыс
жасамайтын адам. Жаяу жүргіншілерге двигателі жоқ мүгедектер арбасында
жүретін, велосипед, мопед, мотоцикл жүргізетін, шана, арба, балалар немесе
мүгедектер арбасын алып жүретін адамдар теңестіріледі;
Жаяу жүргінші өтпесі-5.16.1, 5.16.2 белгілерімен белгіленген жүріс
бөлігінің учаскесі (3.8-сурет.) және (немесе) 1.14.1 – 1.14.3 және жаяу
жүргіншілердің жол арқылы жүруі үшін бөлінген таңбамен белгіленеді.
Таңба болмаған кезде жаяу жүргіншілер өткелінің ені жол осі бойынша
5.16.1 және 5.16.2 белгілерінің арасындағы қашықтықпен айқындалады;
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3.8. – сурет. Жаяу жүргіншілер өткелі
Қозғалыс жолағы-жүру бөлігінің таңбамен белгіленген немесе
белгіленбеген және автомобильдердің бір қатарда қозғалуы үшін жеткілікті
ені бар кез келген бойлық жолақтары; [1]
Артықшылық (басымдық) - белгіленген бағытта қозғалыстың басқа
қатысушыларына қатысты бірінші кезекті қозғалысқа құқық;
Қозғалысқа кедергі-жүру бөлігінің осы жолағы бойынша немесе
жолдың бүкіл ені бойынша одан әрі жүруді қиындататын немесе мүмкін
етпейтін кез келген материалдық объект;
Іргелес аумақ-жолға тікелей іргелес және көлік құралдарының
(аулалар, тұрғын үй массивтері, автотұрақтар, автожанармай құю
станциялары, кәсіпорындар және сол сияқтылар) толассыз қозғалысына
арналмаған аумақ);
Тіркеме-қозғалтқышпен жабдықталмаған және механикалық көлік
құралының құрамында жүруге арналған көлік құралы. Термин жартылай
тіркемелер мен ұзартылмалы тіркемелерге қолданылады.
Жүріс бөлігі-рельссіз көлік құралдарының жүруіне арналған жол
элементі;
Бөлу жолағы-жолдың аралас жүру бөліктерін бөлетін және жаяу
жүргіншілердің елді мекеннен тыс кесіп өткен кездегі мәжбүрлі аялдамасын
қоспағанда, рельссіз көлік құралдары мен жаяу жүргіншілердің жүруіне
немесе аялдауына арналмаған конструкциялық бөлінген элементі;
Рұқсат етілген ең жоғары масса-дайындаушы-кәсіпорын ең жоғары
рұқсат етілетін ретінде белгілеген, жүгі, жүргізушісі және жолаушылары бар
жарақталған көлік құралының массасы. Көлік құралдары құрамының, яғни
тіркелген және біртұтас ретінде қозғалатын рұқсат етілген ең жоғары
массасы үшін құрамына кіретін көлік құралдарының рұқсат етілген ең
жоғары массаларының сомасы түсініледі;
Реттеуші-тиісті куәлігі мен жабдығы (нысанды киімі немесе айырым
белгісі) бар ішкі істер (полиция), әскери автомобиль полициясы
органдарының қызметкері немесе жол-коменданттық бөлімшенің әскери
қызметшісі, Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
Көліктік бақылау комитетінің (бұдан әрі-көліктік бақылау комитеті)
қызметкері, жол-пайдалану қызметінің қызметкері, теміржол өткеліндегі,
паромдық өткелдегі кезекші – жолдардағы қозғалысты басқару бойынша
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өкімдік қозғалыстарды орындауға уәкілеттік берілген жеңге тағатын таңғыш,
таяқ, қызыл сигналы не Жарық қайтарғышы бар диск, қызыл шам немесе
жалауша); [1]
Тұрақ-көлік құралының қозғалысын жолаушыларды отырғызуға немесе
түсіруге не көлік құралын тиеуге немесе түсіруге байланысты емес себептер
бойынша 5 минуттан астам уақытқа әдейі тоқтату;
Тәуліктің қараңғы уақыты-кешкі Ымырттың соңынан таңертеңгі
Ымырттың басына дейінгі уақыт аралығы;
Көлік құралы-адамдарды, жүктерді немесе оған орнатылған жабдықты
жолдармен тасымалдауға арналған құрылғы;
Тротуар-жаяу жүргіншілердің жүруіне арналған, жолдың жүру
бөлігімен шектесетін немесе одан көгалмен бөлінген жолдың элементі.
Жол беру (кедергі келтірмеуге) – жол жүрісіне қатысушы, егер бұл
оған қатысты артықшылығы бар басқа да қозғалысқа қатысушыларды
қозғалыс бағытын немесе жылдамдығын өзгертуге мәжбүр етуі мүмкін болса,
қозғалысты бастамауға, қайта бастауға немесе жалғастырмауға, қандай да бір
маневрді жүзеге асырмауға тиіс екенін білдіретін талап;
Жол қозғалысына қатысушы-көлік құралының жүргізушісі, жаяу
жүргіншісі ретінде қозғалыс процесіне тікелей қатысатын адам.
Қазақстан Республикасының аумағында көлік құралдарының оң жақты
қозғалысы белгіленген.
Жол жүрісін ұйымдастыруда қажетті өзгерістер мен шектеулер ереже
шеңберінде белгіленген тәртіппен тек жол белгілерінің, жол таңбаларының,
бағдаршамдар мен реттеушілердің сигналдарының көмегімен, сондай-ақ
қозғалысты реттеуге уәкілетті адамдардың өкімдерімен енгізіледі.
Жол жүрісіне қатысушылар өздеріне қатысты ереже талаптарын,
бағдаршамдардың немесе реттеушілердің сигналдарын, белгілер мен
таңбаларды білуге және орындауға, сондай-ақ ішкі істер органдары
қызметкерлерінің талаптарын орындауға міндетті.
Жол қозғалысына қатысушылар қозғалыс үшін қауіп төндірмейтіндей
және зиян келтірмейтіндей әрекет етуге тиіс.
Жол жабынын бүлдіруге немесе ластауға, жол белгілерін,
бағдаршамдарды және қозғалысты ұйымдастырудың басқа да техникалық
құралдарын алып тастауға, қоршауға, бүлдіруге, өз еркімен орнатуға тыйым
салынады. Кедергі жасаған адам оны жою үшін барлық ықтимал шараларды
қолдануға, ал егер бұл мүмкін болмаса, қауіптілік туралы қозғалысқа
қатысушыларды қолжетімді құралдармен қамтамасыз етуге және ішкі істер
органдарына хабарлауға міндетті.
Осы Ережені бұзған адамдар Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес жауапты болады. [1]
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3.1.2.Жүргізушілердің жалпы міндеттері
2.1. Механикалық көлік құралының жүргізушісі:
2.1.1. Өзімен бірге және осыған уәкілеттік берілген Ішкі істер
(полиция) органдарының лауазымды адамдарының талап етуі бойынша
оларға тексеру үшін беруге міндетті:
көлік құралын басқару құқығына жүргізуші куәлігі (жүргізуші
куәлігінің орнына берілген куәлік және жүргізушінің жеке басын
куәландыратын құжат); көлік құралына тіркеу құжаттары көлік құралын
басқарған және оның иесі болмаған жағдайда, осы көлік құралын иелену
немесе пайдалану немесе оған билік ету құқығын растайтын құжат.
Мемлекеттік техникалық байқаудан өткені туралы құжат; заңнамада
белгіленген жағдайларда көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін міндетті сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисі және /
немесе тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін міндетті сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисі;
белгіленген жағдайларда жол парағы және тасымалданатын жүкке арналған
құжаттар. [1]
Заңнамада көзделген жағдайларда тексеру үшін көліктік бақылау
комитетінің қызметкерлеріне халықаралық тасымалдарды жүзеге асыру
кезінде арнайы рұқсатты, рұқсатты және лицензияны (немесе есептік
құжатты) көрсету. Арнайы рұқсат және рұқсат болмаған жағдайда көліктік
бақылау комитетінің қызметкерлеріне оларды ресімдеу және алу үшін көлік
құралын басқару құқығына жүргізуші куәлігін (жүргізуші куәлігінің орнына
берілген куәлік және жүргізушінің жеке басын куәландыратын құжат), көлік
құралына тіркеу құжаттарын беруге. Тасымалданатын жүкке арналған жол
парағы және құжаттар.
2.1.2. Қауіпсіздік белдіктерімен жабдықталған көлік құралымен жүру
кезінде белдікпен тағылмаған жолаушыларды тағуға және тасымалдауға
болмайды (білім алушы көлік құралын басқарған кезде жүргізушіге, ал елді
мекендер мен тұрғын аймақтарда, бұдан басқа, жедел және арнайы қызметтер
мен такси автомобильдерінің жүргізушілері мен жолаушыларына 12 жасқа
дейінгі балаларға белдікпен тағуға жол берілмейді).
Мотоциклді басқару кезінде түймеленген мотошлемде болу және
түймеленген мотошлемсіз жолаушыларды тасымалдамау.
2.2. Халықаралық жол жүрісіне қатысатын механикалық көлік
құралының жүргізушісі:
жол қозғалысы туралы Конвенцияға сәйкес келетін көлік құралына
тіркеу құжаттары және жүргізуші куәлігі болуы тиіс;
көлік құралында ол тіркелген мемлекеттің тіркеу және айырым
белгілерінің болуы
2.3. Көлік құралының жүргізушісі міндетті:
2.3.1. Шығу алдында көлік құралдарын пайдалануға рұқсат беру
жөніндегі негізгі ережелерге және лауазымды адамдар мен жол жүрісіне
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қатысушылардың жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі
міндеттеріне сәйкес көлік құралының ақаусыз жай-күйін тексеру және
қамтамасыз ету.
2.3.2. Ішкі істер органдары (полиция) қызметкерінің 5.3-тармаққа
сәйкес берілген талап етуі бойынша тоқтау және оның нұсқауларын орындау
қажет.
2.3.3.ішкі істер органдары қызметкерінің талап етуі бойынша мас күйін
куәландырудан өту.
2.3.3-1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық
туралы Кодексінде белгіленген жағдайларда қағидаларды білуін тексеруден
өтуге міндетті.
2.3.4. Көлік құралының өздігінен қозғалуына немесе оны бөгде
адамдардың пайдалануына жол бермейтін шаралар қабылдамай, көлік
құралын тастап кетпеу.
2.3.5. Ұсыну құралы:
медициналық көмек көрсету үшін ілеспе бағытта келе жатқан медицина
қызметкерлеріне, сондай - ақ қозғалыс бағытына қарамастан, жедел
медициналық көмекке мұқтаж азаматтарды емдеу мекемелеріне тасымалдау
үшін медицина қызметкерлеріне, ішкі істер органдарының және Ұлттық
қауіпсіздік органдарының қызметкерлеріне;
авариялар кезінде бүлінген көлік құралдарын тасымалдау, дүлей
зілзала орнына бару үшін ішкі істер органдарының қызметкерлерін, сондайақ ішкі істер органдарының, Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет
қызметінің және Ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлерін
заңнамада көзделген кейінге қалдыруға болмайтын өзге де жағдайларда
ұстауға құқылы. [1]
Ескертпелер
1. Көлік құралын беру туралы талап дипломатиялық иммунитеті бар
шет мемлекеттер өкілдіктерінің және халықаралық ұйымдардың көлік
құралдарына қолданылмайды.
2. Көлік құралын пайдаланған адамдар жүргізушінің талап етуі
бойынша анықтама беруі немесе жол қағазына жазба жасауы тиіс (сапардың
ұзақтығын, жүріп өткен қашықтықты, өзінің тегін, лауазымын, қызметтік
куәлігінің нөмірін, өз ұйымының атауын көрсете отырып).
3. Мемлекеттік ұйымдардың жоғарыда аталған қызметкерлеріне көлік
құралын беруге байланысты шығыстарды көлік құралы иесінің талап етуі
бойынша белгіленген тәртіппен осы ұйымдар өтейді.
2.4. Көлік құралы жүргізушісінің құжаттарын тексеруге немесе көлік
құралын пайдалануға құқығы бар адамдар жүргізушінің талап етуі бойынша
қызметтік куәлігін көрсетуге міндетті.
2.5. Жол-көлік оқиғасы кезінде оған қатысы бар жүргізуші:
Қағидалардың 7.2-тармағының талаптарына сәйкес көлік құралын
дереу тоқтату (орнынан ұстамау), авариялық жарық сигнализациясын қосу
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және авариялық тоқтау белгісін (жыпылықтайтын қызыл шам) қою, оқиғаға
қатысы бар заттарды ауыстырмау;
зардап шеккендерге дәрігерлік медициналық көмек көрсету үшін
ықтимал шаралар қабылдау, жедел медициналық көмек шақыру, ал шұғыл
жағдайларда зардап шеккендерді жолшыбай көлікпен жіберу, ал егер бұл
мүмкін болмаса, өзінің көлік құралымен жақын жердегі емдеу мекемесіне
жеткізу, өзінің тегін, көлік құралының тіркеу белгісін (жеке басын
куәландыратын құжатты немесе жүргізуші куәлігін және көлік құралына
тіркеу құжатын көрсете отырып) хабарлау және оқиға болған жерге оралу;
болған жағдай туралы жақын жердегі ішкі істер органына дереу
хабарлау, көрген адамдардың тегі мен мекенжайын жазып алу және ішкі
істер органдары қызметкерлерінің келуін күту;
егер басқа көлік құралдарының қозғалысы мүмкін болмаса, жүріс
бөлігін босату;
көлік жүретін бөлікті босату немесе өзінің көлік құралында зардап
шеккендерді емдеу мекемесіне жеткізу қажет болған жағдайда куәгерлердің
қатысуымен оқиғаға қатысты көлік құралының, іздер мен заттардың
жағдайын алдын ала белгілеп, оларды сақтау үшін барлық мүмкін шараларды
қабылдап, оқиға болған жерді айналып өтуді қамтамасыз етсін.
2.6. Егер жол-көлік оқиғасының нәтижесі туралы зардап шеккендер
болмаса, жүргізушілер болған мән-жайларды бағалауда өзара келіскен
жағдайда оқиғаның сызбасын алдын ала жасап және оны сипаттай отырып,
оқиғаны ресімдеу үшін жақын маңдағы жол полициясы бекетіне немесе ішкі
істер органдарының бөлімшесіне келе алады.
2.7. Жүргізушіге тыйым салынады:
2.7.1. Көлік құралын мас күйінде (алкогольдік, есірткілік немесе өзге
де); реакциясын және назар аударуын нашарлататын дәрілік препараттардың
әсерінен; жол жүрісі қауіпсіздігіне қатер төндіретін ауру немесе шаршаңқы
күйде жүргізу.
2.7.2. Ақаулы немесе мемлекеттік техникалық байқаудан өтпеген көлік
құралын пайдалануға.
2.7.3. Иесі заңнамада белгіленген жағдайларда көлік құралдары
иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын және/немесе
тасымалдаушының жолаушылар алдындағы жауапкершілігін міндетті
сақтандыру шартын жасаспаған көлік құралын пайдалануға құқылы.
2.7.3-1. Мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілері болмаған немесе олар
тіркеу құжаттарына сәйкес келмеген жағдайларда көлік құралын
пайдалануға.
2.7.4. Масаң күйдегі, реакциясын және назар аударуын нашарлататын
дәрілік препараттардың әсеріндегі, ауырған немесе шаршаған күйдегі
адамдарға, сондай-ақ жүргізуді үйренушілерден басқа, өзімен бірге осы
санаттағы көлік құралын басқару құқығына жүргізуші куәлігі (жүргізуші
куәлігінің орнына берілген куәлік және жүргізушінің жеке басын
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куәландыратын құжат) жоқ немесе жол (маршрут) парағында көрсетілмеген
адамдарға көлік құралын басқаруды беру.
2.7.5. Ұйымдастырылған (соның ішінде жаяу) колонналарды кесіп өту
және оларда орын алу.
2.7.6. Жүріс бөлігіне қозғалыс үшін қауіп тудыратын қоқыстарды,
заттарды лақтыру. Бұл талап жол қозғалысының басқа қатысушыларына да
қатысты.
2.8. Жұмыс істемейтін тежегіш жүйесі немесе рульмен басқарылатын,
тіркеу құрылғысы ақаулы (поезд құрамында), ал тәуліктің қараңғы
уақытында жасанды жарықтандырусыз немесе жеткіліксіз көріну
жағдайларында — жанбайтын (жоқ) фаралармен және (немесе) артқы
габаритті оттармен, жаңбыр немесе қар жауған кезде жүргізуші тарапынан
шыны тазалағышы ақаулы көлік құралының жүруіне тыйым салынады.
3.1.3.
міндеттері

Жаяу

жүргіншілердің

міндеттері.

Жолаушылардың

Жаяу жүргіншілердің міндеттері.
3.1. Жаяу жүргіншілер тротуармен немесе жаяу жүргіншілер жолымен,
ал олар болмаған кезде — жол жиектерімен, сондай-ақ Қағидалардың 17.1
және 17.4-тармақтарының талаптарына сәйкес қозғалуы тиіс.
Үлкен заттарды тасымалдайтын немесе тасымалдайтын жаяу
жүргіншілер, сондай — ақ қозғалтқышы жоқ мүгедектер арбасында жүретін
адамдар, егер олардың тротуарлармен немесе жол жиектерімен жүруі басқа
жаяу жүргіншілерге кедергі келтірсе, жүріс бөлігінің шетімен (бөлу жолағы
бар жолдарда-жүріс бөлігінің сыртқы шетімен) жүре алады. [1]
Тротуарлар, жаяу жүргіншілер жолдары немесе жол жиектері болмаған
кезде, сондай - ақ олар бойынша жүру мүмкін болмаған жағдайда, жаяу
жүргіншілер велосипед жолымен жүре алады немесе жүру бөлігінің шетімен
бір қатарға жүре алады (бөлу жолағы бар жолдарда-жүру бөлігінің сыртқы
шетімен).
Елді мекендерден тыс жерлерде жүру кезінде жаяу жүргіншілер көлік
құралдарының қозғалысына қарсы жүруі тиіс.
Двигателі жоқ мүгедектер арбасында жүретін, мотоцикл, мопед,
велосипед жүргізуші адамдар жүру бөлігінің шетімен көлік құралдарының
жүрісі бойынша жолдың оң жағымен жүруге тиіс.
3.2. ұйымдасқан жаяу жүргіншілер колонналарының жүріс бөлігі
бойынша жүруіне тек көлік құралдарының оң жақ бетімен жүру бағыты
бойынша қатардан төрт адамнан асырмай рұқсат етіледі. Колоннаның
алдынан және артынан сол жағынан қызыл жалаушалармен ілесіп
жүрушілер, ал тәуліктің қараңғы уақытында және жеткіліксіз көріну
жағдайларында — алдынан — ақ түсті, артынан — қызыл түсті шамдары
қосылған адамдар болуы тиіс.

191

Бір топ балаларды тек тротуарлар мен жаяу жүргіншілер жолдарымен,
ал олар болмаған кезде - жол жиектерімен, бірақ тәуліктің жарық уақытында
ғана және ересектердің алып жүруімен ғана жүргізуге рұқсат етіледі. [1]
3.3. Жаяу жүргіншілер жүру бөлігін жаяу жүргіншілер өтпелері
бойынша, оның ішінде жер асты және жер үсті өткелдері бойынша, ал олар
болмаған кезде - тротуарлар немесе жол жиектері желісі бойынша
қиылыстарда кесіп өтуге тиіс.
Көру аймағында өткел немесе жол қиылысы болмаған жағдайда, ол екі
жаққа да айқын көрінетін жерде жүру бөлігінің шетіне тура бұрышпен жолды
кесіп өтуге рұқсат етіледі. Елді мекенде, сондай-ақ жаяу жүргіншілер немесе
Жол қоршаулары орнатылған жерлерде бөлу жолағы болған кезде жүру
бөлігін жаяу жүргіншілер өткелінен тыс жерлерде кесіп өтуге тыйым
салынады.
3.4. Қозғалыс реттелетін жерлерде жаяу жүргіншілер реттеушінің
немесе жаяу жүргіншілер бағдаршамының, ал ол болмаған кезде — көлік
бағдаршамының сигналдарын басшылыққа алуы тиіс.
3.5. Реттелмейтін жаяу жүргіншілер өтпелерінде жаяу жүргіншілер
көлік жүретін бөлікке жақындап келе жатқан көлік құралдарына дейінгі
қашықтықты, олардың жылдамдығын бағалап, өту олар үшін қауіпсіз
болатынына көз жеткізгеннен кейін шыға алады. Жаяу жүргіншілер
өтпесінен тыс жүріс бөлігін кесіп өткен кезде жаяу жүргіншілер, бұдан басқа,
көлік құралдарының қозғалысы үшін кедергі жасамауға және жақындап
қалған көлік құралдарының жоқтығына көз жеткізбестен, тоқтап тұрған көлік
құралының немесе көрінуді шектейтін өзге де кедергінің салдарынан
шықпауға тиіс.
3.6. Жүріс бөлігіне шық, егер бұл қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз
етуге байланысты болмаса, жаяу жүргіншілер кідірмеуі немесе тоқтамауы
тиіс. Өтуді аяқтауға үлгермеген жаяу жүргіншілер қарама-қарсы бағыттағы
көлік легін бөлетін сызықта тоқтауы тиіс. Өтуді одан әрі қозғалыстың
қауіпсіздігіне көз жеткізу арқылы және бағдаршамның (реттеушінің)
сигналдарын ескере отырып жалғастыруға болады.
3.7. Жарқылдайтын көк маягі бар және арнайы дыбыс сигналы іске
қосылған көлік құралдары жақындаған кезде жаяу жүргіншілер көлік жүретін
бөліктен өтпеуге міндетті, ал онда жүргендер осы көлік құралдарына жол
беруге және мүмкіндігінше көлік жүретін бөлікті босатуға тиіс.
3.8. Маршруттық көлік құралы мен таксиді жүру бөлігіне қарағанда
көтеріңкі орналасқан отырғызу алаңдарында, ал олар болмаған жағдайда
тротуарда немесе жол жиегінде күтуге рұқсат етіледі. Биігірек отырғызу
алаңдарымен жабдықталмаған аялдама пункттерінде көлік құралына отыру
үшін көлік жүретін бөлікке шығуға ол тоқтағаннан кейін ғана рұқсат етіледі.
Түскеннен кейін көлік жүретін бөлікті кідірмей босату қажет.
Аялдама пунктіне немесе одан көлік жүретін бөлік арқылы қозғалыс
кезінде жаяу жүргіншілер Ереженің 3.4 - 3.7-тармақтарының талаптарын
басшылыққа алуы тиіс. [1]
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Жолаушылардың міндеттері
3.9. Жолаушылар міндетті:
қауіпсіздік белдіктерімен жабдықталған көлік құралымен жол жүрген
кезде олармен түймеленеді (2.1.2-тармақты ескере отырып), Ал мотоциклмен
жол жүрген кезде түймеленген мотошлемде болады;
отырғызу мен түсіруді тротуар немесе жол жиегі жағынан және көлік
құралы толық тоқтағаннан кейін ғана жүргізу қажет.
Егер тротуар немесе жол жиегі жағынан отырғызу және түсіру мүмкін
болмаса, ол қозғалысқа басқа қатысушыларға қауіпсіз және кедергі
келтірмейтін жағдайда, жүріс бөлігі жағынан жүзеге асырылуы мүмкін.
3.10. Жолаушыларға тыйым салынады:
жүргізушіні қозғалыс кезінде көлік құралын басқарудан алшақтату;
борттық платформасы бар жүк автомобилімен жол жүрген кезде тұру,
борттарда отыру немесе борттардан жоғары жүкке отыру;
көлік қозғалысы кезінде оның есіктерін ашыңыз. [1]
3.1.4. Жол белгілерін жіктеу
Ескерту белгілері. Басымдық белгілері
Ескерту белгілері жүргізушілерді қозғалыс жағдайға сәйкес шаралар
қабылдауды талап ететін жолдың қауіпті учаскесіне жақындағаны туралы
хабардар етеді.
1.1. Шлагбаумы бар теміржол өткелі
1.2 " шлагбаумсыз теміржол өткелі»
1.3.1 "бір жолды темір жол".
1.3.2. " Көп жолды темір жол ". Шлагбауммен жабдықталмаған темір
жол арқылы өтетін өткелді белгілеу. 1.3.1. - бір жолмен. 1.3.2. - екі жолмен.
1.4.1. – 1.4.6. – "Теміржол өткеліне жақындау". Елді мекендерден тыс
теміржол өткеліне жақындағаны туралы қосымша ескерту.
1.5. "Трамвай сызығымен қиылысу".
1.6. "Балама жолдардың қиылысы»
1.7. "Дөңгелек қозғалыс қиылысы»
1.8. "Бағдаршамды реттеу". Жол қиылысы, жаяу жүргіншілер өткелі
немесе қозғалысы бағдаршаммен реттелетін жол учаскесі.
1.9. "Реттелетін көпір". Жылжымалы көпір немесе паромдық өткел.
1.10. "Жағалауға шығу". Жағалауға немесе жағалауға шығу.
1.11.1, 1.11.2 "қауіпті бұрылыс". Жолдың радиусы аз немесе көрінуі
шектеулі дөңгелектенуі: 1.11.1. - оңға, 1.11.2. - солға.
1.12.1, 1.12.2 "қауіпті бұрылыстар". Қауіпті бұрылыстары бар жол
учаскесі: 1.12.1 – бірінші оңға бұрылумен, 1.12.2-бірінші солға бұрылумен.
1.13. - "Тік түсу»
1.14. - "Тік көтерілу»
1.15. "Тайғақ жол". Жүріс бөлігінің тайғақ болуы жоғары жол учаскесі.
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1.16. "Тегіс емес жол". Жүріс бөлігінде кедір-бұдыры бар жол учаскесі
(толқынды, ойықтар, көпірлермен балқымайтын түйісулер және сол
сияқтылар))
1.16.1. "Жолақыға»
1.17.
"Қиыршық
тасты
шығару".
Көлік
құралдарының
доңғалақтарының астынан қиыршық тас, қиыршық тас және сол сияқтылар
шығарылуы мүмкін жол учаскесі.
1.18.1-1.18.3 "жолдың тарылуы". Екі жағынан тарылу – 1.18.1. оң
жақта-1.18.2, сол жақта – 1.18.3.
1.19. "Екі жақты қозғалыс". Қарама-қарсы қозғалыстағы жол
учаскесінің (жүру бөлігінің) басы.
1.20 "жаяу жүргіншілер өткелі". 5.15.1, 5.16.2 белгілерімен және
(немесе) 1.14.1 – 1.14.3 белгілерімен белгіленген жаяу жүргіншілер өткелі.
1.21 "балалар". Балалар келуі мүмкін балалар мекемесінің (мектептің,
сауықтыру лагерінің және сол сияқтылардың) жанындағы жол учаскесі.
1.22. "Велосипед жолымен қиылысу»
1.23. "Жол жұмыстары»
1.24. "Мал айдау»
1.25. "Жабайы аңдар»
1.26. "Тастың құлауы". Құлау, көшкін, тастардың құлауы мүмкін жол
учаскесі.
1.27. "Бүйірлік жел»
1.28. "Төмен ұшатын ұшақтар»
1.29. "Туннель". Жасанды жарығы жоқ туннель немесе кіру
порталының көрінуі шектелген туннель.
1.30. "Басқа қауіптер". Басқа ескерту белгілерімен көзделмеген
қауіптілігі бар жол учаскесі.
1.31.1, 1.31.2. "Айналу бағыты". Көру мүмкіндігі шектеулі шағын
радиусты жолдың дөңгелектенуіндегі қозғалыс бағыты. Жолдың жөнделетін
учаскесін айналып өту, бағыты.
1.31.3. "Айналу бағыты". Т-тәрізді қиылыста немесе жолдардың
тармақталуында қозғалыс бағыттары. Жолдың жөнделетін учаскесін айналып
өту бағыттары.
1.31.4, 1.31.5 " Бұрылу бағыты"
1.32.1, 1.32.2 және 1.32.3 "Кедергіні айналып өту»
Елді мекендерден тыс жерлерде 1.1, 1.2, 1.5 – 1.30 ескерту белгілері
150-300 м қашықтықта, ал елді мекендерде тұрғын аймақтарда – қауіпті
учаске басталғанға дейін 50-100 м қашықтықта орнатылады. Қажет болған
жағдайда белгілер басқа қашықтықта да орнатылуы мүмкін, бұл жағдайда
7.1.1.табличкада көрсетіледі.
1.13 және 1.14 белгілері 7.1.1 тақтайшасыз тікелей түсіру немесе көтеру
алдында, егер түсіру және көтеру бір-бірінен кейін жүрсе, орнатылуы
мүмкін.
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1.23 Белгісі қысқа мерзімді жұмыстарды жүргізу кезінде жүріс
бөлігінде жұмыс жүргізу орнына дейін 10-15 м қашықтықта (7.1.1
тақтайшасыз) орнатылуы мүмкін.
Елді мекендерден тыс жерлерде 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.21 және 1.23
белгілері қайталанады. Екінші белгі қауіпті учаске басталғанға дейін кемінде
50 м қашықтықта орнатылады.
1.4.1 – 1.4.3 белгілері жолдың оң жағында, ал 1.4.4 – 1.4.6 белгілері сол
жақта орнатылады. 1.4.1 және 1.4.4 белгілері – қозғалыс барысы бойынша
бірінші 1.1 немесе 1.2 белгісінің астында, 1.4.3 және 1.4.6 белгілері – екінші
1.1 немесе 1.2 белгісінің астында, ал 1.4.2 және 1.4.5 белгілері – дербес,
бірінші және екінші 1.1 белгісінің арасында тең қашықтықта. немесе 1.2.
1.3.1 және 1.3.2 белгілері тікелей темір жол өтпесінің алдында
орнатылады.

3.9. – сурет. Ескерту белгілері
Басымдық белгілері
Басымдық белгілері жол қиылыстарынан, жүріс бөліктері немесе
жолдың тар учаскелері қиылыстарынан өту кезектілігін белгілейді.
2.1 "басты жол". Реттелмейтін жол қиылыстарынан басымдықпен өту
құқығы берілген жол.
2.2 "басты жол". Реттелмейтін жол қиылыстарынан басымдықпен өту
құқығы берілген жол.
2.3.1. "Екінші жолмен қиылысу»
2.3.2, 2.3.3"екінші кезектегі жолдың жалғасуы". Оң жақта – 2.3.2, сол
жақта – 2.3.3
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2.4 "Жол бер". Жүргізуші қиылысатын жолмен жүріп келе жатқан көлік
құралдарына, ал 7.13 тақтайшасы болған кезде басты жолмен жол беруі тиіс
2.5 "тоқтаусыз жүруге тыйым салынады". Тоқтау сызығының алдында,
ал егер ол болмаса, қиылысатын жүру бөлігінің шетінің алдында тоқтаусыз
жүруге тыйым салынады. Жүргізуші қиылысатын жолмен жүріп келе жатқан
көлік құралдарына, ал 7.13 тақтайшасы болған кезде басты жолмен жол беруі
тиіс
2.5 белгісі темір жол өтпесінің алдында тоқтау – сызығымен, ал ол
болмаған кезде белгінің алдына орнатылуы мүмкін.
2.6. "Қарсы қозғалыстың артықшылығы". Егер бұл қарсы қозғалысты
қиындатуы мүмкін болса, жолдың тар учаскесіне шығуға тыйым салынады.
Жүргізуші тар учаскеде немесе оған қарама-қарсы кіреберісте орналасқан
қарсы келе жатқан көлік құралдарына жол беруі тиіс.
2.7 "қарама-қарсы қозғалыс алдындағы артықшылық". Жолдың тар
бөлігі. Ол бойынша жүргізуші қарсы келе жатқан көлік құралдарына қатысты
артықшылыққа ие болады.

3.10. – сурет. Басымдық белгілері
3.1.5. Тыйым салу белгілері. Нұсқау белгілері
Тыйым салу белгілері немесе белгілі бір қозғалыс шектеулерін алып
тастаңыз.
3.1. "Кіруге тыйым салынады". Барлық көлік құралдарының осы
бағытқа кіруіне тыйым салынады
3.2. "Қозғалысқа тыйым салынады". Барлық көлік құралдарының
жүруіне тыйым салынады.
3.3. "Механикалық көлік құралдарының қозғалысына тыйым
салынады»
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3.4. "Жүк көліктерінің қозғалысына тыйым салынады". Рұқсат етілген
ең жоғары массасы 3,5 т-дан асатын (егер белгіде массасы көрсетілмесе)
немесе рұқсат етілген ең жоғары массасы белгіде көрсетілгеннен асатын жүк
автомобильдері мен көлік құралдары құрамдарының, сондай-ақ тракторлар
мен өздігінен жүретін машиналардың қозғалысына тыйым салынады.
5.4 Белгісі. борттарында көлбеу ақ жолағы бар немесе адамдарды
тасымалдауға арналған жүк автомобильдерінің жүруіне тыйым салмайды.
3.5 " Мотоцикл қозғалысына тыйым салынады»
3.6 "Тракторлардың қозғалысына тыйым салынады". Тракторлар мен
өздігінен жүретін машиналардың қозғалысына тыйым салынады.
3.7 "Тіркемесі бар көлік құралдарының жүруіне тыйым салынады".
3.8 "Ат арбаларының қозғалысына тыйым салынады". Ат-арба
көліктерінің (шаналардың), мініс және жүк артылған малдардың
қозғалысына, сондай-ақ малды айдап өтуге тыйым салынады.
3.9 "Велосипедпен жүруге тыйым салынады". Велосипедтер мен
мопедтердің қозғалысына тыйым салынады.
3.10 " Жаяу жүргіншілердің қозғалысына тыйым салынады»
3.11 "Массаны шектеу". Көлік құралдарының, оның ішінде көлік
құралдары құрамдарының жүруіне тыйым салынады. Белгіде көрсетілгеннен
үлкен жалпы нақты масса.
3.12 "Оське жүктемені шектеу". Қандай да бір білікке нақты жүктемесі
белгіде көрсетілгеннен артық көлік құралдарының жүруіне тыйым салынады.
3.13. "Биіктікті шектеу". Габариттік биіктігі (жүкпен немесе жүксіз)
белгіде көрсетілгеннен артық көлік құралдарының жүруіне тыйым салынады.
3.14 "Енін шектеу". Габариттік ені (жүкпен немесе жүксіз) белгіде
көрсетілгеннен артық көлік құралдарының жүруіне тыйым салынады.
3.15 "Ұзындықты шектеу". Габариттік ұзындығы (жүкпен немесе
жүксіз) белгіде көрсетілгеннен артық көлік құралдарының (көлік құралдары
құрамдарының) жүруіне тыйым салынады.
3.16 "Ең төменгі қашықтықты шектеу". Олардың арасындағы
қашықтық белгіде көрсетілгеннен аз көлік құралдарының жүруіне тыйым
салынады.
3.17.1 "Кеден". Кеденнің (бақылау пунктінің) жанында тоқтаусыз
жүруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ)
3.17.2 "Қауіп". Жол-көлік оқиғасына, аварияға немесе басқа да қауіпке
байланысты барлық көлік құралдарының одан әрі жүруіне тыйым салынады.
3.18.1 " Құқыққа бұрылуға тыйым салынған»
3.18.2 " Солға бұрылуға тыйым салынады»
3.19 " Кері бұрылуға тыйым салынады»
3.20. "Басып озуға тыйым салынады". Сағатына 30 км-ден кем
жылдамдықпен қозғалатын жеке көлік құралдарын қоспағанда, барлық көлік
құралдарын басып озуға тыйым салынады.
3.21 " Басып озуға тыйым салу аймағының аяқталуы»
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3.22. "Жүк автомобилімен басып озуға тыйым салынады". Рұқсат
етілген ең жоғары салмағы 3,5 т-дан асатын жүк автомобильдеріне, сағатына
30 км-ден кем жылдамдықпен қозғалатын жеке автомобильдерден басқа,
барлық көлік құралдарын басып озуға тыйым салынады, Тракторларға атарба көліктері мен велосипедтерден басқа, барлық көлік құралдарын басып
озуға тыйым салынады.
3.23 "Аймақтың соңына жүк автомобильдерін басып озуға тыйым
салынады»
3.24 "Максималды жылдамдықты шектеу". Белгіде көрсетілгеннен
асатын жылдамдықпен (км/сағ) жүруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.
3.25 " Максималды жылдамдықты шектеу аймағының соңы»
3.26 "Дыбыстық сигнал беруге тыйым салынады". Сигнал жол-көлік
оқиғасының алдын алу үшін берілетін жағдайларды қоспағанда, дыбыс
сигналдарын пайдалануға тыйым салынады.
3.27 "Тоқтауға тыйым салынады". Көлік құралдарының аялдауына
және тоқтап тұруына тыйым салынады.
3.28. "Тұраққа тыйым салынады". Көлік құралдарының тоқтап тұруына
тыйым салынады
3.29 " Айдың тақ күндері тұраққа тыйым салынады»
3.30 "Айдың жұп күндері тұраққа тыйым салынады". 3.29 және 3.30
белгілерін бір мезгілде қолданған кезде көлік құралдарын бір жағынан екінші
жағына ауыстыру уақыты – 19-дан 21 сағатқа дейін.
3.31 "Барлық шектеулердің қолданылу аймағының аяқталуы".
Қолданылу аймағының соңын бір мезгілде мыналардың бірнеше
белгілерімен шектеу: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24 – 3.30.
3.32 "Қауіпті жүктері бар көлік құралдарының қозғалысына тыйым
салынады". "Қауіпті жүк"деген айырым белгілерімен жабдықталған көлік
құралдарының жүруіне тыйым салынады.
3.33 "Жарылғыш және тез тұтанатын жүктері бар көлік құралдарының
қозғалысына тыйым салынады". "Қауіпті жүк" деген айырым белгілерімен
жабдықталған және кластағы қауіпті жүктерді тасымалдауға арналған көлік
құралдарының жүруіне тыйым салынады 1, 2.2 – 2.4, 3.1, 3.2, 5.2 ГОСТ
19433-88 бойынша.
3.2 – 3.9, 3.32 және 3.33 белгілері – көлік құралдарының тиісті
түрлерінің екі бағытта жүруіне тыйым салады.
Белгілердің күші қолданылмайды:
3.1 – 3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27 – маршруттық көлік құралдарына;
3.2-3.8-белгіленген аймақтағы кәсіпорындарға қызмет көрсететін,
сондай-ақ азаматтарға қызмет көрсететін немесе белгіленген аймақта
тұратын немесе жұмыс істейтін азаматтарға тиесілі көлік құралдарына.
Мұндай жағдайларда көлік құралдары белгіленген аймаққа келуге және одан
межелі жерге жақын қиылыста шығуға тиіс;
3.28-3.30-таксометр қосылған таксимен;
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3.2, 3.3, 3.28-3.30-I және II топтағы мүгедектер басқаратын немесе
осындай мүгедектерді тасымалдайтын көлік құралдарына.
3.18.1, 3.18.2 белгілері алдына белгі қойылған жүру бөліктерінің
қиылысына қолданылады.
Белгілердің қолданылу аймағы 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30 белгі
орнатылған жерден оның артындағы ең жақын жол қиылысына дейін, ал жол
қиылысы болмаған кезде елді мекендерде – елді мекеннің соңына дейін
таралады. Белгілердің қолданылуы жолға іргелес аумақтардан шығу
орындарында үзілмейді.
5.22 белгісімен белгіленген елді мекеннің алдында орнатылған 3.24
белгісінің күші осы белгіге дейін қолданылады.
Белгімен әрекет ету аймағы азайтылуы мүмкін:
3.16 және 3.26 белгілері үшін 7.2.1 тақтайшасын қолдану;
3.20, 3.22, 3.24 белгілері үшін олардың қолданылу аймағының соңында
тиісінше 3.21, 3.23, 3.25 белгілерін орнату немесе 7.2.1 тақтайшасын қолдану
арқылы;
3.20, 3.22, 3.24 белгілері үшін олардың қолданылу аймағының соңында
тиісінше 3.21, 3.23, 3.25 белгілерін орнату немесе 7.2.1 тақтайшасын қолдану
арқылы 3.24 белгісінің қолданылу аймағы қозғалыстың ең жоғары
жылдамдығының басқа мәні бар 3.24 белгісін орнату арқылы азайтылуы
мүмкін;
3.27 – 3.30 белгілері үшін олардың қолданылу аймағының соңында
7.2.3 тақтайшасы бар 3.27-3.30 қайталама белгілерін орнату немесе 7.2.2
тақтайшасын қолдану арқылы 3.27 белгісі 1.4 таңбамен, ал 3.28 белгісі 1.10
таңбамен бірге қолданылуы мүмкін, бұл ретте белгілердің қолданылу аймағы
таңбалау сызығының ұзындығымен айқындалады.
3.10, 3.27 – 3.30 белгілері олар орнатылған жолдың жағына ғана
қолданылады.

3.11. –сурет. Тыйым салу белгілері
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3.12-сурет. Тыйым салушы белгілер
Нұсқау белгілері
4.1.1 "Тура жүру", 4.1.2" Солға жүру", 4.1.3. "Солға жүру", 4.1.4 "Тура
және оңға жүру", 4.1.5 "Тура және оңға жүру", 4.1.6 "Оңға немесе солға
жүру". Белгілерде бағыттамалармен көрсетілген бағыттарда ғана жүруге
рұқсат етіледі. Солға бұрылуға рұқсат ететін белгілер бұрылуға да рұқсат
етеді (нақты қиылыста талап етілетін бағыттамаларға сәйкес келетін
бағыттамалардың конфигурациясы бар 4.1.1 - 4.1.6 белгілері қолданылуы
мүмкін).
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4.1.1 – 4.1.6 белгілерінің күші маршруттық көлік құралдарына
қолданылмайды.
4.1.1 – 4.1.6 белгілерінің күші алдына белгі қойылған жүру бөліктерінің
қиылысына қолданылмайды.
Жол учаскесінің басында орнатылған 4.1.1 белгісі жақын қиылысқа
дейін қолданылады. Белгі жолға іргелес аумақтарға оңға бұрылуға тыйым
салмайды.
4.2.1"Кедергіні оң жақтан айналып өту", 4.2.2"Кедергіні сол жақтан
айналып өту". Айналып өтуге бағыттамамен көрсетілген жақтан ғана рұқсат
етіледі.
4.2.3 "Кедергіні оң немесе сол жақтан айналып өту". Айналып өтуге кез
келген жағынан рұқсат етіледі.
4.3 "Айналмалы қозғалыс". Бағыттамалармен көрсетілген бағытта
жүруге рұқсат етіледі.
4.4 "Жеңіл автомобильдердің қозғалысы". Жеңіл автомобильдердің,
автобустардың, мотоциклдердің, маршруттық көлік құралдарының және жүк
автомобильдерінің қозғалысына рұқсат етіледі. Рұқсат етілген максималды
салмағы 3,5 тоннадан аспайды.
Белгі белгіленген аймақтағы кедергілерге қызмет көрсететін, сондай-ақ
азаматтарға қызмет көрсететін немесе белгіленген аймақта тұратын немесе
жұмыс істейтін азаматтарға тиесілі басқа да көлік құралдарының жүруіне
рұқсат етеді. Жағдайларда көлік құралдары белгіленген аймаққа келуге және
одан межелі жерге жақын қиылыста шығуға тиіс.
4.5 "Велосипед жолы". Тек велосипедтермен және мопедтермен жүруге
рұқсат етіледі. Жаяу жүргіншілер де велосипед жолымен жүре алады
(тротуар, жаяу жүргінші жолы немесе жол жиегі болмаған кезде).
4.6 "Жаяу жүргінші жолы". Жаяу жүргіншілерге ғана рұқсат етіледі.
4.7 "Минималды жылдамдықты шектеу". Қозғалысқа тек көрсетілген
немесе жоғары жылдамдықпен (км / сағ) рұқсат етіледі.
4.8 "Ең төменгі жылдамдықты шектеу аймағының соңы»
4.9 "Қауіпті жүктері бар көлік құралдарының қозғалысын бағыттау".
"Қауіпті жүк" деген айырым белгілерімен жабдықталған көлік құралдарының
қозғалысына тек 4.9.1 - белгісінде – оңға, 4.9.2 – солға, 4.9.3-тікелей
көрсетілген бағытта ғана рұқсат етіледі.
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3.13-сурет. Ақпараттық көрсеткіштік белгілер
3.1.6. Ақпараттық-нұсқағыш белгілер
Ақпараттық-нұсқағыш белгілер қозғалыстың белгілі бір режимдерін
енгізеді немесе жояды, сондай-ақ елді мекендердің басқа объектілердің
орналасуы туралы хабардар етеді.
5.1. "Автомагистраль". Автомагистральдар бойынша қозғалыс тәртібін
белгілейтін ереже талаптары қолданылатын жол.
5.2 "Автомагистральдың соңы".
5.3 "Автомобильдерге арналған Жол" тек автомобильдер мен
мотоциклдердің қозғалысына арналған жол.
5.4 "Автомобильдерге арналған жолдың соңы".
5.5 "Бір жақты қозғалыс жолы". Көлік құралдарының бүкіл ені
бойынша қозғалысы бір бағытта жүзеге асырылады.
5.6 "Бір жақты қозғалысты жолдың соңы".
5.7.1, 5.7.2"Бір жақты қозғалысты жолға шығу". Жолға немесе бір
жақты қозғалысты жүріс бөлігіне шығу.
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5.8.1 "Жолақтар бойынша қозғалыс бағыттары жолақтар Саны және
олардың әрқайсысындағы рұқсат етілген қозғалыс бағыттары".
5.8.2 "Жолақ бойынша қозғалыс бағыттары". Жолақ бойынша рұқсат
етілген қозғалыс бағыттары.
Шеткі сол жолақтан солға бұрылуға рұқсат ететін 5.8.1 және 5.8.2
белгілері осы жолақтан бұрылуға да рұқсат етеді.
Жол қиылысының алдында орнатылған 5.8.1 және 5.8.2 белгілері, егер
оған орнатылған басқа 5.8.1 және 58.2 белгілері өзге нұсқаулар бермесе,
бүкіл жол қиылысына қолданылады.
5.8.3 "Жолақтың басталуы". Көтеруде қосымша жолақтың немесе
тежеу жолағының басталуы.
Егер қосымша жолақтың алдында орнатылған белгіде "Ең төменгі
жылдамдықты шектеу" 4.7 белгісі бейнеленген болса, онда негізгі жолақпен
көрсетілген немесе ауыр жылдамдықпен жүре алмайтын көлік құралының
жүргізушісі қосымша жолаққа ауысуы тиіс.
5.8.4 "Жолақтың басталуы". Осы бағытта жүруге арналған үш жолақты
жолдың орта жолағы учаскесінің басталуы.
5.8.5 "Жолақтың соңы". Көтерудегі қосымша жолақтың немесе үдеткіш
жолақтың соңы.
5.8.6 "Жолақтың соңы". Осы бағытта жүруге арналған үш жолақты
жолдағы орта жолақ учаскесінің соңы.
5.8.7, 5.8.8"Жолақтар бойынша қозғалыс бағыты". Егер 5.8.7-белгіде
қандай да бір көлік құралдарының жүруіне тыйым салатын белгі бейнеленсе,
онда осы көлік құралдарының тиісті жолақ бойынша жүруіне тыйым
салынады.
Көрсеткілердің тиісті саны бар 5.8.7 және 5.8.8 белгілері төрт және
одан да көп жолақтары бар жолдарда қолданылуы мүмкін.
Ауыстырылатын кескіні бар 5.8.7 және 5.8.8 белгілерінің көмегімен
реверсивті қозғалыс ұйымдастырылуы мүмкін.
5.9 "Маршруттық көлік құралдарына арналған жолақ" көлік
құралдарының жалпы ағынымен қатар жүретін маршруттық көлік
құралдарының ғана жүруіне арналған жолақ.
Белгінің күші оның үстінде орналасқан жолаққа қолданылады. Жолдың
оң жағына орнатылған белгінің күші оң жолаққа қолданылады.
5.10.1 "Маршруттық көлік құралдарына арналған жолағы бар жол".
Маршруттық көлік құралдарының қозғалысы көлік құралдарының жалпы
ағынына қарсы арнайы бөлінген жолақ бойынша жүзеге асырылатын жол.
5.10.2, 5.10.3 "Маршруттық көлік құралдарына арналған жолағы бар
жолға шығу".
5.10.4 "Маршруттық көлік құралдарына арналған жолағы бар жолдың
соңы".
5.11.1 "Бұрылуға арналған орын". Солға бұрылуға тыйым салынады.
5.11.2 "Бұрылуға арналған аймақ". Бұрылуға арналған аймақтың
ұзындығы. Солға бұрылуға тыйым салынады.
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5.12."Автобустың және (немесе) троллейбустың тоқтау орны".
5.13. "Трамвайдың тоқтау орны".
5.14 "Жеңіл таксилер тұратын орын".
5.15. "Тұрақ орны".
5,16. 1, 5,16,2 "Жаяу жүргіншілер өткелі".
Өткелде 1.14.1 - 1.14.3 таңбасы болмаған кезде 5.16.2 белгісі жолдың
оң жағында өткелдің жақын шекарасында, ал 5.16.1 белгісі — өткелдің алыс
шекарасында жолдың сол жағында орнатылады,
5.17.1, 5.17.2"Жерасты жаяу жүргіншілер өткелі".
5.17.3, 5.17.4 "Жерүсті жаяу жүргіншілер өткелі".
5.18 "Ұсынылатын жылдамдық". Жолдың осы учаскесінде қозғалыс
ұсынылатын жылдамдық. Белгінің қолданылу аймағы ең жақын қиылысқа
дейін таралады, ал 5.18 белгісін қолдану кезінде ескерту белгісімен бірге
қауіпті учаскенің ұзындығы анықталады.
5.19.1-5.19.3"Тұйық". Өтпе жолы жоқ жол.
5.20.1-5.20.2 "Бағыттың алдын ала көрсеткіші". Белгіде белгіленген
елді мекендерге және басқа да объектілерге қозғалыс бағыттары. Белгілерге
5.29.1 белгісінің бейнелері, автомагистраль, әуежай символдары, спорттық
және өзге де пиктограммалар түсірілуі мүмкін. 5.20.1 белгісіне қозғалыс
ерекшеліктері туралы хабарлайтын басқа белгілердің бейнелері салынуы
мүмкін. 5,20. 1 белгісінің төменгі бөлігінде белгі орнатылған жерден
қиылысқа немесе тежеу жолағының басына дейінгі қашықтық көрсетіледі.
5.20.1 белгісі 3.11 - 3.15 тыйым салатын белгілерінің бірі орнатылған
жол учаскелерін айналып өтуді көрсету үшін де қолданылады.
5.20.3 "Қозғалыс сызбасы". Жол қиылысында жекелеген маневрлерге
тыйым салу кезіндегі қозғалыс маршруты немесе күрделі жол қиылысында
рұқсат етілген қозғалыс бағыттары.
5.21.1 "Бағыт көрсеткіші", 5.21.2 "Бағыт көрсеткіші". Бағыт пункттеріне
қарай қозғалыс бағыттары. Белгілерде онда белгіленген объектілерге дейінгі
қашықтық (км) көрсетілуі, автомагистраль, әуежай символдары, спорттық
және өзге де пиктограммалар жазылуы мүмкін.
5.22. "Елді мекеннің басталуы". Елді мекендердегі қозғалыс тәртібін
белгілейтін Қағидалардың талаптары қолданылатын елді мекеннің атауы
және басталуы.
5.23. "Елді мекеннің соңы". Елді мекендерде қозғалыс тәртібін
белгілейтін Ережелердің талаптары осы жолда Күшін Жоғалтатын орын.
5.24. "Елді мекеннің басталуы". Осы жолда елді мекендерде қозғалыс
тәртібін белгілейтін Қағидалардың талаптары қолданылмайтын елді мекеннің
атауы және басталуы.
5.25. "Елді мекеннің соңы". 5.24. белгісімен белгіленген елді мекеннің
аяқталуы.
5.26. "Объектінің атауы". Елді мекеннен басқа объектінің атауы (өзен,
көл, асу, көрікті және сол сияқтылар).
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5.27. "Қашықтық көрсеткіші", маршрутта орналасқан елді мекендерге
дейінгі қашықтық (км).
5.28 "Километр белгісі". Жолдың басына немесе соңына дейінгі
қашықтық (км), 5.29.1, 5.29, 2 "Маршрут нөмірі". 5.29.1 - жолға (маршрутқа)
берілген нөмір; 5.29.2-жолдың (маршруттың) нөмірі мен бағыты.
5.30, 1-5.30.3 "Жүк автомобильдеріне арналған қозғалыс бағыты". Егер
қиылыста бағыттардан су қозғалысына тыйым салынса, жүк автомобильдері,
Тракторлар және өздігінен жүретін машиналар үшін ұсынылатын қозғалыс
бағыты.
5.31. "Айналып өту сызбасы". Қозғалыс үшін уақытша жабық жол
учаскесін айналып өту маршруты.
5,32,1-5.32.3 "Айналып өту бағыты". Қозғалыс үшін уақытша жабық
жол учаскесінің бағыты.
5,33 "Тоқтату сызығы". Бағдаршамның (реттеушінің) тыйым салатын
сигналы кезінде көлік құралдарын тоқтату орны.
5.34.1, 5.34.2"Басқа жүріс бөлігіне қайта құрудың алдын ала
көрсеткіші". Бөлу жолағы бар жолдағы жүру бөлігінің қозғалыс үшін жабық
учаскесін айналып өту бағыты немесе оң жақ жүру бөлігіне оралу үшін жүру
бағыты.
5.35 "Реверсивті қозғалыс", бір немесе бірнеше жолақта қозғалыс
бағыты керісінше өзгеруі мүмкін жол учаскесінің басы.
5.36 "Кері қозғалыстың соңы".
5.37 " Реверсивті қозғалысты жолға шығу»,
5.38 "Тұрғын аймақ". Тұрғын аймақта қозғалыс тәртібін белгілейтін
ереже талаптары қолданылатын аумақ.
5.39 "Тұрғын үй аймағының соңы".
Елді мекеннен тыс орнатылған 5.20,1,5,20.2, 5.21.1 және 5.21.2
белгілерінде жасыл немесе көк фон көрсетілген елді мекенге немесе
объектіге қозғалыс тиісінше автомагистраль немесе басқа жол бойынша
жүзеге асырылатынын білдіреді. 5.20,1, 5.20.2, 5.21.1 және белгілерінде.Елді
мекенде орнатылған 5.21.2. жасыл немесе көк фон аталған елді мекеннен
шыққаннан кейін аталған елді мекенге немесе объектіге қозғалыс тиісінше
автомагистраль немесе басқа жолмен жүзеге асырылатынын білдіреді; ақ фон
көрсетілген нысан осы елді мекенде орналасқан дегенді білдіреді.
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3.14-сурет. Ақпараттық көрсеткіштік белгілер
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3.15-сурет. Ақпараттық көрсеткіштік белгілер
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3.16-сурет. Көрсеткіштік белгілер
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3.1.7. Қызмет белгілері. Қосымша ақпарат белгілері
Сервис белгілері тиісті объектілердің орналасуы туралы хабардар етеді.
6.1. "Алғашқы медициналық көмек пункті".
6.2. "Аурухана".
6.3. "Автожанармай құю станциясы".
6.4 "Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету".
6.5 " Автомобильдерді жуу»,
6.6 " Телефондар»,
6.7. "Тамақтану орны".
6.8. "Ауыз су".
6.9 "Қонақ үй немесе мотель".
6.10 "Кемпинг»,
611 "Демалыс орны".
6.12 "Жол полициясы бекеті»
6.13 "Көліктік бақылау бекеті»
Қосымша ақпарат белгілері (табличкалар)
Қосымша ақпарат белгілері (табличкалар) олар
белгілердің қолданылуын нақтылайды немесе шектейді.

қолданылған

7.1. "Нысанға дейінгі қашықтық". Белгіден қауіпті учаскенің, тиісті
шектеу енгізу орнының немесе қозғалыс бағыты бойынша алда тұрған белгілі
бір объектінің (орынның) басталуына дейінгі қашықтық көрсетіледі.
7.1.2 "Объектіге дейінгі қашықтық", егер тікелей қиылыстың алдында
2.5 белгісі орнатылған жағдайда, 2.4 белгісінен қиылысқа дейінгі
қашықтықты көрсетеді.
7.1.3, 7.1.4 "Объектіге дейінгі қашықтық". Жолдан алыс орналасқан
объектіге дейінгі қашықтықты көрсетеді.
7.2.1. "Қолданылу аймағы". Белгілермен белгіленген жолдың қауіпті
учаскесінің ұзындығын немесе тыйым салатын және ақпараттық-нұсқағыш
белгілердің қолданылу аймағын көрсетеді.
7.2.2-7.2.6 "Қолданылу аймағы". 7.2.2 3.27 - 3.30 тыйым салатын
белгілердің қолданылу аймағын көрсетеді; 7.2.3 3.27 - 3.30 белгілерінің
қолданылу аймағының соңын көрсетеді; 7.2.4 жүргізушілерге 3.27-3.30
белгілерінің қолданылу аймағында болғаны туралы хабарлайды; 7.2.5, 7.2.6
алаңның, ғимарат қасбетінің және сол сияқтылардың бір жағының бойында
тоқтауға немесе тұруға тыйым салу кезінде 3.27 - 3.30 белгілерінің бағыты
мен қолданылу аймағын көрсетеді.
7.3.1-7.3.3 "Іс-қимыл бағыттары". Қиылыстың алдында орнатылған
белгілердің әрекет ету бағытын немесе тікелей жолдың жанында орналасқан
таңбаланған объектілерге қозғалыс бағытын көрсетеді.
7.4.1-7.4.8 "Көлік құралының түрі". Белгінің күші қолданылатын көлік
құралының түрін көрсетеді.
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7.4.1. Табличкасы жүк автомобильдеріне, ал 7.4.2.табличкасы оның
ішінде тіркемесі бар, рұқсат етілген ең жоғары массасы 3,5 т астам, 7.4.3.
табличкасы - жеңіл автомобильдерге, сондай - ақ рұқсат етілген ең жоғары
массасы 3,5 т дейінгі жүк автомобильдеріне, 7.4.8. табличкасы - "Қауіпті
жүк"деген айырым белгілерімен жабдықталған көлік құралдарына
қолданылады.
7.5.1" Сенбі, жексенбі және мереке күндері", 7.5.2" Жұмыс күндері",
7.5.3"апта күндері". Белгі қолданылатын аптаның күндерін көрсетіңіз.
7.5.4 "Қолданылу уақыты" белгісі қолданылатын тәуліктің уақытын
көрсетеді.
7.5.5-7.5.7 "Әрекет ету уақыты". Белгі қолданылатын аптаның күндері
мен тәуліктің уақытын көрсетеді.
7.6.1-7.6.9"Көлік құралын тұраққа қою тәсілі". 7.6.1 барлық көлік
құралдары тротуардың бойымен жүру бөлігіне қойылуы тиіс екенін
көрсетеді; 7.6.2-7.6.9 жеңіл автомобильдер мен мотоциклдерді тротуар
маңындағы тұраққа қою тәсілін көрсетеді. 5.15. белгісімен қолданылады.
7.7. "Қозғалтқышы жұмыс істемейтін тұрақ". 5.15 белгісімен
белгіленген тұрақта тек қозғалтқышы жұмыс істемейтін Көлік құралдарын
тұраққа рұқсат етілетінін көрсетеді.
7.8 "Ақылы қызметтер". Қызметтер тек төлем үшін көрсетілетінін
көрсетеді.
7.9. "Тұрақ ұзақтығын шектеу". Көлік құралының 5.15 белгісімен
белгіленген тұрақта болуының ең жоғары ұзақтығын көрсетеді,
7.10. "Автомобильдерді қарауға арналған орын". 5.15 немесе 6.11
белгісімен белгіленген алаңшада эстакада немесе қарау жырасы бар екенін
көрсетеді.
7.11. "Толық массаны шектеу". Белгінің табличкада көрсетілгеннен
артық рұқсат етілген ең жоғары массасы бар көлік құралдарына ғана
қолданылатынын көрсетеді.
7.12. "Қауіпті жол жиегі". Жол жиегіне шығу онда жөндеу жұмыстарын
жүргізуге байланысты қауіпті екенін ескертеді. 1.23 белгісімен қолданылады.
7.13. "Басты жолдың бағыты". Қиылыстағы басты жолдың бағытын
көрсетеді.
7.14. "Қозғалыс жолағы". Белгі немесе бағдаршам қолданылатын
қозғалыс жолағын көрсетеді.
7.15 "Соқыр жаяу жүргіншілер". Соқырлар жаяу жүргіншілер өткелін
пайдаланатынын көрсетеді. 1.20, 5.16.1, 5.16.2 белгілерімен және
бағдаршамдармен қолданылады.
7.16 "Ылғалды жабын". Белгінің жүріс бөлігінің жабыны ылғалды
болған уақыт кезеңіне қолданылатынын көрсетеді.
7.17. "Мүгедектер". 5.15.белгісінің "Мүгедек"деген айырым белгілері
орнатылған мотоколяскалар мен автомобильдерге ғана қолданылатынын
көрсетеді.
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7.18 "Мүгедектерден басқа". Белгілердің күші "Мүгедек"деген тану
белгілері
орнатылған
мотоколяскалар
мен
автомобильдерге
қолданылмайтынын көрсетеді.
7.19. "Қауіпті жүк класы". МЕМСТ 19433-88 бойынша қауіпті жүктер
сыныбының (сыныптарының) нөмірін көрсетеді. 3.32,4.9.1 - 4.9.3
белгілерімен қолданылады.
Табличкалар
олар
қолданылған
белгінің
тікелей
астына
орналастырылады. 7.2.2 - 7.2.4, 7.13 тақтайшалары белгілер жүріс бөлігінің,
жол жиегінің немесе тротуардың үстінде орналасқан кезде белгінің бүйіріне
орналастырылады.
Уақытша жол белгілерінің (тасымалданатын бағандағы) және
стационарлық белгілердің мәндері бір-біріне қайшы келген жағдайда
жүргізушілер уақытша белгілерді басшылыққа алуы тиіс.

3.17-сурет. Сервистік белгілер. Қосымша ақпараттық белгілер.
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3.1.8. Жол белгілері және оның сипаттамасы. Көлденең белгілеу.
Тік белгілеу
(ГОСТ 13508-74 және ГОСТ 23457-86 бойынша).
Көлденең белгілеу.
Көлденең таңба (сызықтар, жебелер, жүру бөлігіндегі жазулар және
басқа да белгілер) қозғалыстың белгілі бір режимдері мен тәртібін белгілейді.
Көлденең таңба сары түсті 1.4, 1.10 және 1.17 сызықтардан басқа ақ
түсті болады.
Көлденең белгілеу:
- қарама-қарсы бағыттағы көлік легін бөледі және жолдардағы қауіпті
жерлердегі қозғалыс жолағының шекарасын белгілейді; кіруге тыйым
салынған көлік жүретін бөліктің шекарасын белгілейді; көлік құралдарының
тұрақ орындарының шекарасын және автомагистральдарға жатқызылмаған
жолдардың көлік жүретін бөлігінің шетін білдіреді;
(кең тұтас сызық) — автомагистральдардағы жүріс бөлігінің шетін
білдіреді;
- төрт және одан да көп қозғалыс жолағы бар жолдарда қарама-қарсы
бағыттағы көлік ағындарын бөледі;
- тоқтауға тыйым салынған жерлерді білдіреді. Ол өздігінен немесе
3.27 Белгісімен бірге қолданылады және жүріс бөлігінің шетінде немесе
жиектің жоғарғы жағында қолданылады;
- екі немесе үш жолағы бар жолдарда қарама-қарсы бағыттағы көлік
ағындарын бөледі; бір бағытта жүруге арналған екі және одан да көп жолақ
болған кезде қозғалыс жолақтарының шекараларын белгілейді;
(жақындау сызығы-штрихтардың ұзындығы олардың арасындағы
аралықтардан З есе асатын үзік сызық) - қарама-қарсы немесе ілеспе
бағыттардың көлік ағындарын бөлетін 1.1 немесе 1.11 таңбасына жақындау
туралы ескертеді;
(қысқа штрихтары және оларға тең аралықтары бар үзік-үзік сызық) қиылыс шегіндегі қозғалыс жолақтарының шекараларын белгілейді;
(кең үзік сызық) - екпін алу немесе тежеу жолағы мен жүру бөлігінің
негізгі жолағы (жол қиылыстарында, әртүрлі деңгейдегі жол қиылыстарында,
автобус аялдамалары аймағында және т. б.) арасындағы шекараны білдіреді);
- кері қимылдайтын реттеу жүзеге асырылатын қозғалыс
жолақтарының шекараларын белгілейді, кері қимылдайтын реттеу жүзеге
асырылатын жолдарда қарама-қарсы бағыттардың (кері қимылдайтын
бағдаршамдар өшірілген кезде) көлік ағындарын бөледі;
- тұраққа тыйым салынған жерлерді білдіреді. Ол өздігінен немесе 3.283.30 белгілерімен бірге қолданылады және жүріс бөлігінің шетінде немесе
жиектің жоғарғы жағында қолданылады:

212

- бір ғана жолақтан қайта құруға рұқсат етілген жол учаскелерінде
қарама-қарсы немесе ілеспе бағыттардың көлік ағындарын бөледі; тұрақ
алаңдарынан бұрылуға, кіруге және шығуға арналған және қозғалыс тек бір
жаққа ғана рұқсат етілген сол сияқты орындарды білдіреді;
(стоп-желі) - жүргізуші 2.5 белгісі болған кезде немесе бағдаршамның
(реттеушінің) тыйым салатын сигналы кезінде тоқтауы тиіс орынды
көрсетеді);
- қиылысатын жолмен жүріп келе жатқан көлік құралдарына жол бере
отырып, жүргізуші қажет болған кезде тоқтауы тиіс орынды көрсетеді;
1.14.1, 1.14.2 ("зебра") — реттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелін
білдіреді; 1.14.2 таңбалау жебелері жаяу жүргіншілердің қозғалыс бағытын
көрсетеді;
1.14.3-қозғалыс бағдаршаммен реттелетін жаяу жүргіншілер өткелін
білдіреді;
1.15-велосипед жолы жүріс бөлігін кесіп өтетін орынды білдіреді;
1.16.1-1.16.3-көпірлердегі бағыттаушы аралдарды белгілеу: 1.16.1қарама-қарсы бағыттағы көлік ағындарын бөлу, 1.16.2-бір бағыттағы көлік
ағындарын бөлу, 1.16.3-көлік ағындарын біріктіру;
1.17-маршруттық көлік құралдарының тоқтауын және такси тұрағын
білдіреді;
1.18-жол қиылысында жолақтар бойынша рұқсат етілген қозғалыс
бағыттарын көрсетеді. Ол өздігінен немесе 5.8.1, 5.8.2 белгілерімен бірге
қолданылады: тұйық бейнесі бар таңба жақын маңдағы жүріс бөлігіне
бұрылуға тыйым салынғанын көрсету үшін салынады; шеткі сол жолақтан
солға бұрылуға рұқсат ететін таңба кері бұрылуға да рұқсат етеді:
1.19-жүріс
бөлігінің
тарылуына
(осы
бағыттағы
қозғалыс
жолақтарының Саны азайтылатын учаскеге) немесе қарама-қарсы бағыттағы
көлік ағындарын бөлетін 1.1 немесе 1.11 таңбалау сызықтарына жақындау
туралы ескертеді. Бірінші жағдайда 1.19 таңбасы 1.18.1 - 1.18.3 белгілерімен
үйлесімде қолданылуы мүмкін;
1.20-таңбалауға жақындау туралы ескертеді 1.13;
1.21 ("тоқта) — таңбаға жақындағаны туралы ескертеді 1.12. ол 2.5
белгісімен бірге қолданылған кезде;
1.22-жолдың (маршруттың) нөмірін көрсетеді):
1.23-маршруттық көлік құралдары үшін арнайы жолақты білдіреді.
1.1 -1.3 сызықтарын кесіп өтуге тыйым салынады.
Көлік құралын жол жиегінде тоқтату үшін 1.1 және 1.2 сызықтарын, ал
кедергіні айналып өту кезінде ерекшелік ретінде 1.1 сызықтарын, егер оны
осы ерекшелікке жүгінбей орындау мүмкін болмаса, кесіп өтуге жол беріледі.
Сызықтың
әрекеті
1.4.
маршруттық
көлік
құралдарына
қолданылмайды.
1.5 - 1.8 сызықтарын кез келген жағынан кесіп өтуге рұқсат етіледі. 1.9
сызығын реверсивті бағдаршамдар болмаған кезде немесе олар ажыратылған
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кезде, егер ол жүргізушінің оң жағында орналасқан болса, кесіп өтуге рұқсат
етіледі; реверсивті бағдаршамдар кез келген жағынан қосылған кезде, егер ол
қозғалыс бір бағытта рұқсат етілген жолақтарды бөлсе. Реверсивті
бағдаршамдарды ажыратқан кезде жүргізуші дереу таңбалау сызығынан оңға
қарай қайта орналасуы тиіс 1.9.
Қарама-қарсы бағыттағы көлік ағындарын бөлетін 1.9 сызығын
реверсивті бағдаршамдар өшірілген кезде кесіп өтуге тыйым салынады.
1.10 желісінің күші I және II топтағы мүгедектер басқаратын немесе
осындай мүгедектерді тасымалдайтын көлік құралдарына және таксометр
қосылған таксиге қолданылмайды.
1.11 сызығын үзік-үзік жағынан, сондай-ақ тұтас жағынан, бірақ басып
озу немесе айналып өту аяқталған кезде ғана кесіп өтуге рұқсат етіледі.
Тасымалды бағанға орналастырылған уақытша жол белгілерінің және
таңбалау сызықтарының мәндері бір-біріне қайшы келген жағдайларда
жүргізушілер белгілерді басшылыққа алуы тиіс.
2. Тік белгілеу.
Жол құрылыстарындағы және жол жабдықтарының элементтеріндегі
қара және ақ жолақтардың тіркесімі түріндегі тік таңбалау олардың
өлшемдерін көрсетеді және визуалды бағдарлау құралы ретінде қызмет етеді.
Тік белгілеу:
2.1 бұл элементтер қозғалыстағы көлік құралдарына қауіп төндіретін
жол құрылыстарының элементтерін (көпір тіректерін, жол өтпелерін,
парапеттердің шеткі бөліктерін және тағы басқаларды) білдіреді;
2.2 тоннельдердің, көпірлердің және өтпежолдардың аралық
құрылысының төменгі жиегін белгілейді;
2.3 бөлгіш жолақтарда немесе қауіпсіздік аралдарында орнатылған
дөңгелек тұғырларды белгілейді;
2.4 бағыттаушы бағандарды, бағандарды, қоршау тіректерін және т. б.
белгілейді;
2.5 кіші радиустың дөңгеленген жерлерінде, тік құламаларда, басқа да
қауіпті учаскелерде жол қоршауларының бетін белгілейді;
2.6 басқа учаскелердегі жол қоршауларының бүйір беттерін белгілейді;
2.7 қауіпті учаскелердегі жиектер мен биік қауіпсіздік аралдарын
белгілейді.
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3.18-сурет. Жол белгісі
3.1.9. Бағдаршам сигналдары
5.1. Жол жүрісін реттеу үшін тік немесе көлденең орналасқан
бағдаршамдар қолданылады.
Бағдаршамдарда жасыл, сары, қызыл және ақ-ай түсті жарық
сигналдары қолданылады.
Сигналдар тік орналасқан бағдаршамдарда қызыл сигнал жоғарғы
жағында, ал жасыл сигнал төменде рұқсат етіледі; сигналдар көлденең
орналасқан кезде қызыл сигнал сол жақта, жасыл сигнал оң жақта
орналасады.
Бағдаршам сигналдары бағыттаманың (бағыттамалардың) түрі, жаяу
жүргіншінің немесе велосипедтің сұлбасы туралы дөңгелек және Х-тәрізді
болуы мүмкін.
Дөңгелек сигналдары бар бағдаршамдарда жасыл дөңгелек сигнал
деңгейінде орналасқан жасыл бағыттауыш (бағыттамалар) түріндегі
сигналдары бар бір немесе екі қосымша секция болуы мүмкін.
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3.19-сурет. Бағдаршам белігісі
4.1. Дөңгелек бағдаршам сигналдары келесі мәндерге ие:
жасыл сигнал қозғалысқа мүмкіндік береді;
жасыл жыпылықтайтын сигнал қозғалысқа мүмкіндік береді және оның
әрекет ету уақыты аяқталатынын және жақын арада тыйым салатын сигнал
қосылатынын хабарлайды (жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерді жасыл
сигнал өшірілгенге дейін қалған секундтағы уақыт туралы хабардар ету үшін
сандық табло қолданылуы мүмкін);
сары сигнал Қағидалардың 5.6-тармағында көзделген жағдайларды
қоспағанда, қозғалысқа тыйым салады және сигналдардың алдағы ауысуы
туралы ескертеді;
сары жыпылықтайтын сигнал бағдаршаммен реттелмейтін қиылыстың
немесе жаяу жүргіншілер өткелінің болуы туралы хабарлайды, қауіп туралы
ескертеді;
қызыл сигнал, оның ішінде жыпылықтайтын сигнал қозғалысқа тыйым
салады. Қызыл және сары сигналдардың тіркесімі қозғалысқа тыйым салады
және жасыл сигнал қосылады.
4.2. Қызыл, сары және жасыл түсті бағыттамалар түрінде орындалған
бағдаршам сигналдары тиісті түсті дөңгелек сигналдармен бірдей мәнге ие,
бірақ олардың күші бағыттамалар көрсететін бағытқа (бағыттарға) ғана
қолданылады. Бұл ретте солға бұрылуға рұқсат ететін бағыттауыш, егер
бұған тиісті жол белгісімен тыйым салынбаған болса, бұрылуға да рұқсат
етеді.
Қосымша бөлім туралы Жасыл көрсеткі бірдей мәнге ие. Қосымша
секцияның өшірілген сигналы осы секциямен реттелетін бағытта қозғалысқа
тыйым салуды білдіреді.
4.3. Егер бағдаршамның негізгі Жасыл сигналына қара контурлы
бағыттама (бағыттамалар) түсірілсе, онда ол жүргізушілерді бағдаршамның
қосымша секциясының бар екендігі туралы хабардар етеді және қосымша
секция сигналына қарағанда қозғалыстың өзге де рұқсат етілген бағыттарын
көрсетеді.
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3.20-сурет. Көрсеткен бағытта қозғалысты реттеу үшін
4.4. Егер бағдаршам сигналы жаяу жүргіншінің (велосипедтің) сұлбасы
түрінде жасалса, онда оның күші жаяу жүргіншілерге (велосипедшілерге)
ғана қолданылады. Бұл жағдайда жасыл сигнал рұқсат етеді, ал қызыл жаяу
жүргіншілердің (велосипедшілердің) қозғалысына тыйым салады.
Велосипедшілердің қозғалысын реттеу үшін сондай-ақ өлшемі 300х200
мм қара түсті велосипед бейнесі бар тікбұрышты ақ түсті тақтайшамен
толықтырылған көлемі кішірейтілген дөңгелек сигналдары бар бағдаршам
пайдаланылуы мүмкін.

3.21-сурет. Жаяу жүргіншілерге арналған бағдаршамдар
4.5. Соқыр жаяу жүргіншілерді жүріс бөлігінен өту мүмкіндігі туралы
хабардар ету үшін бағдаршамның жарық сигналдары дыбыс сигналымен
толықтырылуы мүмкін.
4.6. Көлік құралдарының жүріс бөлігінің жолақтары бойынша, атап
айтқанда, қозғалыс бағыттары қарама-қарсы бағытқа өзгеруі мүмкін
жолақтар бойынша қозғалысын реттеу үшін Х-тәрізді қызыл сигналы және
төмен бағытталған жебенің түрі туралы жасыл сигналы бар реверсивті
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бағдаршамдар қолданылады. Бұл сигналдар, тиісінше, олар орналасқан жолақ
бойынша қозғалысқа тыйым салады немесе рұқсат етеді.
Реверсивті бағдаршамның негізгі сигналдары диагональ бойынша оңға
немесе солға еңкейтілген жебе түріндегі сары сигналмен толықтырылуы
мүмкін, оны қосу сигналдың алдағы ауысуы және жебе көрсететін жолаққа
қайта құру қажеттігі туралы хабарлайды.
Екі жағынан 1.9 таңбамен белгіленген жолақтың үстінде орналасқан
реверсивті бағдаршамның сигналдары өшірілген кезде осы жолаққа кіруге
тыйым салынады.

3.22-сурет. Реверстік
4.7. Трамвайлардың, сондай-ақ оларға бөлінген жолақпен қозғалатын
басқа да маршруттық көлік құралдарының қозғалысын реттеу үшін "Т"әрпі
түрінде орналасқан Ақ-ай түсті төрт дөңгелек сигналдары бар бір түсті
сигнализация бағдаршамдары қолданылуы мүмкін.төменгі сигналды және бір
немесе бірнеше жоғарғы сигналды бір уақытта қосқан кезде ғана қозғалысқа
рұқсат етіледі, олардың сол жағы солға, орта - тікелей, оң жақ - оңға.

3.23-сурет. Трамвайлардың қозғалысын реттеу үшін
4.8. Теміржол өткелінде орналасқан дөңгелек ақ-ай жыпылықтайтын
сигнал көлік құралдарының қозғалыс арқылы өтуіне мүмкіндік береді.
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Жыпылықтайтын ақ-ай және қызыл сигналдар өшірілген кезде, қозғалыс
көру шегінде өткелге жақындап келе жатқан поезд (локомотив, дрезина)
болмаған кезде рұқсат етіледі.
Темір жол өтпесінің алдында — Қағидалардың 15.4 — тармағына
сәйкес; басқа жерлерде-бағдаршамның немесе реттеушінің алдында,
қозғалысына рұқсат етілген көлік құралдары мен жаяу жүргіншілерге кедергі
келтірмей.
5.4. Реттеушінің қолын көтерген немесе сары сигналды қосқан кезде,
Егер бағдаршам сигнализациясының жұмыс режимі жасыл сигналдың оны
тікелей сөндірер алдында жыпылықтауын қамтамасыз етпесе, Қағидалардың
5.5-тармағында айқындалған орындарда шұғыл тежеуге жүгінбей тоқтай
алмайтын жүргізушілерге одан әрі қозғалуға рұқсат етіледі.
Реттеуші қолын көтерген немесе сары сигнал қосылған кезде жүріс
бөлігінде болған жаяу жүргіншілер оны босатуға, ал егер бұл мүмкін болмаса
— қарама-қарсы бағыттағы көлік ағындарын бөлетін желіде тоқтауға тиіс.
5.5. Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер, егер олар бағдаршам
сигналдарына, жол белгілерінің немесе таңбалардың талаптарына қайшы
келсе де, сигналдардың талаптары мен реттеушінің өкімдерін орындауға тиіс.
5.6. Теміржол өтпелерінде бағдаршамның жыпылықтайтын қызыл
сигналымен бір мезгілде қозғалысқа қатысушыларды өткел арқылы
қозғалысқа тыйым салынғаны туралы қосымша хабардар ететін дыбыстық
сигнал берілуі мүмкін.

Сурет 3.24. Теміржол өткелдері арқылы қозғалысты реттеу үшін
3.1.10. Реттеуші сигналдар
Реттеушінің сигналдары-оның корпусының жағдайы
қимылдары, оның ішінде келесі мағыналары бар таяқшамен:

және

қол
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қолдар бүйірге созылған немесе түсірілген:
сол және оң жағынан - трамвайға тікелей, рельссіз көліктерге тікелей
және оңға қарай жүруге рұқсат етіледі, жаяу жүргіншілерге жолдан өтуге
рұқсат етіледі;
кеуде және артқы жағынан-барлық көлік құралдары мен жаяу
жүргіншілердің қозғалысына тыйым салынады;
оң қол алға созылған:
сол жағынан - трамвайға солға, рельссіз көліктерге барлық бағытта
жүруге рұқсат етіледі;
кеуде жағында-барлық көлік құралдарына тек оңға қарай жүруге рұқсат
етіледі;
оң жақ және артқы жағынан-барлық көлік құралдарының қозғалысына
тыйым салынады;
жаяу жүргіншілерге жолды реттеушінің артына өтуге рұқсат етіледі.
қол жоғары көтерілді:
Қағидалардың 5.6-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда,
барлық көлік құралдары мен жаяу жүргіншілердің қозғалысына барлық
бағыттарда тыйым салынады.
Реттеуші қол қимылымен жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге
түсінікті басқа да сигналдарды бере алады.
Сигналдардың жақсы көрінуі үшін реттеуші таяқшаны немесе қызыл
сигналы бар дискіні (жарық қайтарғыш) қолдана алады.

3.26-сурет. Реттеушінің негізгі сигналдары
5.1.Көлік құралын тоқтату туралы талап дауыс зорайтқыш құрылғының
көмегімен немесе ысқырып сигнал берумен бір мезгілде көлік құралына
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бағытталған қол қимылымен беріледі. Жүргізуші өзіне көрсетілген жерде
тоқтауға міндетті. 2.3.2-тармаққа сәйкес көлік құралын тоқтатқан ішкі істер
органдарының (полиция) қызметкері дереу жүргізушіге келіп, тоқтау себебін
айтуға міндетті.
5.2. Қозғалысқа қатысушылардың назарын аудару үшін ысқырықпен
қосымша сигнал беріледі.
5.3. Бағдаршамның (реверсивтіден басқа) немесе реттеушінің тыйым
салатын сигналы кезінде жүргізушілер тоқтау - сызығының (5.33 белгісі)
алдында, ал ол болмаған кезде тоқтауға міндетті:
қиылыста-қиылысатын жүріс бөлігінің алдында (Қағидалардың 13.8тармағын ескере отырып), жаяу жүргіншілерге кедергі келтірмей;

3.27-сурет. Тоқтау сызығы
3.1.11. Арнайы сигналдарды қолдану
6.1. Көк түсті жарқылдауық маягі іске қосылған жедел және арнайы
қызметтердің көлік құралдарының жүргізушілері кезек күттірмейтін
қызметтік тапсырманы орындай отырып, қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз
ету шартымен Қағидалардың 5 (реттеушінің сигналдарынан басқа), 8-18бөлімдерінің, Қағидалардың 1 және 2-Қосымшаларының талаптарынан
ауытқи алады.
Қозғалысқа басқа қатысушылардың алдында артықшылық алу үшін
мұндай көлік құралдарының жүргізушілері көк түсті жарқылдауық маяк пен
арнайы дыбыстық сигналды іске қосуы тиіс. Олар өздеріне жол берілгеніне
көз жеткізгеннен кейін ғана басымдықты пайдалана алады.
Ереженің осы тармағында белгіленген жағдайларда жедел және арнайы
қызметтердің көлік құралдары алып жүретін көлік құралдарының
жүргізушілері де осындай құқықты пайдаланады.
Қазақстан Республикасының Президенті Күзет қызметінің, Ұлттық
қауіпсіздік комитетінің, Қарулы Күштері әскери автомобиль полициясының
және жол полициясының көлік құралдарында олар басқа көлік құралдарын
алып жүрген кезде көк түсті жарқылдауық маякқа қосымша қызыл түсті
жарқылдауық маяк қосылуы мүмкін.
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6.2. Көк түсті жарқылдауық маягі іске қосылған және арнайы дыбыс
сигналы іске қосылған көлік құралдары жақындаған кезде жүргізушілер осы
және олар алып жүретін басқа көлік құралдарының кедергісіз өтуін
қамтамасыз ету үшін жол беруге міндетті.
6.3. Көк түсті жарқылдауық маягі іске қосылған тұрған көлік құралына
жақындаған кезде жүргізуші қажет болған жағдайда дереу тоқтау мүмкіндігі
болуы үшін жылдамдықты төмендетуі тиіс.
6.4. Қызғылт сары немесе сары түсті жарқылдауық маягі іске қосылған
көлік құралдарының жүргізушілері жолда құрылыс, жөндеу немесе жинау
жұмыстарын орындау кезінде жол белгілерінің талаптарынан ауытқи алады
(2.2.белгілерден басқа). Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету шартымен
Қағидалардың 2.4 - 2.6, 3.11-3.14, 20-Т.және таңбалары, сондай-ақ 9.4-9.8
және 16.1-тармақтары. Басқа көлік құралдарының жүргізушілері олардың
жұмысына кедергі келтірмеуге тиіс.

3.28-сурет. Арнайы белгілер
Қызғылт сары немесе сары түсті жарқылдауық маяк қозғалыста
артықшылық бермейді және қозғалыстың басқа қатысушыларын қауіп
туралы ескерту үшін қызмет етеді.
3.1.12. Авариялық жарық сигналын және авариялық тоқтату
белгісін қолдану
7.1. Авариялық жарық дабылы қосылуы тиіс:
жол-көлік оқиғасы кезінде;
Аялдауға тыйым салынған орындарда аялдауға мәжбүр болған кезде;
қозғалыс кезінде, артқа;
жүргізуші фаралар жарығымен соқыр болған кезде;
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тіркеп сүйреу кезінде (тіркеп сүйретілетін механикалық көлік
құралында));
жолдардың жарықтандырылмаған учаскелерінде аялдаған және тұрған
кезде немесе габаритті оттары бұзылған кезде жеткіліксіз көріну
жағдайларында;
елді мекеннен тыс жерде жол жиегіне тоқтаған кезде оның ені жүру
бөлігінен толық шығу үшін жеткіліксіз болған жағдайда немесе жол жиегінің
енін осы жол жағдайларында анықтау мүмкін емес.
Авариялық жарық дабылы қозғалысқа қатысушыларды көлік құралы
тудыруы мүмкін қауіп туралы ескерту үшін басқа жағдайларда да қосылуы
тиіс.
7.2. Авариялық жарық сигнализациясы қосылғаннан кейін, сондай-ақ
ол жарамсыз немесе жоқ болған кезде жүру бөлігіне аса қауіптілік жағынан
авариялық тоқтау белгісі (немесе жыпылықтайтын қызыл шам) дереу
қойылуы тиіс):
жол-көлік оқиғасы кезінде;
тыйым салынған жерлерде немесе 100 м-ден кем жол көрінетін
жерлерде, ең болмағанда, су бағытында мәжбүрлі тоқтау кезінде.
Бұл белгі (немесе фонарь) нақты жағдайда басқа жүргізушілерді қауіп
туралы уақтылы ескертуді қамтамасыз ететін қашықтықта орнатылады.
Алайда, бұл қашықтық елді мекендердегі көлік құралынан кемінде 15 м және
елді мекендерден тыс жерде 30 м болуы керек.
7.3. Авариялық жарық сигнализациясы болмаған немесе ақаулы болған
кезде сүйретілетін механикалық көлік құралының артында авариялық
тоқтату белгісі бекітілуі тиіс.
3.1.13. Маневр жасау
8.1. Маневрді орындауды бастар алдында жүргізуші тиісті мақсаттағы
Жарық көрсеткіштермен, ал егер олар болмаса немесе ақаулы болса-қолмен
сигнал беруге міндетті. Бұл ретте маневр қауіпсіз болуға және қозғалыстың
басқа қатысушыларына кедергі келтірмеуге тиіс.
8.2. Сол жаққа маневр жасау сигналы қосылған сол жақ бұрылыстың
Жарық көрсеткіші не жағына қарай созылған сол қол не жағына қарай
созылған және шынтақта тік бұрышпен жоғары бүгілген оң қол болып
табылады. Оң жаққа маневр жасау сигналы оң жаққа бұрылудың қосылған
жарық көрсеткіші не бүйірге созылған оң қол не сол жаққа созылған, Е
жағына созылған және шынтақта тік бұрышпен жоғары бүгілген болып
табылады. Тежеу сигналы тоқтату сигналымен немесе қолмен жоғары
көтеріледі. Кері жүріспен қозғалыс сигналы артқы жүріс шамдары мен
авариялық сигнал беруді қосу арқылы беріледі.
Бұрылыс көрсеткіштерімен немесе қолмен сигнал беру маневрді
орындау басталғанға дейін алдын ала жүргізілуі және ол аяқталғаннан кейін
дереу тоқтатылуы тиіс (қолмен сигнал беру маневрді орындау алдында
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тікелей аяқталуы мүмкін). Бұл ретте сигнал қозғалыстың басқа
қатысушыларын адастырмауы тиіс.
Сигнал беру жүргізушіге артықшылық бермейді және оны сақтық
шараларынан босатпайды.
8.3. Іргелес аумақтан жолға шыққан кезде жүргізуші көлік құралдары
мен оның бойымен жүріп келе жатқан жаяу жүргіншілерге, ал жолға шыққан
кезде – жүру жолын кесіп өтетін жаяу жүргіншілер мен велосипедтерге жол
беруге тиіс.
8.4. Аялдама немесе тұрақ орнына жақындаған кезде жүргізуші жүру
бөлігінің шетімен немесе жол жиегімен жүріп келе жатқан жаяу
жүргіншілерге, велосипед, мопед, ат-арба жүргізушілеріне, мініс және жүк
артылған мал айдаушыларға жол беруі тиіс.
8.5. Орын ауыстыру кезінде жүргізуші қозғалыс бағытын өзгертпей,
жолай қозғалатын көлік құралдарына жол беруі тиіс. Жол-жөнекей
қозғалатын көлік құралдарын бір мезгілде ауыстырған кезде жүргізуші оң
жақтағы көлік құралына жол беруге тиіс.
Нәтижесінде қозғалатын көлік құралдары арасында қауіпті қашықтық
жасалатын қайта орналастыруға тыйым салынады.
8.6. Оңға, солға немесе кері бұрылу алдында жүргізуші айналма
қозғалыс ұйымдастырылған жол қиылысына шығу кезінде бұрылыс
жасалатын жағдайларды қоспағанда, осы бағытта жүруге арналған жүріс
бөлігінде және жолақта тиісті төтенше жағдайды алдын ала алуға міндетті.
Егер жолда 5.8.1 белгілері орнатылса. немесе 5.8.2. белгілері қойылған.
онда көрсетілген маневрлерге тиісті қозғалыс жолақтары бойынша рұқсат
етіледі; бұл ретте еркін шеткі кезінде қозғалыстың шеткі емес белдеулерін
алуға тыйым салынады.

3.29-сурет. Қозғалыстың жол жолақтары бойынша бағыттары
Сол жақта жүру бөлігімен бір деңгейде орналасқан ілеспе бағыттағы
трамвай жолдары болған кезде, Егер 5.8.1.белгілері болса, бұрылу және
бұрылу олардан орындалуы тиіс. немесе 5.8.2. белгілері қойылған. жүріс
бөлігінің жолақтары бойынша қозғалыс бағыттары көрсетілмеген. Бұл ретте
жүргізуші трамвайға жол беруі тиіс.
8.7.Бұрылыс жүру бөліктерінің қиылысынан шығу кезінде көлік құралы
қарсы қозғалыс жағында болмайтындай етіп жүзеге асырылуы тиіс.
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8.8.Егер көлік құралы өзінің габаритіне байланысты немесе басқа да
себептер бойынша 8.6-тармақтың талаптарын сақтай отырып, қиылыста және
одан тыс бұрылысты немесе қиылыста бұрылысты орындай алмаса. Қозғалыс
қауіпсіздігі қамтамасыз етілген жағдайда және егер бұл басқа көлік
құралдарына кедергі келтірмейтін болса, ішінара, ал қажет болған жағдайда
толық көршілес жолаққа ауысуға жол беріледі.
8.9. Солға бұрылғанда немесе қиылыстан тыс бұрылғанда рельссіз
көлік құралының жүргізушісі қарсы келе жатқан көлік құралдарына жол
беруге міндетті.
Егер қиылыстан тыс бұрылу кезінде жүру бөлігінің ені маневрді шеткі
сол жақтан орындау үшін жеткіліксіз болса, оны тек жүру бөлігінің құқықтық
шетінен (оң жақ жол жиегінен) ғана жүргізуге жол беріледі, оны жүру
бөлігінің оң жақ шетінен ғана жүргізуге жол беріледі. қауіпсіздік үшін сол
жақтан маневр жасау). Бұл ретте жүргізуші ілеспе және қарсы келе жатқан
көлік құралдарына жол беруге міндетті.
8.10. Көлік құралдары қозғалысының траекториясы қиылысатын, ал
жүріп өту кезегі Қағидалармен айқындалмаған жағдайларда, көлік құралы
құқықтан жақындап қалған жүргізуші жолды беруге міндетті.
8.11. Тежеу жолағы болған кезде бұрылуға ниеттенген жүргізуші осы
жолаққа уақтылы қайта тұруға және ондағы жылдамдықты төмендетуге
міндетті.
Жолға кіретін жерде екпін алу жолағы болған кезде жүргізуші осы
жолмен жүріп келе жатқан көлік құралдарына жол бере отырып, онымен
жүруге және көрші жолаққа қайта орналасуға міндетті.
8.12. Бұрылуға тыйым салынады:
Жаяу жүргіншілер өтпелерінде және тротуарлар немесе жол жиектері
желісі бойынша қиылыстарда;
Тоннельдерде;
Көпірлерде, жол өтпелерінде, эстакадаларда және олардың астында;
Темір жол өтпелерінде;
Кемінде бір бағытта жол көрінетін жерлерде 100 м кем емес;
Аялдама пункттері орналасқан жерлерде.
8.13. Көлік құралының артқы жүріспен жүруіне бұл маневр қауіпсіз
болған және қозғалысқа басқа қатысушыларға кедергі келтірмеген жағдайда
рұқсат етіледі. Қажет болса, жүргізуші басқа адамдардың көмегіне жүгінуі
керек.
Жол қиылыстарында және Қағидалардың 8.12-тармағына сәйкес
бұрылуға тыйым салынған жерлерде артқы жүріспен жүруге тыйым
салынады.
3.1.14 Көлік құралдарының жүру бөлігінде орналасуы
9.1. Рельссіз көлік құралдары үшін қозғалыс жолақтарының Саны
таңбамен немесе 5.8.1 белгілерімен айқындалады., 5.8.2., 5.8.7., 5.8.8. ал егер
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олар болмаса, онда жүргізушілердің өздері жүріс бөлігінің енін, көлік
құралдарының габариттерін және олардың арасындағы қажетті аралықтарды
ескере отырып жүргізеді. Бұл ретте, егер жол жүрісі ұйымы жүрудің өзге
тәртібін айқындамаса, сол жақта орналасқан жүру бөлігі енінің (не жүру
бөлігінің жұмағын айқындау мүмкін болмаған кезде жол төсемінің) жартысы
қарсы жүруге арналған тарап болып есептеледі. Қарама-қарсы қозғалысқа
арналған тарапты бөлетін шартты сызықты айқындау кезінде жүріс бөлігінің
(жол төсемінің) жергілікті кеңеюі назарға алынбауға тиіс.

3.30-сурет. Қозғалыс бағыты
9.2. Төрт немесе одан да көп жолағы бар екі жақты қозғалысы бар
жолдарда жолдың қарсы жүруге арналған жағына шығуға тыйым салынады.
9.3. Таңбамен белгіленген үш жолағы бар (1.9-таңбаны қоспағанда) екі
жақты қозғалысы бар жолдарда олардың орташасы екі бағытта да жүру үшін
пайдаланылады, осы жолаққа басып озу, айналып өту, солға бұрылу немесе
кері бұрылу үшін ғана шығуға рұқсат етіледі. Қарама-қарсы қозғалысқа
арналған шеткі сол жақ жолаққа шығуға тыйым салынады.
9.4. Елді мекендерден тыс жерлерде, сондай-ақ елді мекендерде 5.1
белгілерімен белгіленген жолдарда. және 5.3. немесе 80 км/сағ
жылдамдықпен жүруге рұқсат етілген жерде көлік құралдарының
жүргізушілері оларды мүмкіндігінше жүріс бөлігінің оң жақ шетіне жақын
жүргізуі тиіс. Оң жақ бос болған кезде сол жақ қозғалыс жолақтарын алуға
тыйым салынады.
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3.31-сурет. Автомагистраль. Автомобильдерге арналған жол
Елді мекендерде осы тармақтың және 9.5-тармақтардың талаптарын
ескере отырып., 16.1. және 24.2. Қозғалыс кез келген жолақ бойынша рұқсат
етіледі, алайда сол жолақ бойынша рұқсат етілгеннен төмен жылдамдықпен
жүріп келе жатқан көлік құралдарының жүргізушілері мүмкіндігіне қарай сол
жолақ бойынша арт жағынан неғұрлым жоғары жылдамдықпен жақындап
келе жатқан және 19.12-тармаққа сәйкес ескерту сигналдарын беретін көлік
құралдарына оңға ауыстырыла отырып, өздері алып жатқан жолақты босатуы
тиіс.
Осы бағытта жүру үшін үш және одан да көп жолағы бар кез келген
жолдарда шеткі сол жақ жолақты қарқынды қозғалыс кезінде, басқа жолақтар
тартылған кезде ғана, сондай – ақ басып озу, солға бұрылу немесе кері
бұрылу үшін, ал рұқсат етілген ең жоғары массасы 3,5 т асатын жүк
автомобильдеріне-тек солға немесе кері бұрылу үшін алуға рұқсат етіледі.
Бір жақты қозғалысы бар жолдың сол жағына аялдау және тұру үшін шығу
12.1-тармаққа сәйкес жүзеге асырылады. Ережесін.
Көлік құралдарының бір жолақпен көрші жолаққа қарағанда жоғары
жылдамдықпен жүруі басып озу болып саналмайды.
9.5. Қозғалыс жылдамдығы сағатына 40 км-ден аспауға тиіс немесе
техникалық себептер бойынша осындай жылдамдықты дамыта алмайтын
көлік құралы, айналып өту, басып озу, солға бұрылу, бұрылу немесе рұқсат
етілген жағдайларда жолдың сол жағында аялдау (тоқтап тұру) алдында
қайта тұру жағдайларынан басқа жағдайларда, осы көлік құралының қажетті
бағытта жүруіне арналған шеткі оң жолақ бойынша қозғалуы тиіс.
9.6. Осы бағыттың барлық жолақтары бос болмаған кезде, сондай-ақ
8.6-тармақты ескере отырып, айналып өту, басып озу, солға бұрылу немесе
кері бұрылу кезінде жүріс бөлігімен бір деңгейде сол жақта орналасқан
ілеспе бағыттағы трамвай жолдарымен жүруге рұқсат етіледі. Ережесін. Бұл
ретте трамвайға кедергі келтірмеуге тиіс. Егер жолда 5.8.1 белгілері
орнатылған болса, қарсы бағыттағы трамвай жолдарына шығуға, сондай-ақ
трамвай жолдары бойынша жол қиылысы арқылы жүруге тыйым салынады.
немесе 5.8.2. белгілері қойылған.
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3.32.-сурет.Қозғалыс бағыты
9.7. Егер жүру бөлігі таңбалау сызықтарымен жолақтарға бөлінген
болса, көлік құралдарының қозғалысы қатаң белгіленген жолақтар бойынша
жүзеге асырылуы тиіс. Үзік-үзік таңбалау сызықтарына қайта құру кезінде
кіруге рұқсат етіледі.
9.8. Реверсивті қозғалысы бар жолға бұрылған кезде жүргізуші көлік
құралын жүру бөліктерінің қиылысынан шыққан кезде көлік құралы оң
жақтағы шеткі жолақты алатындай етіп жүргізуі тиіс. Жүргізуші осы
бағыттағы қозғалысқа басқа жолақтар бойынша да рұқсат етілгеніне көз
жеткізгеннен кейін ғана қайта орналастыруға рұқсат етіледі.
9.9. Көлік құралдарының жол жиектерімен, тротуарлармен және жаяу
жүргіншілер жолдарымен (жағдайларды қоспағанда) жүруіне тыйым
салынады. 12.1-тармақтарда көзделген. және 24.2.Елді мекендерде – одан
басқа жүру бөлігінен тыс жерлерде жүргізіледі. Жол-пайдалану
коммуналдық қызметтері машиналарының жүруіне, сондай-ақ басқа да кіру
мүмкіндіктері болмаған кезде тікелей жол жиегінде, тротуарларда немесе
жаяу жүргіншілер жолдарында орналасқан объектілерге жүк тасымалдайтын
көлік құралдарының ең қысқа жолы бойынша өтуіне жол беріледі. Бұл ретте
қозғалыс қауіпсіздігі қамтамасыз етілуге тиіс.
9.10. Жүргізуші қозғалыс жылдамдығына байланысты соқтығысуды
болдырмайтын алда келе жатқан көлік құралына дейінгі қашықтықты,
сондай-ақ қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қажетті бүйірлік
аралықты сақтауға міндетті.
9.11. Екі жолағы бар екі жақты қозғалысы бар жолдардағы елді
мекендерден тыс жерлерде жылдамдықты шектеу белгіленген көлік
құралдарының, сондай-ақ ұзындығы 7 м-ден асатын көлік құралдарының
(көлік құралдары құрамының) жүргізушілері өздерінің және алда келе жатқан
көлік құралдарының арасында басып озатын көлік құралдары кедергісіз олар
бұрын алып жүрген жолаққа ауыса алатындай арақашықтықты ұстап тұруға
міндетті. Егер жүргізуші басып озуды орындауға дайындалса, сондай-ақ
ұйымдасқан көлік колоннасындағы қозғалыс кезінде қарқынды қозғалыс
кезінде бұл талап қолданылмайды.
9.12. Екі жақты қозғалысы бар жолдарда қауіпсіздікті тоқтататын бөлу
жолағы, жүру бөлігінің ортасында орналасқан тумбалар мен жол
құрылыстарының элементтері (көпірлер, жол өткізгіштері тіректері және сол
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сияқтылар) болмаған кезде, Егер белгілер мен таңбалар өзгеше белгілемесе,
жүргізуші оң жақтан айналып өтуге міндетті.
3.1.15. Қозғалыс жылдамдығы және қашықтық
10.1. Жүргізуші көлік құралын белгіленген шектеуден аспайтын
жылдамдықпен жүргізуі тиіс. Бұл ретте қозғалыс қарқындылығын, көлік
құралы мен жүктің ерекшеліктері мен жай-күйін, жол және метеорологиялық
жағдайларды, атап айтқанда, қозғалыс бағытындағы көрінуді ескере отырып.
Жылдамдық жүргізушіге Қағидалардың талаптарын орындау үшін көлік
құралының қозғалысын тұрақты бақылау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
Жүргізуші анықтай алатын қозғалыс үшін кедергі және (немесе) қауіп
туындаған кезде, ол көлік құралын тоқтатқанға дейін жылдамдықты
төмендетуге немесе қозғалысқа басқа қатысушылар үшін кедергіні айналып
өтуге қауіпсіз шаралар қабылдауға тиіс.
10.2. Елді мекендерде көлік құралдарының 60 км/сағ аспайтын, ал
тұрғын аймақтар мен аула аумақтарында 20 км/сағ аспайтын жылдамдықпен
жүруіне рұқсат етіледі.
10.2-тармақта ескерту. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы
30 қаңтардағы № 115 қаулысымен Алып тасталды.
10.3. Елді мекендерден тыс жерлерде қозғалысқа рұқсат етіледі:
Рұқсат етілген ең жоғары массасы 3,5 т аспайтын жеңіл автомобильдер
мен жүк автомобильдеріне автомагистральдарда – жылдамдығы 110 км/сағ
аспайтын, қалған жолдарда – 90 км/сағ аспайтын.
Қалааралық және аса шағын автобустар мен мотоциклдерге барлық
жолдарда – сағатына 90 км-ден артық емес.
Тіркемені тіркеп сүйреу кезінде басқа автобустарға, жеңіл
автомобильдерге, рұқсат етілген ең жоғары массасы 3,5 т - дан асатын жүк
автомобильдеріне автомагистральдарда-90 км/сағ-тан аспайды, қалған
жолдарда – 70 км/сағ-тан аспайды.
10.4. Көлік құралдарының қозғалыс жылдамдығы:
60 км/сағ – жүк автомобилінің шанағында жолаушыларды тасымалдау
кезінде;
50 км/сағ – механикалық көлік құралдарын сүйреткен кезде;
Ұйғарылған шамада-қауіпті, ауыр салмақты және ірі габаритті
жүктерді тасымалдау шарттарын келісу кезінде.
Елді мекендерде және елді мекендерден тыс автомобиль жолдарының
жекелеген учаскелерінде, егер жол жағдайлары жоғары жылдамдықпен
қауіпсіз қозғалысты қамтамасыз етсе, жеңіл автомобильдердің қозғалыс
жылдамдығы (3.24 тиісті белгісін қою арқылы) 120 км/сағатқа дейін,
автобустардың қозғалыс жылдамдығы 110 км/сағатқа дейін артуы мүмкін.
Жүргізушіге тыйым салынады:
Көлік құралының техникалық сипаттамасымен анықталған максималды
жылдамдықты арттыру;
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Көлік құралында белгіленген "жылдамдықты шектеу" айырым
белгісінде көрсетілген жылдамдықты асыру;
Тым төмен жылдамдықпен Қозғалмай, басқа көлік құралдарына кедергі
жасаңыз;
Жол-көлік оқиғасының алдын алу үшін қажет болмаса, күрт баяулаңыз.
3.1.16. Басып озу және қарсы жол айрығы
11.1. Басып озуды бастамас бұрын, жүргізуші бұған көз жеткізуі керек:
- ол шығуға ниет білдірген қозғалыс жолағы басып озу үшін жеткілікті
қашықтықта бос болады және осы маневрмен ол қарсы келе жатқан және осы
жолақ бойынша артта келе жатқан, оның ішінде 19.11 және 19.12тармақтарға сәйкес ескерту сигналдарын беретін көлік құралдарына кедергі
келтірмейді;
- сол жолақтан кейін келе жатқан көлік құралы басып озудың басы
емес;
- сол жолақпен алда келе жатқан көлік құралының жүргізушісі солға
маневр жасау туралы сигнал бермеген;
- басып озу аяқталғаннан кейін қарсы қозғалыс жолағына (жағына)
шыға отырып, ол басып озылатын көлік құралына кедергі жасамай, бұрын
алып жүрген жолаққа орала алады.
11.2. Рельссіз көлік құралын сол жағынан басып озуға рұқсат етіледі.
Алайда жүргізушісі солға бұрылу сигналын берген және маневрді орындауға
кіріскен көлік құралын басып озу оң жағынан жүргізіледі.
11.3. Басып озу аяқталғаннан кейін қарсы қозғалыс жолағына (жағына)
шыға отырып, жауынгер бұрын жүріп жатқан қозғалыс жолағына оралуға
міндетті.
11.4. Басып озылатын көлік құралының жүргізушісіне басып озуға
қозғалыс жылдамдығының артуына немесе өзге де әрекеттермен кедергі
жасауға тыйым салынады.
11.5. Басып озуға тыйым салынады:
- қарама-қарсы қозғалыс жолағына шыға отырып реттелетін жол
қиылыстарында, сондай-ақ реттелмейтін жол қиылыстарында бағытты
өзгертетін басты жолмен (оң жақтан басып озуға рұқсат етілгенді
қоспағанда) және басты болып табылмайтын жолмен (айналма жүріспен жол
қиылыстарында басып озуды, бүйір тіркемесіз екі дөңгелекті көлік
құралдарын басып озуды және оң жақтан басып озуға рұқсат етілгенді
қоспағанда) жүру кезінде);
- жаяу жүргіншілер өткелінде жаяу жүргіншілер болған кезде;
- темір жол өтпелерінде және олардың алдында 100 м жақын жерде;
- басып озуды немесе айналып өтуді жүргізетін көлік құралы;
- көтерудің соңында және қарама-қарсы қозғалыс жолағына шыға
отырып, көрінуі шектеулі жолдардың басқа учаскелерінде.
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11.6. Елді мекендерден тыс жерде баяу жүретін немесе ірі көлемді
көлік құралының жүргізушісі осы көлік құралын басып озу қиын болған
жағдайларда, артынан жиналып қалған көлік құралдарын өткізу үшін
мүмкіндігінше оң жаққа қабылдауға, ал қажет болған кезде тоқтауға міндетті.
11.7. Егер қарсы жүріп өту қиын болса және жүріп өту басымдылығы
2.6 белгілерімен айқындалмаса. және 2.7.. онда жағында кедергі бар
жүргізуші жол беруге тиіс. 1.13 және 1.14 белгілерімен белгіленген еңістерде
кедергі болған жағдайда төмен қарай жылжитын көлік құралының
жүргізушісі жол беруге міндетті.

3.33-сурет. Басымдылық белгілері
3.1.17. Аялдама және тұрақ
12.1. Көлік құралдарының аялдауына және тоқтап тұруына жолдың оң
жағында, жол жиегінде, ал ол болмаған кезде – жолдың жүру бөлігінде, оның
шетінде рұқсат етіледі.
Жолдың сол жағында аялдама мен тұраққа елді мекендерде трамвай
жолдары жоқ әрбір бағыт үшін бір қозғалыс жолағы бар жолдарда ортасында
және бір жақты қозғалысы бар жолдарда (бір жақты қозғалысы бар
жолдардың сол жағында рұқсат етілген ең жоғары массасы 3,5 т жүк
автомобильдеріне тек тиеу немесе түсіру үшін тоқтауға рұқсат етіледі)
рұқсат етіледі.
12.2. Конфигурациясы (жүру бөлігінің жергілікті кеңеюі) көлік
құралдарының өзгеше орналасуына жол беретін орындарды қоспағанда,
көлік құралын жүру бөлігіне көлік жүретін бөліктің шетіне параллель бір
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қатарға қоюға рұқсат етіледі. Бүйір тіркемесі жоқ екі дөңгелекті құралдарды
екі қатарға қоюға жол беріледі.
Жүру бөлігімен шектесетін, оған толық немесе ішінара кіретін
тротуардың шетінде тұруға тек жеңіл автомобильдерге, мотоциклдерге,
мопедтерге және велосипедтерге, бұл жаяу жүргіншілердің қозғалысына
кедергі келтірмейтін жағдайда ғана рұқсат етіледі.
12.3. Елді мекеннен тыс жерде ұзақ демалу, түнеу және сол сияқты
мақсаттарда тұруға тек осы үшін алдын ала ойластырылған алаңдарда немесе
жолдың шегінен тыс жерлерде ғана рұқсат етіледі.
12.4. Тоқтауға тыйым салынады:
- трамвай жолдарына тікелей жақын жерде, егер бұл трамвай
қозғалысына кедергі келтірсе;
- темір жол өтпелерінде, тоннельдерде, сондай-ақ эстакадаларда,
көпірлерде, жол өткізгіштерде (егер осы бағытта қозғалыс үшін үш жолақтан
аз болса) және олардың астында;
- тоқтаған көлік құралы мен тұтас таңбалау сызығы (жүру бөлігінің
шетін белгілейтіндерден басқа) немесе жүру бөлігінің қарама-қарсы шеті
немесе жүру бөлігінің қарама-қарсы шетінде тұрған көлік құралы
арасындағы қашықтық, егер бұл көлік құралдарының жүруіне кедергі
келтірсе, 3 метрден кем болатын жерлерде;
- жаяу жүргіншілер өткелінде және олардың алдында 5 м жақын;
- қауіпті Бұрылыстар мен бойлық профильдің дөңес сынықтарына
жақын жүріс бөлігінде, кем дегенде бір бағытта 10 м-ден аз көріну кезінде
жолдар.
- тұтас таңбалау сызығы немесе бөлу жолағы бар үш жақты
қиылыстардың (қиылыстардың) бүйірлік өтуіне қарама-қарсы жағын
қоспағанда, өту бөліктерінің қиылысында және қиылысатын жүру бөлігінің
шетінен 15 м жақын жерде;
– аялдама алаңдарынан 15 м жақын, ал олар болмаған кездемаршруттық көлік құралдарының немесе таксидің тоқтау көрсеткішінен, егер
бұл олардың қозғалысына кедергі келтірмесе;
- көлік құралы басқа жүргізушілерден бағдаршам сигналдарын, жол
белгілерін жабатын немесе басқа көлік құралдарының жүруіне (кіруіне
немесе шығуына) мүмкіндік бермейтін немесе жаяу жүргіншілердің жүруіне
кедергі келтіретін жерлерде.
12.5. Тұраққа тыйым салынады:
Тоқтауға тыйым салынатын орындарда;
Эстакадаларда, көпірлерде, жол өтпелерінде;
Елді мекендерден тыс жерлерде 2.1 белгілерімен белгіленген
жолдардың жүру бөлігінде;
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3.34-сурет. Басты жол
Темір жол өтпелерінен 50 м жақын;
Егер бұл тұрғындарға қолайсыздық туғызатын болса, елді мекендерде
қозғалтқышы жұмыс істейтін механикалық көлік құралдары.
12.6. Тоқтауға тыйым салынған орындарда амалсыздан аялдау кезінде
жүргізуші көлік құралын осы орындардан шығару үшін барлық ықтимал
шараларды қолдануға міндетті.
12.7. Бұл қозғалысқа басқа қатысушылар үшін кедергі немесе қауіп
тудырмайтынына көз жеткізбей, көлік құралының есіктерін ашуға, оларды
ашық қалдыруға немесе жолдың жүру бөлігіне шығуға тыйым салынады.
3.1.18. Жол қиылыстары. Реттелмейтін қиылыстар
13.1. Оңға немесе солға бұрылған кезде жүргізуші өзі бұрылатын
жолдың жүру бөлігінен өтіп бара жатқан жаяу жүргіншілерге, оны велосипед
жолымен кесіп өтіп бара жатқан велосипедшілерге және 5.9.белгілерімен
белгіленген жолақ бойынша жүріп келе жатқан маршруттық көлік
құралдарына жол беруге тиіс. (18.2-тармақты ескере отырып).

3.35. – сурет. Маршруттық көлік құралдарына арналған жол жолағы
13.2. Егер көлік құралдарының көлденең бағытта жүруіне кедергі
жасай отырып, жүргізушіні тоқтатуға мәжбүр ететін кептеліс пайда болса,
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жол қиылысына немесе көлік жүретін бөліктердің қиылысына шығуға тыйым
салынады.
13.3. Жүргізушіге шолуды шектейтін ілеспе бағытта қозғалатын көлік
құралдарының алдынан өтуге тыйым салынады.
Егер жол қиылысында немесе оның алдында көлік құралы тоқтап
қалса, онда көрші жолақтармен жүріп келе жатқан басқа көлік құралдарының
жүргізушілері оның қауіпсіз болатынына көз жеткізгеннен кейін ғана
қозғалысты жалғастыра алады.
13.4. Қозғалыс кезектілігі бағдаршамның немесе реттеушінің
сигналдарымен айқындалатын жол қиылысы реттелетін болып саналады.
Сары жыпылықтайтын сигнал кезінде, бағдаршамдар жұмыс істемей
тұрған кезде немесе жол қиылысын реттеуші болмаған кезде реттелмейтін
болып саналады және жүргізушілер реттелмейтін жол қиылыстарынан өту
ережелерін және жол қиылысында орнатылған басымдық белгілерін
басшылыққа алуға міндетті.
Реттелмейтін қиылыстар
13.5. Маңызы тең емес жолдардың қиылысында екінші дәрежелі
жолмен жүріп келе жатқан көлік құралының жүргізушісі олардың одан әрі
жүру бағытына қарамастан, оның ішінде бұрылуды жүзеге асыратын басты
жолмен жақындап келе жатқан көлік құралдарына жол беруге міндетті.
Басты жолмен жүріп келе жатқан, бөлу жолағы бар жүргізуші бұрылу
қиылысында аяқтау алдында екінші дәрежелі жол бойынша қиылысқа
жақындаған көлік құралдарының оған жол беретініне көз жеткізуі тиіс.
13.6. Жол қиылысындағы басты жол бағытын өзгерткен жағдайда,
басты жолмен жүріп келе жатқан жүргізушілер мәні бірдей жол
қиылыстарынан өту ережелерін өзара басшылыққа алуға міндетті. Екінші
дәрежелі жолдармен жүріп келе жатқан жүргізушілер де осы Ережелерді
басшылыққа алуға міндетті.
13.7. Тең мағыналы жолдардың қиылысында рельссіз көлік құралының
жүргізушісі оң жаққа жақындап келе жатқан көлік құралдарына жол беруге
міндетті. Трамвай жүргізушілері де осы Ережені өзара басшылыққа алуға
міндетті.
Мұндай қиылыстарда трамвай оның қозғалыс бағытына қарамастан
рельссіз көлік құралдарына қарағанда артықшылыққа ие.
13.8. Рельссіз көлік құралының жүргізушісі солға бұрылған немесе кері
бұрылған кезде қарама-қарсы бағыттан тура немесе оңға қарай мәні бірдей
жолмен жүріп келе жатқан көлік құралдарына жол беруге міндетті. Осы
Ережені трамвай жүргізушілері бір-бірімен басшылыққа алуы тиіс.
13.9. Егер жүргізуші жолда жабынның бар-жоғын (тәуліктің қараңғы
уақыты, кір, қар және сол сияқтылар) анықтай алмаса, ал басымдық белгілері
болмаса, ол екінші кезектегі жолда екенін есептеуі тиіс.
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3.1.19. Реттелетін қиылыстар
14.1. Бағдаршамның рұқсат беретін сигналы бойынша солға бұрылған
немесе кері бұрылған кезде рельссіз көлік құралының жүргізушісі қарамақарсы бағыттан тікелей немесе оңға қозғалатын, оның ішінде Қағидалардың
5.6-тармағына сәйкес жол қиылысына кіретін көлік құралдарына жол беруге
міндетті. Трамвай жүргізушілері де осы Ережені өзара басшылыққа алуға
міндетті.
14.2. Бағдаршамның сары немесе қызыл сигналымен бір мезгілде
қосымша секцияға қосылған бағыттама бағытында қозғалыс кезінде
жүргізуші көлік құралдарына жол беруге міндетті. Басқа бағыттардан
қозғалу.
14.3. Егер бағдаршамның немесе реттеушінің сигналдары трамвайға
және рельссіз көлік құралдарына бір мезгілде қозғалысқа рұқсат етсе, онда
трамвайдың қозғалыс бағытына қарамастан артықшылығы болады. Алайда,
бағдаршамның қызыл немесе сары сигналымен бір мезгілде қосымша
секцияға қосылған бағыттама бағытында қозғалыс кезінде трамвай басқа
бағыттардан келе жатқан көлік құралдарына жол беруі тиіс.
14.4. Бағдаршамның рұқсат беретін сигналы кезінде жол қиылысына
шыққан жүргізуші жол қиылысынан шыға берістегі бағдаршамның
сигналдарына қарамастан белгіленген бағытта шығуға міндетті. Алайда, егер
жүргізушінің жүру жолында орналасқан бағдаршамдардың алдындағы
қиылыста тоқтау – сызықтары және (немесе) 5.33 белгілері болса, жүргізуші
әрбір бағдаршамның сигналдарын басшылыққа алуға міндетті.

3.36-сурет. Тоқтау сызығы
14.5. Бағдаршамның рұқсат беретін сигналы қосылған кезде жүргізуші
жол қиылысы арқылы қозғалысты аяқтайтын көлік құралына және осы
бағыттың жүру бөлігінің өтуін аяқтамаған жаяу жүргіншілерге жол беруге
міндетті.
14.6. Қозғалыс қосымша секциясы бар бағдаршаммен реттелетін жол
қиылысында бұрылу жүргізілетін жолақта тұрған жүргізуші, егер оның
тоқтауы сол жолақтан кейін келе жатқан көлік құралдарына кедергі
келтіретін болса, қосылған бағыттамамен көрсетілген бағытта қозғалысты
жалғастыруы тиіс.
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3.1.20. Жалпы пайдаланудағы маршруттық көлік құралдарының
жаяу жүргіншілер өткелдері мен аялдамалары
15.1 көлік құралының жүргізушісі реттелмейтін жаяу жүргіншілер
өткелі бойынша оның қозғалыс бағытының жүру бөлігінен өтетін жаяу
жүргіншілерге жол беруге міндетті.
15.2. Егер реттелмейтін жаяу жүргіншілер өтпесінің алдында көлік
құралы тоқтаған немесе қозғалысы баяулаған болса, онда көрші жолақтармен
жүріп келе жатқан басқа көлік құралдарының жүргізушілері тоқтаған немесе
қозғалысы бәсеңдеген көлік құралының алдында жаяу жүргіншілер жоқ
екеніне көз жеткізгеннен кейін ғана қозғалысты жалғастыра алады.
15.3. Реттелетін жаяу жүргіншілер өтпелерінде бағдаршамның рұқсат
беретін сигналы қосылған кезде жүргізуші оның жүру бағытының жүру
бөлігінен өтуді аяқтайтын жаяу жүргіншілерге жол беруге міндетті.
15.4. Егер оның артында кептеліс пайда болса, жүргізушіні жаяу
жүргіншілер өткелінде тоқтауға мәжбүр ететін жаяу жүргіншілер өткеліне
кіруге тыйым салынады.
15.5. Барлық жағдайларда, оның ішінде жаяу жүргіншілер өткелінен
тыс жерлерде де жүргізуші ақ таяқпен сигнал беретін зағип жаяу
жүргіншілерді өткізіп жіберуге міндетті.
15.6. Егер отырғызу және түсіру жүріс бөлігінен немесе онда
орналасқан отырғызу алаңынан жүргізілсе, жүргізуші аялдамада тұрған
маршруттық көлік құралына немесе одан (есіктер жағынан) келе жатқан жаяу
жүргіншілерге жол беруі тиіс.
15.7. "Балаларды тасымалдау" деген айырым белгісі бар тоқтап қалған
көлік құралына жақындаған кезде жүргізуші жылдамдықты азайтуға, қажет
болған кезде тоқтап, балалар тобын өткізіп жіберуге міндетті.
3.1.21. Теміржол өткелдері
16.1. Көлік құралдарының жүргізушілері поезға (локомотивке,
дрезинаға) жол бере отырып, теміржол өткелдері арқылы ғана теміржол
жолдарын кесіп өте алады.
16.2. Темір жол өтпесіне жақындаған кезде жүргізуші жол белгілерінің,
бағдаршамдардың, таңбалардың талаптарын, шлагбаумның жағдайын және
өткел бойынша кезекшінің нұсқауларын басшылыққа алуға және бұдан басқа
жақындап келе жатқан поездың (локомотивтің, дрезинаның) жоқтығына көз
жеткізуге міндетті.
16.3. Өткелге шығуға тыйым салынады:
жабық немесе жабыла бастаған шлагбаум кезінде (бағдаршам
сигналына қарамастан);
бағдаршамның тыйым салатын сигналы кезінде (шлагбаумның
жағдайына және болуына қарамастан));
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өтпе бойынша кезекшінің тыйым салатын сигналы кезінде (кезекші
жүргізушіге кеудесімен немесе арқасымен қарайды, жоғары көтерілген
қолында - жезл, қызыл шам немесе жалауша, не екі жаққа созылған
қолдарымен);
егер қозғалыстан кейін кептеліс пайда болса, ол жүргізушіні
қозғалыста тоқтауға мәжбүр етеді;
егер өткелге көріну шегінде поезд (локомотив, дрезина) жақындаса.
Сонымен қатар, тыйым салынады:
- темір жол өтпелерінен тыс темір жолдарды көшіру;
- өткелдің алдында тұрған көлік құралдарын қарсы қозғалыс жолағына
шығумен айналып өтуге;
- шлагбаумды өз еркімен ашуға;;
- ауыл шаруашылығы, Жол, құрылыс және басқа да машиналар мен
механизмдерді көлік емес жағдайда өткел арқылы өткізу;
- темір жол дистанциясы бастығының рұқсатынсыз жылдамдығы 8
км/сағ-тан кем баяу жүретін машиналардың, сондай-ақ тракторлы шанасүйреткіштердің қозғалысы.
16.4. Өткел арқылы жүруге тыйым салынған жағдайларда жүргізуші
тоқтау сызығында, 2.5 белгісінде немесе бағдаршамда, ал егер олар болмасатеміржол өткелі шекарасында тоқтауы тиіс.

3.37. – сурет. Аялдамасыз қозғалуға тыйым салынады
16.5. Өткелде мәжбүрлі аялдау кезінде жүргізуші дереу жолаушыларды
түсіруге және өткелді босату үшін шаралар қолдануға міндетті. Бір уақытта
жүргізуші міндетті:
1000 м өткелден екі жаққа жол бойымен екі адамды жіберу мүмкіндігі
болған кезде (егер біреуі болса, онда жолдың нашар көрінуінің е жағы)
оларға жақындап келе жатқан поездың (локомотивтің, дрезинаның)
машинисіне тоқтау сигналын беру қағидаларын түсіндіре отырып);
көлік құралының жанында болыңыз және жалпы дабыл сигналдарын
беріңіз;
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пойыз пайда болған кезде тоқтау сигналын бере отырып, оған қарай
жүгіріңіз.
ЕСКЕРТУ. Тоқтату сигналы-қолдың айналмалы қозғалысы (күндіз
жарқын заттың немесе қандай да бір айқын көрінетін затпен, түнде-алаумен
немесе фонарьмен). Жалпы дабыл сигналы-бір ұзын және үш қысқа
дыбыстық сигналдардың сериясы.
3.1.22.
Автомагистральдар
аудандардағықозғалыс

бойынша

қозғалыс.

Тұрғын

17.1. Автомагистральдарда тыйым салынады:
жаяу жүргіншілердің, сондай-ақ үй жануарларының көлік құралынан
тыс жерде болуы велосипедтердің, мопедтердің, тракторлардың және
өздігінен жүретін машиналардың, сондай-ақ жылдамдығы техникалық
сипаттамасы немесе олардың жай-күйі бойынша сағатына 40 км-ден аз өзге
де көлік құралдарының қозғалысы;
рұқсат етілген ең жоғары массасы 3,5 т-дан асатын жүк
автомобильдерінің қозғалысы бұдан әрі екінші жолақ;
5.15 немесе 6.11 белгілерімен белгіленген тұрақ үшін арнайы
алаңдардан тыс аялдау;

3.38-сурет. Тұрақ орны.Демалыс орны.
бөлу жолағының технологиялық үзілістеріне бұрылу және кіру;
артқы қозғалыс
оқу-жаттығу қозғалысы.
17.2. Жүріс бөлігінде мәжбүрлі аялдау кезінде жүргізуші көлік құралын
Қағидалардың 7-бөлімінің талаптарына сәйкес белгілеуге міндетті және
оны осыған арналған жолаққа шығару үшін шаралар қабылдау (жүріс
бөлігінің шетін білдіретін сызықтың оң жағында).
17.3. Осы бөлімнің талаптары 5.3. белгісімен белгіленген жолдарға да
қолданылады.
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3.39-сурет. Автомобильдерге арналған жол
Тұрғын аудандардағы қозғалыс
17.4. Тұрғын аймақта жаяу жүргіншілердің жүруіне тротуармен де,
жүріс бөлігімен де рұқсат етіледі. Тұрғын аймақта жаяу жүргіншілердің
артықшылығы бар, алайда олар көлік құралдарының қозғалысына негізсіз
кедергі келтірмеуі тиіс.
17.5. Тұрғын аймақта тыйым салынады:
көлік құралдарының толассыз қозғалысы; көлік құралдарының жүру
бөлігінен тыс қозғалысы;
оқу-жаттықтыру қозғалысы;
жұмыс істеп тұрған қозғалтқышы бар тұрақ;
рұқсат етілген ең жоғары массасы 3,5 т астам жүк автомобильдерінің
арнайы бөлінген және белгілермен және (немесе) таңбалармен белгіленген
орындардан тыс тұруы.
17.6. Тұрғын аймақтан шығу кезінде жүргізушілер қозғалыстың басқа
қатысушыларына жол беруі тиіс.
17.7. Осы бөлімнің талаптары аула аумақтарына да қолданылады.
3.1.23. Жалпы пайдаланудағы маршруттық көлік құралдарының
басымдығы
18.1. Трамвай жолдары жүріс бөлігін кесіп өтетін жол қиылыстарынан
тыс, деподан шығу жағдайларын қоспағанда, трамвай рельссіз көлік
құралдарының алдында артықшылыққа ие болады.
18.2. 5.9, 5.10.1 - 5.10.3 белгілерімен белгіленген маршруттық көлік
құралдарына арналған жолағы бар жолдарда осы жолақта басқа көлік
құралдарының жүруіне және тоқтауына тыйым салынады.
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3.40.-сурет. Маршруттық көлік құралдарына арналған жолық жолағы
Егер 5.9 белгісімен белгіленген жолақ қалған жүріс бөлігінен үзік-үзік
таңбалау сызығымен бөлінген болса, онда бұрылыстар кезінде көлік
құралдары оған қайта құрылуы тиіс. Сондай-ақ, мұндай жерлерде
маршруттық көлік құралдарына кедергі келтірмейтін жағдайда, жолға кірген
кезде және жүру бөлігінің оң жақ шетінде жолаушыларды отырғызу және
түсіру үшін осы жолаққа кіруге рұқсат етіледі.
18.3. Елді мекендерде жүргізушілер белгіленген аялдамадан бастап
қозғалысты бастайтын троллейбустар мен автобустарға жол беруі тиіс.
Троллейбустар мен автобустардың жүргізушілері оларға жол берілгеніне көз
жеткізгеннен кейін ғана қозғалысты бастай алады.
3.1.24. Сыртқы жарық аспаптары мен дыбыс сигналдарын
пайдалану
19.1. Көріну жеткіліксіз жағдайда тәуліктің қараңғы уақытында,
жолдың жарықтандырылуына қарамастан, сондай-ақ тоннельдерде
қозғалатын көлік құралында мынадай Жарық аспаптары қосылуы тиіс:
- барлық механикалық көлік құралдарында және мопедтерде —
габариттік оттар мен алыс немесе жақын жарық фаралары, велосипедтерде —
фаралар немесе фонарлар, ат — арба көліктерінде-фонарлар (олар болған
кезде);
- тіркемелерде және сүйретілетін механикалық көлік құралдарындагабариттік оттар.
19.2. Алыс жарық жақын жерге ауыстырылуы керек:
елді мекендерде, егер жол жарықтандырылса;
көлік құралына дейін кемінде 150 м қашықтықта қарсы разъезд кезінде,
сондай-ақ егер қарсы келе жатқан көлік құралының жүргізушісі фар жарығын
мезгіл-мезгіл ауыстырып қосумен мұның қажеттілігін көрсетсе, одан да көп
болған кезде;
кез келген басқа жағдайларда, қарсы және ілеспе көлік құралдарының
жүргізушілерін соқыр ету мүмкіндігін болдырмау үшін.
Көз қарықтырған кезде жүргізуші авариялық жарық сигнализациясын
іске қосуы және қозғалыс жолағын өзгертпей тоқтауы тиіс.
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19.3. Тәуліктің қараңғы уақытында жолдардың жарықтандырылмаған
учаскелерінде, сондай-ақ көлік құралында жеткіліксіз көріну жағдайларында
аялдаған және тұрған кезде габариттік оттар қосылуы тиіс. Жеткіліксіз
көріну жағдайында габариттік оттарға қосымша жақын жарық фаралары,
тұманға қарсы фаралар және артқы тұманға қарсы шамдар қосылуы мүмкін.
Егер габариттік оттар ақаулы болса, көлік құралы жолдан тыс жерге
шығарылуы тиіс, ал егер бұл мүмкін болмаса, оны Қағидалардың 7.1 және
7.2-тармақтарының талаптарына сәйкес белгілеу қажет.
19.4. МЕМСТ 22895-77 бойынша м2, ЭМ, м2, г'43, 02, 03,04
санаттарындағы көлік құралдарының бүйір және артқы жақтарының
контурлары, жол полициясында тіркелмейтін автокөлік құралдарын, жабық
аумақтарда пайдаланылатын және жалпы пайдаланымдағы жолдарда
пайдалануға жатпайтын технологиялық көлікті, сондай - ақ осы
шаруашылықтардың ішінде пайдаланылатын шаруа және фермер
қожалықтарының автокөліктерін, бетон және цемент тасығыштарды
қоспағанда, ҚР СТ МЕМСТ Р 51253-2001 сәйкес Е жарық қайтарғыш
материалмен таңбалануы және стркгостр4і.104-2001
19.5. Тұманға қарсы шамдарды қолдануға болады:
жеке, сондай-ақ фаралардың жақын немесе алыс жарығымен
жеткіліксіз көріну жағдайларында;
тәуліктің қараңғы уақытында жарықсыз жол учаскелерінде фаралардың
жақын немесе алыс жарығымен бірге;
Қағидалардың 19.6-тармағында көзделген жағдайларда фаралардың
жақын жарығының орнына.
19.5-1. Тұманға қарсы фаралар алыс және (немесе) жақын жарық
фараларының қосылғанына қарамастан, габариттік оттар қосылған кезде
қосылуы тиіс.
19.6. Тәуліктің жарық уақытында қозғалыс кезінде қозғалып келе
жатқан көлік құралын белгілеу мақсатында фаралардың жақын жарығы
қосылуы тиіс:
- мотоциклдер мен мопедтерде;
- ұйымдасқан көлік колоннасында қозғалыс кезінде;
- көк түсті жарқылдауық маягі іске қосылған жедел және арнайы
қызметтер автомобилімен ілесіп жүретін көлік құралында;
- қозғалыстың негізгі ағынына қарсы арнайы бөлінген жолақпен
қозғалатын маршруттық көлік құралдарында;
- балалар тобын маршруттық емес автобустарда немесе жүк
автомобильдерінде ұйымдасқан тасымалдау кезінде;
- қауіпті, ірі көлемді және ауыр салмақты жүктерді тасымалдау кезінде;
- механикалық көлік құралын сүйреу кезінде (сүйрейтін көлік
құралында);
- 5.34.1 белгісінің талаптарына сәйкес бөлу жолағы бар жолдағы жүріс
бөлігінің қозғалысы үшін жабық учаскесін айналып өту кезінде.
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3.41-сурет. Басқа жүргін бөлікке түсудің алдын ала көрсеткіші
19.7. Фара-прожекторды және фара-іздеушіні қарсы келе жатқан көлік
құралдары болмаған кезде елді мекендерден тыс жерлерде ғана пайдалануға
рұқсат етіледі. Елді мекендерде мұндай шамдарды қызметтік тапсырманы
орындау кезінде жедел және арнайы қызметтердің көлік құралдарының
жүргізушілері ғана пайдалана алады.
19.8. Тұманға қарсы артқы шамдар көрінім жеткіліксіз жағдайда ғана
қолданылуы мүмкін. Тұманға қарсы артқы шамдарды тоқтату сигналдарына
қосуға тыйым салынады.
19.9. "Автопоезд" деген тану белгісі автопоездың қозғалысы кезінде, ал
тәуліктің қараңғы уақытында және жеткіліксіз көріну жағдайларында, бұдан
басқа, ол тоқтаған немесе тоқтап тұрған уақытта да қосылуы тиіс.
19.10. Қызғылт сары немесе сары түсті жарқылдауық маяк құрылыс,
жөндеу немесе мүйізге дейін ұстау, зақымданған, ақаулы және өзге де көлік
құралдарын тиеу және тасымалдау жөніндегі жұмыстарды орындау кезінде
көлік құралдарында; ауыр салмақты, ірі көлемді жүктерді тасымалдауды
жүзеге асыру кезінде көлік құралдарында; ауыр салмақты, ірі көлемді және
қауіпті жүктерді тасымалдауға ілесіп жүретін көлік құралдарында;
балалардың ұйымдасқан топтарын тасымалдауға арналған автобустарда іске
қосылуы тиіс.
19.11. Дыбыстық сигналдарды тек қолдануға болады:
- басқа жүргізушілерді елді мекендерден тыс басып озу ниеті туралы
ескерту үшін;
-бұл жол-көлік оқиғасының алдын алу үшін қажет болған жағдайларда.
19.12. Басып озу туралы ескерту үшін, сондай - ақ Қағидалардың 9.4тармағында көзделген жағдайларда жарық сигналы берілуі мүмкін, ол
тәуліктің жарық уақытында фаралардың жарығын мезгіл-мезгіл қысқа
мерзімге қосуды және сөндіруді, ал тәуліктің қараңғы уақытында-фарларды
жақын жарықтан алыс жарыққа бірнеше рет ауыстырып қосуды білдіреді.
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3.1.25. Көлік құралдарын сүйрету
20.1. Тіркеп сүйреу тіркемені қолдану арқылы немесе көлік құралының
алдыңғы бөлігін тіркеп сүйрейтін көлік құралының арнайы тірек
құрылғысына ілу арқылы немесе оны тіркеп сүйрейтін көлік құралының
платформасына ішінара тиеу арқылы жүзеге асырылады.
20.2. Қатты немесе икемді тіркемеде тіркеп сүйреу, қатты тіркеменің
конструкциясы тік сызықты қозғалыс кезінде тіркеп сүйретілетін көлік
құралының тіркеп сүйретушінің траекториясы бойынша жүруін қамтамасыз
ететін жағдайларды қоспағанда, тіркеп сүйретілетін көлік құралының
рульінде жүргізуші болған кезде ғана жүзеге асырылуға тиіс.
20.3. Иілгіш тіркемемен сүйреткен кезде сүйретуші және сүйретілетін
көлік құралдарының арасындағы қашықтық 4-6 м шегінде, ал қатты
тіркемемен сүйреткен кезде — 4 м-ден аспауы тиіс, байланыстырушы
буындар тиісінше негізгі ережелердің 11 және 12-тармақтарының талаптарын
қанағаттандыруы тиіс.
20.4. Икемді немесе қатты тіркеумен сүйреткен кезде сүйретілетін
автобуста (троллейбуста) және сүйретілетін жүк автомобилінің шанағында
жолаушылардың болуына, ал ілу немесе ішінара тиеу арқылы сүйреткен
кезде - сүйретілетін көлік құралының кабинасында немесе шанағында
жолаушылардың болуына тыйым салынады.сондай-ақ тартқыштың
корпусында.
20.5. Тіркеп сүйреуге тыйым салынады:
рульдік басқаруы жұмыс істемейтін көлік құралын (іліп қою немесе
ішінара тиеу әдісімен сүйретуге жол беріледі);
екі және одан да көп көлік құралдары;
тежегіш жүйесі жұмыс істемейтін көлік құралының, егер оның нақты
массасы сүйрейтін көлік құралының нақты массасының жартысынан асатын
болса. Нақты салмағы аз болған кезде мұндай көлік құралын тек қатты
тіркемеде немесе ішінара тиеу әдісімен сүйретуге жол беріледі;
бүйір тіркемесі жоқ мотоциклмен, сондай-ақ осындай мотоциклмен;
көктайғақта икемді іліністе.
3.1.26. Оқу-жаттықтыру қозғалысы
21.1. Көлік құралдарын жүргізуді бастапқы оқыту жабық алаңдарда
немесе автодромдарда жүргізілуі тиіс.
21.2. Жолдарда оқушымен және оқушыда бастапқы басқару дағдылары
болған кезде ғана оқумен жүруге жол беріледі, бұл ретте механикалық көлік
құралында жеке оқыту кезінде жолаушылар болмауы тиіс. Білім алушы
Ереженің талаптарын білуге және орындауға міндетті.
21.3. Білім алушының өзімен бірге осы санаттағы көлік құралын
жүргізуге оқыту құқығына арналған құжаты немесе 3 жылдан астам
жүргізуші өтілі, сондай-ақ тиісті санаттағы көлік құралын басқару құқығына
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арналған куәлігі, ал жеке тәртіппен білім алушының жеке басын
куәландыратын құжаты және осы санаттағы көлік құралын басқаруға
жарамдылығын медициналық куәландырудан өткені туралы анықтамасы
болуға міндетті. С, Д және Е санатындағы көлік құралдарында жеке
тәртіппен жүргізуге үйретуге тыйым салынады.
21.4. Автомобильде оқитын адам кемінде 16 жаста, ал мотоциклде
кемінде 14 жаста болуы керек.
21.5. Оқыту жүргізілетін механикалық көлік құралы "Оқу көлік
құралы" деген айырым белгілерімен белгіленуі және оқытушыға арналған
артқы көрініс айнасымен жабдықталуы тиіс. Оқу ұйымына тиесілі жүргізуді
үйретуге арналған механикалық көлік құралы негізгі ережелердің 5тармағының талаптарына сәйкес қосымша жабдықталуы тиіс.
21.6. Тізбесі белгіленген тәртіппен жарияланатын жолдарда оқуға
тыйым салынады.
3.1.27. Жолаушыларды тасымалдау
22.1. Жолаушыларды жүк автомобилінің шанағында тасымалдауға "С"
санатындағы көлік құралдарын басқару құқығына куәлігі (кабинадағы
жолаушыларды қоса алғанда, 8 адамнан астам адамды тасымалдау кезінде —
"С" және "0" санатындағы) және осы санаттағы көлік құралдарын басқару
өтілі 3 жылдан астам жүргізушілер жіберіледі.
ЕСКЕРТУ.
Әскери
жүргізушілерді
жолаушыларды
жүк
автомобильдерімен тасымалдауға жіберу белгіленген тәртіппен жүзеге
асырылады.
22.2. Борттық платформасы бар жүк автомобилінің шанағында
жолаушыларды тасымалдау, егер ол негізгі ережелердің 4-тармағының
талаптарына сәйкес жабдықталған болса, рұқсат етіледі.
22.3. Жол жүрер алдында жүк автомобилінің жүргізушісі
жолаушыларды отырғызу, түсіру және шанаққа орналастыру тәртібі туралы
нұсқау беруге; жүру кезінде шанақта тұруға және борттарда отыруға тыйым
салынатынын ескертуге тиіс. Қозғалысты жолаушыларды қауіпсіз
тасымалдау шарттары қамтамасыз етілгеніне көз жеткізгеннен кейін ғана
бастауға болады.
22.4. Жолаушыларды тасымалдау үшін жабдықталмаған борттық
платформасы бар жүк автомобилінің шанағында тек жүкке ілесіп жүретін
немесе борт деңгейінен төмен орналасқан отыруға арналған орынмен
қамтамасыз етілген жағдайда оның артынан баратын адамдарға ғана рұқсат
етіледі.
22.5. Балалар тобын маршруттық емес автобуста немесе шанақфургоны бар жүк автомобилінде тасымалдау кезінде олармен бірге ересек
адам (18 жастан асқан), ал борттық платформасы бар жүк автомобилінің
шанағында Қағидалардың 4 — бөлімінің талаптарына сәйкес қауіпсіз
тасымалдауды қамтамасыз етуге міндетті кемінде екеу болуы тиіс.
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Бұл көлік құралдарының алдына және артына "Балалар
тасымалы"деген тану белгісі орнатылуға тиіс.
22.6. Жүргізуші жолаушыларды отырғызуды және түсіруді көлік
құралы толық тоқтағаннан кейін ғана жүзеге асыруға, ал қозғалысты тек
жабық есіктермен бастауға және оларды толық тоқтағанға дейін ашпауға
міндетті.
22.7. Жолаушыларды тасымалдауға тыйым салынады:
автомобиль кабинасынан тыс (жолаушыларды борттық платформасы
бар жүк автомобилінің шанағында немесе шанақ-фургонда тасымалдау
жағдайларынан басқа), трактор, өздігінен жүретін машина, жүк тіркемесінде,
тіркеме-саяжайда. жүк мотоциклінің шанағында және мотоцикл
конструкциясында көзделген отыруға арналған орындардан тыс жерде;
1 2 жасқа дейінгі балаларды есептемегенде, көлік құралының
техникалық сипаттамасында көзделген мөлшерден артық. Бұл ретте көлік
құралының нақты массасы дайындаушы кәсіпорын белгілеген рұқсат етілген
ең жоғары масса шамасынан аспауға тиіс және 12 жасқа дейінгі балалардың
саны жолаушылар үшін отыратын орындар санынан аспауға тиіс;
мотоциклдің артқы орындығында мас күйінде;
жүк автомобилінің шанағында отыру үшін жабдықталған орындар
санынан артық.
22.8. 12 жасқа дейінгі балаларды тасымалдауға тыйым салынады:
- мотоциклдің артқы орындығында;
- жеңіл автомобильдің алдыңғы орындығында балаларға арналған
арнайы ұстап тұратын құрылғы болмаған жағдайда, бұл тыйым салу жүкжолаушылар автомобильдеріне және жеңіл автомобильдер базасындағы жүк
автомобильдеріне қолданылмайды.
3.1.28. Жүктерді тасымалдау
23.1. Жүктерді тасымалдау осы мақсатқа арналған көлік құралдарымен
және көлік құралдарының құрамдарымен жүзеге асырылуы тиіс.
Автобустарда багаж бөлімшесінен тыс жерде жүк, оның ішінде багаж
тасымалдауға тыйым салынады.
23.2. Тасымалданатын жүктің және жолаушылардың массасы,
жүктемені осьтер бойынша бөлу осы көлік құралы үшін дайындаушы
кәсіпорын белгілеген шамадан аспауға тиіс.
23.3. Қозғалыс басталар алдында және қозғалыс кезінде жүргізуші
жүктің құлауын, қозғалысқа кедергі келтіруін болдырмау үшін оның
орналасуын, бекітілуін, жабылуын және жай-күйін бақылауға міндетті.
23.4. Жүкті тасымалдауға ол болған жағдайда ғана жол беріледі:
көлік құралының санаты мен түріне сәйкес келеді;
жүргізушіге шолуды шектемейді;
басқаруды қиындатпайды және көлік құралының тұрақтылығын
бұзбайды;
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сыртқы жарық аспаптары мен жарық қайтарғыштарды, тіркеу және
тану белгілерін жаппайды, сондай-ақ қолмен берілетін сигналдарды
қабылдауға кедергі келтірмейді;
шу шығармайды, шаң шығармайды, жолды және қоршаған ортаны
ластамайды.
Егер жүктің жай - күйі мен орналасуы көрсетілген талаптарды
қанағаттандырмаса, жүргізуші аталған тасымалдау қағидаларының бұзылуын
жоюға, ал егер оны жою мүмкін болмаса, одан әрі қозғалысты тоқтатуға
міндетті.
23.5. Көлік құралының алдыңғы және артқы бөлігінің габаритінен
шығып тұрған жүгі немесе габариттік оттың сыртқы жиегінен 1 м артық
немесе бүйірінен 0,4 м артық жүк "ірі габаритті жүк" деген айырым
белгілерімен, ал тәуліктің қараңғы уақытында және жеткіліксіз көріну
жағдайларында бұдан басқа алдынан — ақ түсті фонарьмен немесе жарық
қайтарғышпен, артынан — фонарьмен немесе қызыл түсті жарық
қайтарғышпен белгіленуі тиіс.
23.6. Ауыр салмақты, ірі көлемді және қауіпті жүктерді тасымалдау,
көлік құралының қозғалысы; габариттік өлшемдері жүгі бар немесе жүгі жоқ
ені бойынша - 2,55 М (изотермиялық шанақтар үшін-2,6 м), жүру бөлігінің
бетінен -4 м биіктікте, автопоездың ұзындығы бойынша (бір тіркемені қоса
алғанда) - 20 м не көлік құралының габаритінен арт жағынан 2 м астам
шығып тұратын жүгі бар не екі және одан да көп тіркемесі бар
автопоездардың қозғалысы Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін
арнайы қағидаларға сәйкес орындалуға тиіс.
3.1. 29. Көлік құралдарын пайдалануға рұқсат беру жөніндегі негізгі
ережелер және лауазымды адамдар мен жол жүрісіне қатысушылардың жол
жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттері
Жол жүрісіне қатысатын көлік құралдарының жол жүрісі қауіпсіздігіне
және қоршаған ортаны қорғауға қатысты бөлігіндегі техникалық жай-күйі
мен жабдықтары оларды техникалық пайдалану жөніндегі тиісті
стандарттардың, қағидалар мен нұсқаулықтардың талаптарына жауап беруге
тиіс.
Механикалық көлік құралдары мен тіркемелер "Транзит" тіркеу
белгісінің қолданылу мерзімі ішінде жол полициясында тіркелуі тиіс»
Тұрақты тіркеу орнынан 2 айдан астам мерзімге шыққан механикалық
көлік құралдары межелі жерге келгеннен кейін уақытша тіркелуі тиіс.
Механикалық көлік құралдарында (трамвайлар мен троллейбустардан
басқа) және тіркемелерде осы үшін көзделген орындарда тиісті үлгідегі
тіркеу белгілері орнатылуы тиіс, ал автомобильдерде бұдан басқа, желқағар
әйнегінің төменгі оң жақ бұрышына мемлекеттік техникалық байқаудан
өткені туралы талон орналастырылады.
Тіркеу белгілерінің сандары мен әріптері жүк автомобильдерінің,
тіркемелердің (жеңіл автомобильдер мен мотоциклдерге тіркемелерден
басқа) және автобустардың (аса кішкентайлардан басқа) шанақтарының
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артқы қабырғасында қайталануы тиіс. Цифрлардың биіктігі – кемінде 300
мм, ені – кемінде 120 мм, штрихтың қалыңдығы – 30 мм, әріптердің мөлшеріцифрлар мөлшерінің 2/3.
Трамвайлар мен троллейбустарға тиісті ведомстволар беретін тіркеу
нөмірлері жазылады.
Жолаушыларды
тасымалдау
үшін
пайдаланылатын
борттық
платформасы бар жүк автомобилі еденнен 0,3 – 0,5 м және борттың жоғарғы
шетінен кемінде 0,3 м биіктікте, ал балаларды тасымалдау кезінде бекітілген
орындықтармен жабдықталуы тиіс. Бұдан басқа, борттардың еден деңгейінен
кемінде 0,8 м биіктігі болуы тиіс.
Артқы
немесе
бүйірлік
борттардың
бойында
орналасқан
орындықтардың берік арқалықтары болуы тиіс.
Жүргізуге үйрету үшін пайдаланылатын және оқу ұйымына тиесілі
механикалық көлік құралы ілінісу мен тежегіш жетегінің қосымша
педальдарымен жабдықталуы тиіс.
Велосипедтің ақаусыз тежегіші, рульі және дыбыстық сигналы болуы,
алдынан жарық қайтарғышпен және фонарьмен немесе ақ түсті фарамен
(тәуліктің қараңғы уақытында жеткіліксіз көріну жағдайында қозғалу үшін),
артынан – Жарық қайтарғышпен немесе қызыл түсті фонарьмен, ал әрбір
бүйір жағынан – қызғылт сары немесе қызыл түсті жарық қайтарғышпен
жабдықталуы тиіс.
Ат – арба көлігінде конструкцияда көзделген жарамды тұрақ тежегіш
құрылғысы және домалатуға қарсы тіректері болуы, алдынан екі жарық
қайтарғышпен немесе ақ түсті фонарьмен (тәуліктің қараңғы уақытында және
жеткіліксіз көріну жағдайларында қозғалу үшін), артынан екі жарық
қайтарғышпен немесе қызыл түсті фонарьмен жабдықталуы тиіс.
Көлік құралдарында тану белгілері орнатылуы тиіс:
"Автопоезд" – олардың арасы 150-ден 300 мм-ге дейінгі аралықпен
кабинаның төбесінде көлденеңінен орналасқан қызғылт сары түсті үш
фонарь түрінде-жүк автомобильдерінде және тіркемелері бар доңғалақты
тракторларда (1,4 және одан жоғары класты), сондай-ақ біріктірілген
автобустар мен троллейбустарда. Автопоездың тану белгілерін ішкі
жарықтандыруға арналған құрылғысы бар сары түсті (жақтары – 250 мм) тең
жақты үшбұрыш түрінде қолдануға жол беріледі;
"Шиналар" - қызыл түсті жиегі бар, ұшы жоғары қараған, оған қара
түсті" Ш " әрпі жазылған кең тараған ақ түсті үшбұрыш түрінде
(үшбұрыштың жағы – кемінде 200 мм, жиектің ені 1/10 жағы) – шиналанған
шиналары бар механикалық көлік құралдарының артында;
"Балаларды тасымалдау" - балалар тобын тасымалдау кезінде
автобустардың немесе жүк автомобильдерінің алдында және артында 1.21
жол белгісі символының қара бейнесі бар қызыл түсті жиекпен (жағы
кемінде 250 мм, жиегінің ені – 1/10 жағы) қара түсті шаршы түрінде;
"Саңырау жүргізуші" – ішіне диаметрі 40 мм үш қара шеңбер салынған,
шыңдары төмен қаратылған, қиялдағы таралған үшбұрыштың бұрыштарында
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орналасқан сары шеңбер түрінде-саңырау және мылқау жүргізушілер
басқаратын механикалық көлік құралдарының алдында және артында;
"Оқу көлік құралы" – жүргізуге үйрету үшін пайдаланылатын
механикалық көлік құралдарының алдынан және артынан (жеңіл
автомобильдің төбесіне екі жақты белгі орнатуға жол беріледі) қара түсті" У
" әрпі жазылған қызыл түсті жиекпен жоғары қараған ұшы бар ақ түсті кең
таралған үшбұрыш түрінде (жағы - кемінде 200 мм, жиегінің ені 1/10 жағы));
"Жылдамдықты шектеу" - рұқсат етілген жылдамдықты көрсете
отырып, 3.24 жол белгісінің азайтылған түрлі – түсті бейнесі түрінде
(белгінің диаметрі – кемінде 160 мм, жиектің ені – диаметрінің 1/10) - ауыр
салмақты және ірі көлемді жүктерді тасымалдайтын механикалық көлік
құралдарының шанағының артқы жағында, сондай-ақ техникалық
сипаттамасы бойынша көлік құралының ең жоғары жылдамдығы Қағиданың
10,3-тармағында айқындалған төмен болған жағдайларда.
"Қауіпті жүк" - мөлшері 690*300 мм ҚР СТ ГОСТ Р 41.104 – 2001
талаптарына сәйкес жарық қайтарғыш беті бар тікбұрыш түрінде, оның оң
бөлігі көлемі 400*300 мм қызғылт сары түске боялған, ал сол жағы – қара
түсті жиекпен (ені – 15 мм) және жүктің қауіпті қасиеттерін сипаттайтын
белгілермен (ГОСТ 19433-88 бойынша) - осындай жүктерді тасымалдайтын
көлік құралдарының алдында және артында;
"Ірі көлемді жүк" — Ені 50 мм кезектесетін қызыл және ақ
жолақтармен диагональ бойынша жағылған, ГОСТ СТ РКГОСТ р 51253 2001 және СТ РК ГОСТ Р 41104-2001 талаптарына сәйкес келетін жарық
қайтарғыш беті бар өлшемі 400х400 ММ қалқан түрінде - ірі көлемді жүктің
алдында, артында және бүйірінде;
"Ұзын өлшемді көлік құралы" өлшемі 1 200х200 мм—ден кем емес
сары түсті, қызыл түсті жиегі бар (ені -40 мм), жарық қайтарғыш беті бар
тікбұрыш түрінде — ұзындығы (бір тіркемені қоса алғанда) жүгі бар немесе
жүксіз көлік құралдарының артында-20 м-ден астам және екі және одан да
көп тіркемесі бар автопоездардың болуы. Көрсетілген мөлшердегі белгіні
орналастыру мүмкін болмаған кезде көлік құралының осіне симметриялы
түрде көлемі кемінде 600х200 мм екі бірдей белгіні орнатуға жол беріледі;
"Мүгедек" — жағы 150 мм сары түсті шаршы түрінде және қара түсті
7.17 жол белгісінің рәмізі бейнеленген — I және II топтағы мүгедектер
басқаратын немесе осындай мүгедектерді тасымалдайтын механикалық көлік
құралдарының алдында және артында.
Жүргізушінің қалауы бойынша "дәрігер" деген айырым белгісі — көк
түсті шаршы түрінде (жағы — 140 мм), оған Қызыл крест (биіктігі -90 мм,
штрихтың ені -25 мм) жазылған ақ шеңбер (диаметрі — 125 мм) — жүргізуші
— щ5ач басқаратын автомобильдің алдында және артында орнатылуы
мүмкін.
9. Авариялық тоқтау белгісі МЕМСТ 24333 - 97 талаптарына сәйкес
келуі тиіс. Қағидалардың 7-бөлімінің талаптарына сәйкес қолданылатын
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фонарьдан шығатын жыпылықтайтын қызыл түс күн шуақты ауа райында
және жеткіліксіз көріну жағдайларында күндіз жақсы ерекшеленуі тиіс.
10.Қазақстан Республикасы Көлік құралының 'Ю' ерекшелік белгісі ҚР
РД 78 01-95 басшылық нормативтік құжатына сәйкес келуі тиіс. Белгі жеңіл
автомобильдердің, шағын автобустар мен автобустардың артқы әйнегінің
жоғарғы оң жақ бұрышына, ал қалған көлік үшін — артқы панелінің оң жақ
бөлігінде — ортасына желімделеді немесе орнатылады.
11. Механикалық көлік құралдарын сүйреу кезінде икемді
байланыстырушы буындарды белгілеуге арналған ескерту құрылғылары екі
жағынан диагональ бойынша ені 50 мм жарық қайтарғыш беті бар
кезектесетін қызыл және ақ жолақтармен жапсырылған көлемі 200х200 мм
жалаушалар немесе қалқандар түрінде орындалуы тиіс.
Икемді байланыстырушы буынға кемінде екі ескерту құрылғысы
орнатылуы тиіс.
12. Қатты сүйреткіш құрылғының конструкциясы ГОСТ 25907-89
талаптарына сәйкес келуі керек.
13. Пайдалануға тыйым салынады:
егер автомобильдердің, автобустардың, автопоездардың, тіркемелердің,
мотоциклдердің, мопедтердің, тракторлар мен өздігінен жүретін
машиналардың техникалық жай-күйі мен жабдықтары көлік құралдарын
пайдалануға тыйым салынатын ақаулар мен жағдайлар тізбесінің
талаптарына жауап бермесе (қосымшаға сәйкес));
тіркемелері бар, олармен бірге жүруге арналмаған автомобильдер;
техникалық пайдалану Ережелеріне сәйкес кем дегенде бір ақаулық
болған жағдайда троллейбустар мен трамвайлар;
мемлекеттік техникалық байқаудан өтпеген, сондай-ақ тиісті рұқсатсыз
қайта жабдықталған көлік құралдары;
иелері заңнамада белгіленген жағдайларда көлік құралдары иелерінің
жауапкершілігін
міндетті
сақтандыру
шартын
және/немесе
тасымалдаушының жолаушылар алдындағы жауапкершілігін міндетті
сақтандыру шартын жасаспаған көлік құралдарының иелері;
жол полициясының рұқсатынсыз жарқылдауық маяктармен және
арнайы дыбыс сигналдарымен жабдықталған, жол полициясының
келісімінсіз шанақтың бүйір бетіне көлбеу ақ жолақ салынған, белгіленген
орындарда бекітілген тіркеу белгілері жоқ, тораптар мен агре4аттардың
жасырын, жалған, өзгертілген нөмірлері немесе тіркеу белгілері бар көлік
құралдары.
алдында және артында "қауіпті жүк"белгісі жоқ қауіпті жүктерді
тасымалдайтын көлік құралдарының болуы міндетті.
14. Көлік құралдарының техникалық жай-күйі мен пайдаланылуына
жауапты лауазымды және өзге де адамдарға тыйым салынады:
оларды пайдалануға тыйым салынатын ақаулары бар немесе тиісті
рұқсатсыз қайта жабдықталған немесе белгіленген тәртіппен тіркелмеген
немесе мемлекеттік техникалық байқаудан өтпеген, сол сияқты иелері
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заңнамада
белгіленген
жағдайларда
көлік
құралдары
иелерінің
жауапкершілігін
міндетті
сақтандыру
шартын
және/немесе
тасымалдаушының жолаушылар алдындағы жауапкершілігін міндетті
сақтандыру шартын жасаспаған Көлік құралдарын желіге шығаруға;
масаң күйдегі (алкогольдік, есірткілік немесе өзге де), реакциясын және
назар аударуын нашарлататын дәрілік препараттардың әсеріндегі, қозғалыс
қауіпсіздігіне қатер төндіретін ауру немесе шаршаңқы күйдегі
жүргізушілерді немесе осы санаттағы көлік құралын басқару құқығы жоқ
адамдарды көлік құралдарын басқаруға жіберу;
тракторлар мен шынжыр табанды жүрісті өзі жүретін машиналарды
асфальт және цемент - бетон жабыны бар жолдармен жүру үшін жіберу.
15. Жолдардың, темір жол өтпелерінің және басқа да жол
құрылыстарының жай-күйіне жауапты лауазымды және өзге де тұлғалар:
жолдарды, теміржол өтпелерін және басқа да жол құрылыстарын
қозғалыс үшін қауіпсіз жай-күйде ұстау;
қозғалыс үшін кедергілерді уақтылы жоюға, жолдардың жекелеген
учаскелерінде оларды пайдалану қозғалыс қауіпсіздігіне қатер төндірген
кезде қозғалысқа тыйым салуға немесе шектеуге шаралар қабылдау.
16. Жолдардағы жұмыстарды жүргізуге жауапты лауазымды және өзге
де адамдар жұмыстарды жүргізу орындарында қозғалыс қауіпсіздігін
қамтамасыз етуге міндетті. Бұл орындар, сондай — ақ жұмыс істемейтін жол
машиналары жұмыс аяқталғаннан кейін жолдан тыс Жиналмайтын құрылыс
материалдары, конструкциялар және сол сияқтылар тиісті белгіленген
нормаларға сәйкес бағыттаушы және қоршаушы құрылғылармен, жол
белгілерімен, ал тәуліктің қараңғы уақытында және жеткіліксіз көріну
жағдайларында-қосымша қызыл немесе сары сигнал оттарымен белгіленуі
тиіс.
Жолдағы жұмыстар аяқталғаннан кейін көлік құралдары мен жаяу
жүргіншілердің қауіпсіз қозғалысы жағдайлары қамтамасыз етілуге тиіс.
17. Тиісті лауазымды және өзге де тұлғалар қолданыстағы заңнамада
көзделген жағдайларда белгіленген тәртіппен жол полициясымен және басқа
да уәкілетті мемлекеттік органдармен келіседі:
- қалаларда және автомобиль жолдарында жол қозғалысын
ұйымдастыру жобалары жолдарды қозғалысты ұйымдастырудың техникалық
құралдарымен жабдықтау:
- жолдарды, жол құрылыстарын салу, реконструкциялау жобалары:
жолдың тікелей жанында жаяу жүргіншілердің көрінуін нашарлататын
немесе қозғалысын қиындататын дүңгіршектер, транспаранттар, плакаттар,
жарнамалық қалқандар және сол сияқтылар орнату;
- қозғалыс маршруттары және маршруттық көлік құралдарының
аялдама пункттерінің орналасуы;
- жолдарда бұқаралық, спорттық және өзге де іс-шаралар өткізу;
- Көлік құралдарын қайта жабдықтау, оларға арнайы жарық және
дыбыс сигналдарын орнату, көлік құралдары шанақтарының бүйір беттеріне
250

көлбеу ақ жолақтарды салу; ауыр салмақты, қауіпті және ірі габаритті
жүктерді тасымалдау; жалпы ұзындығы 20 м-ден астам көлік құралдарының
(бір тіркемені қоса алғанда) немесе екі және одан да көп тіркемесі бар
автопоездардың қозғалысы;
- жол қозғалысы қауіпсіздігі мамандарын, көлік жүргізу
нұсқаушыларын және жүргізушілерді даярлау бағдарламалары;
- оқумен жүруге тыйым салынатын жолдардың тізбесі;
- көлік құралдарының немесе жаяу жүргіншілердің қозғалысына
кедергі келтіретін кез келген жұмыстарды жүргізу.
3.2. Машина-трактор агрегатын жасау
Агроөнеркәсіптік кешен (АӨК) – елдің халық шаруашылығының
маңызды құрамдас бөлігі. АӨК алдында тұрған міндеттер: ауыл
шаруашылығы өнімдері өндірісін арттыру, республиканы тамақ өнімдерімен
және ауыл шаруашылығы шикізатымен қамтамасыз ету.
Өсімдік шаруашылығы-Ауыл шаруашылығы өндірісінің негізгі
салаларының бірі.
Доңғалақты трактор жүргізушілерін даярлаудағы агротехнологияның
маңызы. Өсімдік шаруашылығындағы еңбек өнімділігінің механизаторлық
кадрлардың біліктілігімен байланысы.
Негізгі дақылдарды өсіру технологиясы туралы негізгі ұғымдар.
Заманауи технологиялар және механикаландырылған жұмыстардың
орындалуын ұйымдастыру.
Тірі организм ретінде өсімдік туралы түсінік. Өсімдіктердің
анатомиялық және морфологиялық құрылымы, олардың негізгі мүшелері.
Өсімдіктердің көбеюі, өсуі және дамуы. Өсу мен дамудың барлық
факторларының оңтайлы үйлесімі – егіс дақылдарының өнімділігін
арттырудың қажетті шарттары.
Өсімдіктердің топыраққа, ылғалға және температураға қойылатын
талаптары. Минералды тамақтану туралы түсінік. Өсімдіктерді су тұтыну.
Дала дақылдарын өндірістік топтау. Негізгі дақылдардың биологиялық
ерекшеліктері.
3.2.1 Механикаландырылған жұмыстарды ұйымдастыру және
технологиясы туралы жалпы мәліметтер
Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру технологиясы және
жұмыстарды орындау технологиясы туралы түсінік.
Өндірістік технологиялық процесс, операция туралы түсінік.
Ауыл шаруашылығы дақылдарын кешенді-механикаландырылған
әдіспен өсіру және жинау технологиясы. Ауылшаруашылық өндірісінде
техниканы ұтымды пайдалануды жоспарлаудың ұйымдастырушылықэкономикалық негіздері. Ауыл шаруашылығы өндірісін кешенді
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механикаландыруға арналған машиналар жүйесі. Ауыл шаруашылығы
жұмыстарын орындаудың операциялық технологиясы. Операциялық
технология негізінде жұмыстардың орындалуын ұйымдастыру.
Өндірістік операция техникалық құралдардың өңдеу (қайта өңдеу)
объектісіне әсерін сипаттайды. Бұл технологиялық, көліктік, дайындық ,
көмекші болуы мүмкін, бірақ бастысы-технологиялық операция, қалғандары
оны жүзеге асыруға ықпал етеді. Көбінесе технологиялық және онымен
байланысты операциялардың үйлесімі ауылшаруашылық жұмыстары деп
аталады.
Технологиялық операцияға органикалық компонент технологиялық
процестерді қамтиды.
Технологиялық процесс үш элементпен анықталады: ол жүзеге
асырылатын материал; материалға әсер ететін жұмысшылар немесе
атқарушы органдар; өңделетін материалдың кедергісін еңсеру жөніндегі
жұмысқа айналуы мүмкін жұмыс органдарына берілетін энергия.
Осылайша, технологиялық процесс дегеніміз-оның қасиеттерін қажетті
күйге өзгерту үшін машинаның жұмыс органдарының көмегімен материалды
өңдеуге немесе өңдеуге бағытталған әсерлердің жиынтығы.
Кез-келген технологиялық процесс келесі негізгі көрсеткіштермен
сипатталады: сапалы, энергетикалық және экономикалық.
Сапа
көрсеткіштері
агробиологияның
қажеттіліктерін
қанағаттандыратын және дақылдардың өнімділігін арттыруға мүмкіндік
беретін технологиялық операцияларды орындау сапасының нормалары
ретінде міндетті болып табылатын ауылшаруашылық технологиясының
талаптары негізінде белгіленеді.
Өз кезегінде, әр түрлі дақылдарды өсіру мен жинауды
механикаландырумен айналысатын инженерлік ғылымдар биологиялық және
басқа ауылшаруашылық ғылымдарына өсімдіктердің жаңа сорттарын өсіру
және оларды өсіру әдістерін жасау, өндірістік процестерді механикаландыру
талаптарына сәйкес келеді. [51]
3.2.2 Ауыл шаруашылығы өндірісінің энергетикалық құралдары
Ауылшаруашылық өндірісінің энергетикалық құралдары. Машинатрактор агрегаты туралы түсінік. Машина-трактор агрегаттарын ауыл
шаруашылығы жұмыстарын жүргізу тәсілі, машиналардың құрамы,
трактормен қосылу, Агрегатта орналасу және орындалатын операция
бойынша жіктеу. Машина-трактор агрегаттарына қойылатын талаптар.
Машина-трактор
агрегаттарының
пайдалану
көрсеткіштері:
технологиялық, техникалық және экономикалық.
Қозғалтқыштың пайдалану көрсеткіштері. Қуат балансы, трактордың
тиімділігі. Трактордың тарту күші мен тарту күші. Трактордың тарту
қасиеттерін жақсарту тәсілдері. Трактордың теориялық және жұмыс

252

жылдамдығы. Ауыл шаруашылығы жұмыстарын орындаудың жол берілетін
жылдамдығы. Жылдамдықтармен маневр жасау.
Ауылшаруашылық машиналары мен машина-трактор агрегаттарының
нақты кедергісі туралы түсінік. Ауылшаруашылық машиналарының
кедергісіне әсер ететін факторлар. Жеңілдетілген формулалар бойынша
ауылшаруашылық машиналарының кедергісін есептеу.
Ауыл
шаруашылығы
өндірісінің
энергетикалық
құралдары
жылжымалы (ұтқыр), шектеулі жылжымалы және стационарлық болып
бөлінеді.
3.2.3 Машина-трактор агрегаттарын жинақтау
Машина-трактор агрегаттарын жиынтықтау кезінде оларға қойылатын
негізгі талаптарға сүйене отырып, агротехникалық нормативтерде көзделген
орындалатын технологиялық процестердің берілген сапасын, механикалық
энергияның, еңбектің, құралдар мен пайдалану материалдарының ең аз
ықтимал шығындары кезінде жоғары өнімділікті алу қажеттілігін ескеру
қажет.
Осы талаптарды ескере отырып, MTA жинақталады және олардың
жұмысының оңтайлы режимдерін таңдайды.
Құрылғының жұмыс режимі оның қозғалыс жылдамдығын және
қозғалтқыштың крутящий жүктеме дәрежесін сипаттайды.
Агрегаттың жылдамдық режимдері. Келесі қозғалыс жылдамдығы
бөлінеді: теориялық, жұмыс, орта техникалық және пайдалану.
Алдын-ала есептеулер кезінде теориялық жылдамдықты бөліп көрсету
керек, бұл берілістегі қозғалтқыштың иінді білігінің номиналды айналу
жиілігі және тоқтап қалудың болмауы кезінде тік сызықты жол, тегіс,
көлденең деформацияланбайтын бет (доңғалақты трактор үшін жетек
доңғалақтары деформацияланбаған кезде).
С3-3,6А төрт сепкіші және СП-16 тіркемесінен шеренг агрегаты

3.42-сурет. Шеренг агрегаты
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Агрегаттарды жинақтау ережесі: 1) трактор мен ауыл шаруашылығы
машиналарын таңдау. 2) тіркемелер, олардың түрлері және пайдалану
көрсеткіштері. 3) машина-трактор агрегаттарын есептеу негіздері: қозғалыс
жылдамдығын, тартым Күшін және қармау енін таңдау, тіркеме фронтын,
агрегаттың тарту кедергісін және трактордың жүктелу дәрежесін анықтау. 4)
тіркемелері, аспалы және жартылай аспалы машиналары бар агрегатты
жасау.
Қуатты іріктеу білігін және жетек шкивін пайдалана отырып агрегатты
құрастыру. Құрама агрегаттарды жинақтау.
Маркер мен трекердің шығу ұзындығын есептеу. Машина-трактор
агрегаттарын қолдану шарттары мен ерекшеліктері
Ауыл шаруашылығындағы машина-трактор агрегаттарының жұмысы
биологиялық заңдар мен климаттық жағдайларға байланысты бірқатар
ерекшеліктермен анықталады. Бұл ерекшеліктер қандай?
Біріншіден, жұмыс тақырыбы-жабайы табиғат: микроорганизмдері бар
топырақ, уақыт пен кеңістікте үнемі өзгеріп тұратын тұқымдар мен
өсімдіктер.
Екіншіден, операциялардың мерзімі табиғи-климаттық жағдайларға
және өсімдіктердің дамуының биологиялық заңдарына байланысты және,
әдетте, уақыт шектеулі.
Үшіншіден,
операциялар
кезінде
қондырғылар
айтарлықтай
қашықтыққа жылжиды; басталу уақыты, кейде тіпті бір аймақта және бір
фермада операциялардың ұзақтығы жыл сайын тұрақты болмайды.
Технологиялық процестердің көрсеткіштері уақыт пен жолдың
кездейсоқ функциялары бола отырып, айтарлықтай өзгереді. Жыл бойы
әртүрлі машиналарды пайдалану кезеңдері қысқа және бірдей емес (соқалар
400-600 сағат, қопсытқыш 200-300, сепкіштер 120-240, комбайндар 200-300,
тракторлар 1500-3000 сағат).
Ауыспалы егіс алқаптары бойынша дақылдардың жыл сайынғы ауысуы
технологиялық, жинау және тасымалдау операциялары мен жүк
ағындарының көлеміне әсер етеді. Пайдаланудың үздіксіз өзгеріп отыратын
жағдайлары, р а б о те МТА кезінде жүктемелік және температуралық
режимдердің күрт ауытқуы тракторшыға (операторға) және машиналардың
құрастыру бірліктеріне (тораптарына) теріс әсер етеді. Қолайсыз
атмосфералық және басқа да табиғи құбылыстар (бұршақ, нөсер, ұзаққа
созылған жаңбыр, қатты жел) белгісіз уақытқа өндірістік процестерді үзуі,
МТА-ның жұмыс жағдайын нашарлатуы, өнімнің ысырабын, операцияларды
кейіннен орындауға қосымша энергия мен еңбек шығындарын туындатуы
мүмкін.
Барлық осы факторлар машина-трактор агрегаттарының жұмыс
ерекшелігін анықтайды. Технологиялық операциялар мен егіннің сапасына
әсер ететін негізгі факторлар.
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Кез-келген мәдени өсімдіктің дамуы үшін қолайлы немесе оңтайлы
жағдайлар қажет: тек содан кейін ол осы сортқа сәйкес келетін ең жоғары
өнім бере алады.
Сондықтан әр зауыт олардың қажеттіліктері, сұраныстары және т. б.
туралы ақпарат негізінде оңтайлы жағдайға ұқсас (бірдей) жағдай жасауы
керек.
Өсімдіктердің өсуі мен дамуына, технологиялық операциялардың
сапасы мен өнімділігіне әсер ететін көптеген факторлар Төрт үлкен топқа
біріктірілген: биологиялық, топырақ-климаттық, агротехнологиялық және
техникалық.
Биологиялық факторларға тұқымның себу қасиеттері жатады: өну
температурасы, өну, өсу энергиясы; сорттың ерекшеліктері — ауруларға
төзімділік, тамыр жүйесі мен жер бөлігінің даму сипаты, тұруға бейімділік,
шөгу, технологиялық операциялардың уақытын анықтайтын өсімдіктердің
әртүрлі даму кезеңдерінің ұзақтығы және т. б.
Ғылым мен озық тәжірибенің деректері осы факторлар тобын басқару
мүмкіндігін көрсетеді (тұқым себу алдында өңдеу үшін ультрадыбыстық
және Лазер сәулесін қолдану, топырақтың оңтайлы тығыздығын жасау,
биологиялық өсу стимуляторларын қолдану және т.б.).
Биологиялық ғылымның жетістіктерін қолдану, қолданыстағы
сорттармен салыстырғанда жақсы қасиеттері бар және механикаландыру
талаптарына жауап беретін жоғары өнімді аудандастырылған сорттарды
өсіру өнімділікті арттырудың резерві болып табылады және технологиялық
операциялардың, әсіресе егін жинаудың сапасын жақсартуға көмектеседі.
Мысалы, дәндердің біркелкі және жоғары абсолютті массасын беретін
дақылдардың сорттары бастыру кезінде аз зақымдалады, ал пісетін сорттар
егін жинау кезінде шығындарды азайтуға көмектеседі.
Топырақ-климаттық факторлар-бұл Топырақтың түрлері мен
қасиеттері, олардың механикалық құрамы, сондай-ақ ылғалдылық, тығыздық;
табиғи жағдайлардың әсерінен топырақ пен басқа да өңделетін материалдар
қасиеттерінің өзгергіштігі; жауын-шашынның мөлшері мен мерзімі, ауа
температурасы және оның ауытқуы, жылдағы шуақты күндер саны, басым
желдің бағыты мен күші және т. б.
Агротехнологиялық факторлар МТА-ның өңдеу материалына әсер ету
нәтижесімен сипатталады. Оларға мыналар жатады: алдыңғы операцияға
байланысты өңделетін материалдар қасиеттерінің өзгергіштігі; микро - және
макро кедір-бұдырлардың сипаты, себу кезінде қатарлардың түзулігі, бітеу
тереңдігі бойынша, қатардың (немесе ұяның) ауданы немесе ұзындығы
бойынша тыңайтқыштардың біркелкі таралуы; жұмыс жүргізудің нақты
мерзімдерінің оңтайлы сәйкес келуі.
Техникалық факторлар машиналар мен жабдықтардың конструктивтік
ерекшеліктерімен және пайдалану тәртібімен айқындалады. Пайдалану
режимдерінің бұзылуы, реттеу параметрлерінің негізделген мәндерінің
болмауы немесе қажетті реттеулерге қол жеткізе алмау жұмыс сапасын
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едәуір нашарлатады, өнім мен өнімнің өзіндік құнына теріс әсер етеді.
Машина конструкцияларындағы кемшіліктерді анықтау және оларды жаңа
модельдерді жасау кезінде жою — сынаушылардың, пайдаланушылардың,
инженерлік-техникалық қызметкерлердің маңызды міндеті.
Әрбір жаңа машина құрастыру бірліктері мен бөлшектерін өндірудің
техникалық гетерогенділігіне, оларды құрастыру мен сәйкестендірудің
дәлдігіне, түзетулерге, сондай-ақ пайдалану материалдарының қасиеттеріне
байланысты оны ұқсас модельден ерекшелейтін өзіндік сипаттамаларға ие.
Сондықтан техникалық факторлар құрылымдық және пайдалану болып
бөлінеді.
Дизайн факторлары-атауынан көрініп тұрғандай, машинаның дизайны
және оның техникалық деректері анықталады және жұмыс кезінде олар іс
жүзінде өзгермейді. Бұл факторлар тобына мыналар жатады: негіз, өлшеуіш,
ауырлық центрінің орналасуы, массаның тіректерге таралуы, жетек
доңғалақтарының немесе жұлдызшалардың диаметрлері, конструктивті
ұстау, жұмыс органдарын реттеу диапазоны, Көлік және агротехникалық
саңылаулар, материалдың сапасы, оның тозуға төзімділігі және т. б.
Пайдалану факторлары-бұл машина-трактор агрегатының басқару
тетіктері мен атқарушы органдарының техникалық жай-күйі, бастапқы және
ағымдағы
реттеулердің
дәлдігі,
қозғалыстың
жылдамдығы
мен
орнықтылығы, агрегат кинематикасының ерекшеліктері, құрастыру
бірліктері мен механизмдерінің сенімділігі, алдыңғы технологиялық, сондайақ қосалқы операциялардың орындалу сипаты мен сапасы (қашаларды
белгілеудің дәлдігі мен дұрыстығы, жұмыс органдарын уақтылы тазалау
және т.б.).
Машиналардың жұмыс органдарының жағдайы маңызды. Мысалы,
қопсытқыш табандардың кесу жиектерінің тозуы өсімдіктер мен топырақ
қабатының кесілуін нашарлатады, тарту кедергісін арттырады, басып алу
тереңдігі мен ені бойынша біркелкі жүруді бұзады. Машиналардың
жағдайын үнемі бақылау және оларды уақтылы реттеу қажет.
Соңғы уақытта Қазақстанда аталған факторларды ескере отырып
әзірленген ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру мен жинаудың озық
технологиялары кеңінен таралды. Нәтижесінде өсімдіктердің өнімділігі
едәуір артады, жұмыстың күрделілігі мен өндіріс құны төмендейді.
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3.2.4. Агрегаттардың қозғалу тәсілдері
Агрегаттардың қозғалу тәсілдерінің сипаттамасы.

МТА қозғалысы тәсілдері былай жіктеледі:
Жұмыс жүрістерінің бағыты бойынша:
Жарыстық,
Диагоналдық,
Шеңберлік,
Өңделетін аймақты дайындау әдісі бойынша:
Айдамдап жырту
Айдамдап жыртусыз
Бұрылыс түрі бойынша
Білтелі,
Білтесіз және т.б.
Бұрылыс бағыты бойынша:
Оң бұрылысты,
Сол бұрылысты,
Бір уақытта өңделетін қаша саны бойынша:
Бір қашалы
Көп қашалы

3.43-сурет. МТА қозғалысы тәсілдері
МТА-ның қозғалыс тәсілдерін бірқатар белгілер бойынша жіктеуге
болады: жұмыс жүрістерінің бағыты (жарысты, диагональды, айналмалы);
өңделетін учаскені дайындау (қашалы, қашасыз); бұрылыстарды орындау
тәсілі (желісіз, ілмекті, агрегаттың артқы жүрісімен, инелі, реверсивті және
т.б.); бұрылыстар бағыты (бұрылыс құқығы, солға бұрылатын); жұмыс
учаскесін өңдеу схемасы (бір вагонды, көп вагонды); бұрылыстарды орындау
тәсілі (желісіз, ілмекті, артқы жүріспен), инелі, реверсивті және т.
Агрегаттардың қозғалыс әдістерінің жіктелуі ең кең таралған, бірақ
бірінші белгі - жұмыс қозғалысы бағыты бойынша, онда үш негізгі топ
бөлінеді: дөңгелек қозғалыс; жарыс қозғалысы; диагональ бойынша
қозғалыс.
Айналмалы қозғалыс дегеніміз-бұл қондырғының жұмыс қозғалысы
қалам бойымен де, көлденең де жасалады (бұрыштарда бұрылған кезде
немесе өшірусіз жұмыс органдарын өшірумен). Барлық осы қозғалыс
әдістерін екі түрге бөлуге болады: коагуляция немесе кеңейту спираліндегі
қозғалыс.
Айналмалы қозғалыс әдістері негізінен егін жинау жұмыстарында,
топырақты ұсақ жерлерде өңдеуде, сабанды тырмалау мен аршуда
қолданылады.
Қозғалыс әдісі бар-егістік агрегаттар жұмыс істеген кезде
қолданылатын сақинасыз дөңгелек "конверт": алдымен олар өрістің ортасын
қоқысқа тастайды, ал қалған бөлігі агрегат сағат тілімен дөңгелек бағытта
қозғалғанда, бұрыштарда көлденең (жабық) циклмен жұмыс істейді.
Бұл әдістің басты артықшылығы-қоқыс жоталары мен құлаған
бороздарсыз алаңның тегістелген бетін алу, бұрылуға кететін уақытты азайту
(30% - ға дейін) , өйткені тракторлар қаламның шеттерінде бос жүрмейді,
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алынатын бороздарды тығыздау үшін қосымша уақыт қажет емес. Жер
жыртуда қозғалудың шексіз дөңгелек әдісі бірқатар кемшіліктерге ие. Жыл
сайын бір бағытта жер жырту топырақтың алқаптың ортасына түсуіне
әкеледі. Сонымен қатар, жақтардың мөлшеріне байланысты егістік алқаптың
50% - на дейін әр түрлі бағытта жыртуға болады, бұл егістік өңдеуден кейін
агротехникалық талаптарға қайшы келеді.
Жер жыртудан кейінгі алғашқы емдеу жер жырту бағыты бойынша
болуы керек екені белгілі. Бұрылыстардың тұрақтылығы (бір бағытта)
Айналмалы механизмдердің біркелкі емес біржақты тозуына әкеледі.
Сондықтан, егістікте бұл қозғалыс әдісін тек кішігірім алқаптарда (40-50 га)
қолданған жөн.
Қозғалыс әдісі - қондырғының жұмыс қимылдары өңделетін учаскенің
бір немесе екі жағында (көбінесе ұзын жағында) жасалады, ал бос жолдар
мен бұрылыстар учаскенің екі жағындағы бұрылыс жолақтарында жүзеге
асырылады.
Осындай тәсілдермен көптеген технологиялық операциялар жүзеге
асырылады: дәнді және дәнді дақылдарды егу, үздіксіз өсіру, қатараралық
өңдеу, нан шабу; жер жырту, дәнді дақылдарды лимон қабығымен тазарту,
тегіс кесу.
Диагональды қозғалыс әдісі блоктың (аты айтып тұрғандай) учаскенің
бүйірлеріне бұрышпен қозғалуымен сипатталады (Корал а). Ол дискке және
тырмалауға қолданылады
Ауыл шаруашылығындағы көптеген өндірістік процестердің
ерекшелігі-машина-трактор агрегаттарының өрістер бойымен қозғалуы. Бұл
жағдайда қондырғылар айтарлықтай қашықтықтан өтеді. Мысалы, 100 га жер
жырту кезінде ДТ-75М трактор қондырғысы ПЛН-4-35 соқасымен 700-800
км жол өтеді.
MTA өріс бойымен белгілі бір жолмен оның қозғалу тәсілін
анықтайтын реттілік пен заңдылықпен қозғалады. Көбінесе бір
технологиялық операцияда бірнеше түрлі қозғалыс әдістерін қолдануға
болады.
Агрегатпен өтетін жалпы жолдың орта есеппен 82% - ы (ал қысқа
учаскелерде 40% - ға дейін) қаламдардағы бос жүрістерге келеді, бұл ретте
нақты өріс үшін бос жүрулердің ұзындығы қозғалыс тәсілін дұрыс таңдауға
байланысты болады. Құрылғының бос тұрған кез— келген қосымша
шақырымы-бұл уақыт пен отынның өнімсіз шығындары. МТА-ның бос
қозғалысын қысқарту оның ауысымдағы жұмыс жолын арттырады, бұл еңбек
өнімділігінің өсуіне, энергия шығындарының төмендеуіне ықпал етеді.
Кейде қондырғының қозғалу әдісін таңдау орындалатын жұмыстың
сапасына әсер етеді. Мысалы (бұдан әрі егжей-тегжейлі көрсетілгендей),
жақын жерде орналасқан жер жыртудың ауысуы, ввал-врвал қозғалу әдісі
қоқыс жоталары мен құлаған бороздардың санын екі есе азайтады, оларды
тегістеу үшін қосымша жұмыс көлемін азайтады.
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Кейбір жағдайларда бұрылыс жолағындағы қозғалыс әдісін және
онымен байланысты агрегатты бұрудың сәтсіз таңдауы бұрылыс пен жүріс
бөлігінің құрастыру қондырғыларының біркелкі тозуына әкеледі.
Осылайша, агрегаттарды жылжытудың ұтымды әдістерін дұрыс таңдау
олардың
жұмысының
сапалық
және
техникалық-экономикалық
көрсеткіштерін жақсарту үшін үлкен маңызға ие.
Агрегаттар кинематикасы туралы түсінік. Кең мағынада "кинематика"
сөзі механиканың осы қозғалысты анықтайтын күштерді ескерместен
материалдық денелердің қозғалысын зерттейтін бөлімін анықтайды.
Өрістерді өңдеудегі машина-трактор қондырғысының қозғалысы
табиғи түрде қайталанады, бұл агрегаттардың кинематикасын өндірістік
операцияларды орындау кезінде олардың циклдік қайталанатын
қозғалысының заңдылықтары ретінде анықтауға мүмкіндік берді. Қозғалыс
әдісі-бұл машина-трактор қондырғысының циклді түрде қайталанатын
қозғалыстарының реті. Қондырғылардың қозғалысын өндірістік тұрғыдан
талдау олардың жұмыс қозғалысын ажыратуға мүмкіндік береді. Ал машинатрактор агрегаты-технологиялық операцияны немесе белгілі бір операциялар
тобын орындау үшін жұмыс машиналарының энергия көзімен (трактор,
өздігінен жүретін шасси, электр қозғалтқышы және т.б.) жиынтығы (Ұтымды
үйлесімі).
Ауыл шаруашылығында қолданылатын барлық агрегаттарды
мақсатына қарай жіктеуге болады; орындалатын операциялардың саны,
операцияларды орындау тәсілі; энергия көзі мен агрегаттың берілу
механизмін пайдалану сипаты; трактормен қосылу тәсілі; машиналардың
тракторға қатысты орналасуы.
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ЕГУ АГРЕГАТТАРЫНЫҢ
ҚОЗҒАЛЫС СХЕМАСЫ

Диагоналды-қиылысты алаң
конфигурациясы, шаршыға жақын

БАҚЫЛАУ ҚАРЫҒЫ

3.44-сурет .Егу агрегаттарының қозғалыс схемасы
Мақсаты бойынша машина-трактор агрегаттары егістік, егіс, егін
жинау және басқаларға бөлінеді (операциялардың түріне қарай); олар егістік
дақылдарды егу және күту жұмыстарын жүргізеді және оларды жырту деп
атайды. Жер жыртуға, тырмалауға, дәнді дақылдарды егуге және көптеген
дақылдарға бірдей басқа жұмыстарға арналған МТА жалпы мақсаттағы
агрегаттар болып табылады.
Бір уақытта орындалатын операциялардың саны бойынша МТА
қарапайым болып жіктеледі (агрегат бір операцияны жүргізеді, мысалы, жер
жырту); күрделі (бірнеше түрлі машиналардан тұратын қондырғы екі немесе
одан да көп дәйекті операцияларды орындайды, мысалы, тырмалау арқылы
жер жырту); күрделі немесе комбайндық (агрегат — бір машина — бірнеше
дәйекті операцияларды жасайды, мысалы, зығыр сабақтарын тарту және
оларды бауларға байлау).
МТ операцияларын орындау тәсілі бойынша ұтқыр (жылжымалы),
стационарлық және стационарлық-ұтқыр болып бөлінеді. Ұялы
құрылғыларға олардың қозғалысы кезінде технологиялық операцияларды
орындайтын қондырғылар жатады; бұл тартқыш, өздігінен жүретін және
шектеулі мобильді MTA (соңғысы үшін қозғалтқыш қондырғысы, мысалы,
лебедка қозғалыссыз, ал жұмыс машинасы қозғалады). [51]
260

Стационарлық қондырғылар бір жерде технологиялық операцияларды
орындайды. Егер операциялар арасындағы аралықта оларды бір бөлімнен
екіншісіне ауыстыруға болады (мысалы, бастыру қондырғылары), онда MTA
стационарлық-мобильді деп аталады.
Энергия көзі мен беріліс механизмін пайдалану сипатына сәйкес
машина-трактор қондырғылары тартқыш, тартқыш және жетек болып
жіктеледі.
Тартқыш қондырғыларда трактор қозғалтқышының қуаты кез-келген
технологиялық операцияны орындайтын трактордың өзін және жұмыс
машинасын жылжытуға жұмсалады (мысалы, жер жырту, тырмалау және
т.б.). Трактормен көлік тіркемелерін немесе шанақтарды пайдаланған кезде
тартқыш агрегат көлік деп аталады. Тартқыш-жетек қондырғыларында
қозғалтқыш қуаты тек трактор мен машинаның қозғалуына ғана емес,
сонымен қатар Жұмыс машинасының механизмдерін басқаруға да
қолданылады (мысалы, отырғызғыш машинаның доңғалақтарынан немесе
трактордың қуатын таңдау білігі арқылы).
Стационарлық немесе стационарлық-ұтқыр агрегаттар тобына жататын
жетекті МТА - да трактордың қозғалтқышынан (немесе басқа энергия
көзінен) жұмыс машинасына қуатты беру қуатты іріктеу білігі (ЖОМ),
белдікті беру арқылы, сондай-ақ электр немесе гидрожетектің көмегімен
жүзеге асырылады.
Агрегаттың қозғалу тәсілдерін таңдау кезінде машина-трактор
агрегаттарының теориялық та, техникалық та өнімділігі ескеріледі. Сонымен
қатар, Машина-трактор агрегаттарының өнімділігін есептеу нақты
физикалық жағдайларға және қондырғының қозғалу әдістеріне байланысты.
Орындалған жұмыс бірлігіне отын шығыны таңдалған қозғалыс
әдісінен де өзгеруі мүмкін. Жұмыс ауысымының өндірістік емес уақытын
қысқарту жолдарын заманауи компьютерлік жүйелер бақылауға алады.
Агрегаттың бос жүрісін қысқарту мақсатында.
Шартты анықтамалық гектар және шартты анықтамалық трактор
туралы түсінік, әдетте, қондырғының маусымдық көрсеткіштерін есептеу
үшін қолданылады.
Жұмыс машиналарын энергия көзімен қосу әдісіне сәйкес MTA
тіркеме, топсалы және жартылай аспалы болып бөлінеді.
Тіркеме агрегаттары өзінің жүріс бөлігі (дөңгелектер, жүгіргіштер және
т.б.) бар трактордан және тіркеме жұмыс машинасынан немесе бірнеше
машинадан және тіркемеден тұрады.
Аспалы агрегаттар, жұмыс жағдайында машинаның салмағы тірек
дөңгелектері, жазықтықтар және жұмыс органдары арқылы топырақпен
толық немесе ішінара қабылданады.
Жартылай аспалы агрегаттар аспалы агрегаттардан ерекшеленеді,
өйткені тасымалдау кезінде жұмыс машиналарының салмағы машинаның
тірек дөңгелектері мен трактордың шассиі арасында бөлінеді.
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Тракторға қатысты жұмыс машиналарының орналасу әдісіне сәйкес
қондырғылар алдыңғы, артқы, бүйірлік және аралас орналасқан.
Трактордың бойлық осіне қатысты жұмыс машиналарының
орналасуына сәйкес барлық жылжымалы қондырғылар симметриялы және
асимметриялы болып бөлінеді.
Машина-трактор агрегатына қойылатын негізгі талаптар
Ауылшаруашылық жұмыстарын жүргізу үшін әртүрлі типтегі және
типтегі көптеген машина-трактор қондырғылары қолданылады. Оларға
белгілі бір талаптар қойылады (Агротехнологиялық, техникалық,
экономикалық, қызмет көрсету қолайлылығы, еңбекті қорғау бойынша),
оларды МТА жинақтау кезінде сақтау қажет.
Агротехнологиялық талаптар жұмыс машинасына және тракторға
қойылады.
Жұмыс
машинасын
таңдау
кезінде
орындалған
жұмыс
қанағаттандыруы керек сапалық көрсеткіштер мен агрономиялық
нормативтерді (жер жырту тереңдігі, кесу биіктігі, себу жылдамдығы және т.
б.) ескеру қажет: технологиялық төзімділік, егіннің рұқсат етілген шығыны,
өсімдіктердің зақымдануы және т. б.
Тракторға келесі талаптар жатады - көлденең жазықтықта жолтабанның
мәні мен қозғағыштардың ені бойынша өтімділік; тік жазықтықта дала
саңылауы бойынша өтімділік және ағытқыштардың болуы; топырақ жағдайы
бойынша
өтімділік
—
терең
жолтабанның
түзілуіне,
Елеулі
деформацияларға, бүркуге, тығыздауға және т. б. жол берілмеуі.
Техникалық талаптар мыналарды қамтиды: машиналардың қозғалысы
мен жұмыс органдарының (бастыру барабанының айналу жиілігі) рұқсат
етілген жылдамдық режимдері, агрегаттардың кинематикалық көрсеткіштері,
трактордың, машинаның және тұтастай агрегаттың пайдалану сенімділігі.
Экономикалық факторларға, ең алдымен, ең аз еңбек шығындарымен
агрегат жасаған жұмыстың өзіндік құны аз болуы мүмкін. Шығындарды
анықтауға арналған Бастапқы мәліметтер: қондырғының өнімділігі, отын мен
пайдалану материалдарының шығыны, Қондырғының жеке құрамының саны
мен біліктілігі, техникалық қызмет көрсету шығындары және т. б.
Агрегатқа қызмет көрсетудің ыңғайлылығы бойынша талаптар бірнеше
көрсеткіштермен анықталады.
Қондырғының қозғалысының ұтымды әдістерінің мәні. Агрегаттың
қозғалыс элементтері, оның кинематикалық сипаттамасы. Жұмыс және бос
жүру. Айналу түрлері, олардың радиусы мен ұзындығы. Қозғалыс түрлері
мен тәсілдері, қозғалыс тәсілін таңдау. Қозғалыс тәсілдерін салыстырмалы
талдау. Айналмалы жолақтардың енін және қаламдардың мөлшерін анықтау.
Белгілеу жұмыстарын ұйымдастыру және өрісті қашаларға бөлу. Қозғалыс
әдістерінің бейнесі. Технологиялық жолтабанмен өріс бойынша қозғалыс.
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3.2.5 Машина-трактор агрегаттарының жұмыс көрсеткіштері
Жабдықтың пайдалану қасиеттері оны қолданудың тиімділігіне және
орындалатын процестің сапасына айтарлықтай әсер етеді. Машиналардың
қасиеттерін, олардың өзгеру заңдылықтарын білу өнімділік пен үнемділіктің
резервтерін анықтауға және пайдалануға мүмкіндік береді.
Агрегаттардың келесі пайдалану қасиеттері бөлінеді: агротехникалық;
энергетикалық; маневрлік; техникалық; техникалық - экономикалық;
эргономикалық (бұйымның мөлшеріне, формасына, түсіне және оның
құрылымдық элементтеріне қойылатын талаптар. Жұмыс істейтін адамға оң
әсер
ету
үшін.
Көрсеткіштер:
гигиеналық,
антропометриялық,
психофизиологиялық.)
Тракторлардың пайдалану қасиеттері. Тракторлардың негізгі пайдалану
қасиеттеріне мыналар жатады:
- қозғалтқыш әзірлеген қуат және ауыл шаруашылығы машиналарын
тартуға және олардың жұмыс органдарын тартуға жұмсалатын қуат;
- жұмыс жылдамдығының диапазоны; бір сағаттық жұмыс үшін отын
шығыны; маневрлік және қозғалыс тұрақтылығы;
- агрегаттау және техникалық қызмет көрсету ыңғайлылығы;
- негізгі бөлшектер мен құрастыру бірліктерінің сенімділігі мен ұзақ
мерзімділігі және олардың жөндеуге жарамдылығы;
- құрастыру бірліктерін басқа тракторлармен, өздігінен жүретін
шассилермен және комбайндармен біріздендіру дәрежесі.
Ауылшаруашылық
машиналарының
пайдалану
қасиеттері.
Ауылшаруашылық машиналарының бұл қасиеттері агротехникалық,
техникалық және экономикалық көрсеткіштермен сипатталады.
Негізгі техникалық көрсеткіштер:
* тарту кедергісі;
* әрекеттер;
* айналу радиусы және шығу ұзындығы ,
* техникалық және пайдалану сенімділігінің коэффициенттері.
Тракторлар мен ауыл шаруашылығы машиналарының пайдалану
қасиеттерін білу МТА-ға қойылатын барлық талаптарды ескере отырып,
оларды іріктеуді және агрегаттарды жинақтауды жеңілдетеді. [52
3.2.6 Топырақты өңдеу технологиясы
Топырақты негізгі және себу алдында өңдеу кезінде орындалатын
технологиялық операциялар; аршу, дискерлеу, жер жырту, ввал және құлату,
чизелевание, культивация, тырмалау, тегістеу, домалату. Біріктірілген
агрегаттармен өңдеу. Агротехникалық талаптар. Агрегаттарды жинақтау
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және жұмысқа дайындау. Операцияларды орындау ережелері. Агрегаттардың
жұмысы, тракторды жүктеу және берілісті таңдау. Агрегаттардың өнімділігін
есептеу. Топырақты өңдеу кезінде агрегаттарды ресурстарды үнемдеу.
Топырақты өңдеу технологиялық және физика-механикалық
қасиеттерді,
ылғалдылықты,
биологиялық
белсенділікті
арттыру,
арамшөптерді, зиянкестер мен қоздырғыштарды жою, тыңайтқыштар мен
өсімдік қалдықтарын бітеу, жел мен су эрозиясынан қорғау, құнарлылықты
арттыру, жоғары және тұрақты өнім алу үшін жағдай жасау үшін
қажет.минималды шығындармен.
Өңдеу технологиялары нақты топырақ-климаттық жағдайларға,
өсірілетін дақылдардың биологиялық ерекшеліктеріне, олардың ауыспалы
егісте орналасуына, ылғалмен қамтамасыз етілуіне, өсірілетін дақылдардың
ластануына және топырақтың эрудициясына, оның құнарлылығына
байланысты. Топырақты өңдеу технологиялары өте алуан түрлі: үйінді (жер
жырту), үйінді емес, үстірт, мульчирование, минималды, нөлдік.
Нөлдік "Жоқ". Топырақты өңдеу жүргізілмейді. Егістік алқаптың 25% на дейін тракторлар мен ауыл шаруашылығы машиналары қозғағыштарының
әсерін есептемегенде, тікелей себетін сепкіштер механикалық әсерге
ұшырайды. 40-50% отын мен энергия шығыны үнемделеді. Алайда,
кемшіліктер де бар: екі-үш есе көп гербицидтер қажет; азот жетіспеушілігіне
байланысты нөлдік өңдеуге көшудің алғашқы жылдарында азот
тыңайтқыштарының көбеюі қажет; арнайы егу техникасы қажет.
Мульчирование. Бұл топырақты 80...100 мм тереңдікке дейін өңдеу,
бұл қабатты ұсақталған өсімдік қалдықтарымен қанықтыру. Бұл орақ дискісі,
комбайн немесе жасыл көң дақылдарының жасыл массасын жинау кезінде
ұсақталған сабанды тарату арқылы жүзеге асырылады.
Минималды "Мини-Тилл". Бұл технологиямен емдеу саны мен
тереңдігі айтарлықтай төмендейді. Көбінесе оны бір біріктірілген топырақ
өңдеу қондырғысы жүзеге асырады.
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3.2.7 Дәнді, дәнді-бұршақты және жарма дақылдарын егу және
өсіру технологиясы
Астық, дәнді-бұршақты және жарма дақылдарының жоспарланған
өнімін еңбек пен қаражаттың ең аз шығынымен алуға бағытталған
ұйымдастырушылық, техникалық, технологиялық және экономикалық
шаралардың жиынтығы.
Егіске агротехникалық талаптар. Тұқым дайындау технологиясы және
оған арналған техникалық құралдар. Егу әдістері. Себу агрегаттары және
оларды жинақтау. Машиналарды егуге дайындау. Сепкіштерді егудің
біркелкілігі мен нормасына, тұқым себудің біркелкілігі мен тереңдігіне
орнату. Технологиялық жол. Өрістегі агрегаттардың жұмысы, олардың
қозғалу тәсілдері.
Егу технологиясы. Себу агрегаттарының топтық жұмысы. Егіс
агрегаттарының жоғары жылдамдықта жұмыс істеу ерекшеліктері.
Механикаландырылған тұқым себу.
Дақылдарды күтуге қойылатын агротехникалық талаптар. Күтім
технологиясы. Дақылдарды күтуге арналған агрегаттар және оларды
жинақтау. Агрегаттарды жұмысқа дайындау, олардың жұмысы.
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорты туралы түсінік.
Тұқымдардың сорттық және себу сапасы, оларды бағалау критерийлері,
іріктеу ережелері. Тұқым мен отырғызу материалын егу мен отырғызуға
дайындау. Егу және отырғызу әдістері мен мерзімдері. Егу және отырғызу
жылдамдығы. Тұқым себу тереңдігі. Егу және отырғызу жұмыстарының
орындалу сапасын бақылау.
Жұмсақ және қатты бидай сорттары бидай, мәдени өсімдіктердің басқа
түрлері сияқты, сорттар деп аталатын кішігірім жүйелік бірліктерге бөлінеді.
Бидай сорттары бөлінетін негізгі морфологиялық белгілер: 1.
Омыртқаның болуы, яғни құлақтың болмауы немесе болуы. 2. Құлақ
таразыларының серпімділігі. 3. Құлақ түсі, шартты түрде ақ, қызыл деп
аталады. 4. Омыртқалардың түсі құлақтың немесе қара түстің түсімен бірдей.
5. Дәнді бояу, шартты түрде АҚ және қызыл деп аталады. Ақ дегеніміз-сары
және бозғылт қызғылт түс, ал қызыл - қою қызғылт және қызыл-күлгін.
Жұмсақ және қатты бидайдың сорттарын анықтау жетілген және өте тән
құлақтарда жүзеге асырылады.
Егіс-ең маңызды және жауапты агротехникалық әдістердің бірі. Егістің
уақтылығы мен жақсы сапасы барлық дақылдардың жоғары түсімін алудың
негізгі шарты болып табылады. Оңтайлы уақытта себу дегеніміз-тұқымның
өнуі мен өсімдіктердің өсуі, егіннің пайда болуы үшін жылу, ылғал және
жарық үшін қолайлы жағдай жасау.
Егу уақыты дақылдардың биологиялық сипаттамаларына және
қоршаған ортаның жетекші факторларына қойылатын талаптарға
байланысты. Көктемгі дақылдар себу мерзімдері бойынша үш топқа бөлінеді:
ерте себу мерзімі ― тұқымдар топырақ +1, +2 ºС температурасында өніп
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шығады, ал көшеттер қысқа мерзімді аязға -8 ºС дейін (сұлы, жаздық бидай,
арпа, бұршақ, сәбіз, көпжылдық шөптер және т.б.) төзімді; орташа себу
мерзімі ― тұқымдар топырақ +3,+6 ºС температурасында өніп шығады
(қызылша, зығыр, люпин және т. б.), кеш себу мерзімі ― тұқымдар топырақ
+8,+12 ºС температурасында өніп шығады (жүгері, тары, соя, қарақұмық,
картоп және т. б.).
Күздік дақылдар жаз-күз мезгілінде егіледі: күздік қара бидай, бидай,
арпа, тритикале ― 5 қыркүйектен 2 қазанға дейін; күздік рапс - 1-30 тамызға
дейін.
Бұршақ, люпин, рапс, жүгері, тары, қарақұмық және басқалары сияқты
дақылдарды аралық дақылдар ретінде әр түрлі уақытта өсіруге болады
(бұталы, аңыздық).
Егін көбінесе егу әдісін дұрыс таңдауға және жолдар арасындағы енге
байланысты. Оларды таңдау өсімдіктің морфологиясына (мөлшері,
формасы), өсіру мақсатына (тұқымдық немесе тауарлық дақылдар), егістіктің
ластануына, егістікті егуге дайындау сапасына, қажетті техниканың болуына,
дақылдарды өсірудің қабылданған технологиясына, жинау әдісіне
байланысты.
Егу әдісі екі негізгі мәселені шешеді: егістік алқабына тұқымдарды
біркелкі орналастыру және егістің біркелкі тереңдігі және дақылдарды
өсіруді кешенді механикаландыруға жағдай жасау.
Егу әдістері шашыраңқы және қарапайым болып бөлінеді (сурет.3.44).
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Егудің қатарлы әдісі

Тарқатарлы егу әдісі

Егудің перпендикулярлы-көлденең әдісі

Егудің диагоналды-көлденең әдісі

Егудің кеңқатарлы әдісі

Егудің ленталық (екіқатарлы) әдісі

3.45.- сурет. Егу әдістері
1 сурет-егудің қарапайым әдісі, күріш. 2 сурет қатарлы егу әдісі,
күріш.3 сурет -егудің перпендикуляр-кросс әдісі, күріш. 4 сурет диагональды-кросс әдісі, күріш.5 сурет -кең қатарлы егу әдісі, күріш. 6 сурет
жолақты егу әдісі
Себудің шашыраңқы әдісі - тұқымдарды егістікке қатарсыз
орналастыру-егудің ең көне әдісі. Қазіргі уақытта ол аз қолданылады, өйткені
себу мөлшері жоғары, тұқым ауданы бойынша біркелкі бөлінбейді және
оларды енгізу тереңдігі бірдей емес. Шашырау әдісін көктемде күздік
көпжылдық шөптердің астына себу үшін, сондай-ақ ерте көктемде шымтезек
батпақтарында (қыртыста) және сазды батпақты топырақтарда көктемгі
дақылдарды егу үшін қолдануға болады.
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Егістің қарапайым әдісі - тұқымдарды қатарға себу (күріш. 1).
Ол қатты және кең болуы мүмкін. Осы негізде дақылдар үздіксіз егу
(жыртылмаған) және жырту дақылдарына бөлінеді, олардың дақылдарында
қатараралық өңдеу жүргізілуі мүмкін. Кәдімгі егу әдісінің келесі түрлері бар.
Кәдімгі қарапайым-жолдар арасындағы ені 15 және 20 см, қатардағы
тұқымдар арасындағы қашықтық ― 1,2–1,5 және 2,0 см.ол қатардағы
өсімдіктердің шамадан тыс қалыңдатылуымен сипатталады.
Тар жол (сурет.2) ― қатарлар аралығы 7,5 және 10 см (дискілі немесе
сошникті сепкіштер), қатарда–3,0-4,0 см.
Перпендикуляр-көлденең себу (күріш.3) кәдімгі қатардағы немесе тар
қатарлы тәсілмен қатардағы сепкішпен екі өтпе жолда: бойлай және
көлденең, бірақ екеу азайтылған себу нормасымен жүзеге асырылады.
Қатардағы тұқымдар шамамен 3-4 см қашықтықта орналасады, тамақтану
алаңы квадратқа жақындайды (жарық, ылғал, қоректік заттар жақсы
қолданылады, бірақ еңбек пен энергияның екі есе шығыны болады; сонымен
қатар топырақ қайта тығыздалады). Бос аралықтарды азайту үшін олар
көлденең диагональды бағытта егуді қолдана бастады.
Кәдімгі қатардағы, тар қатарлы және тоғыспалы әдіспен дәнді және
дәнді-бұршақты дақылдар, зығыр, көпжылдық шөптер егіледі.
Егудің кең қатарлы әдісі (күріш.5) - қатараралық ені 45 (25) - тен 90 смге дейін және одан да көп егу. Мұндай егу кезінде жолдар қопсытқыштармен,
төбелермен өңделеді. Бұл әдіс көп мөлшерде тамақтануды қажет ететін
(жүгері, картоп, қызылша, күнбағыс) және арамшөптерге (тары, қарақұмық)
жоғары бәсекеге қабілетті емес дақылдар үшін қолданылады. Қатардағы
өсімдіктер арасында 18, 20, 25, 30 см болуы мүмкін.
Нүктелі себу-дәл себу сепкіштерінің қатарларында тұқымның бір
орналасуы бар кең қатарлы себу әдісінің бір түрі. Калибрленген тұқымдар
(қызылша, жүгері) егіледі.
Тұқым себу әдісі-тұқымдар бірнеше бөлікке себіледі
белгілі бір қашықтықта орналасқан ұяларда Бір орын (картоп, жүгері,
көкөніс). Тұқымдар топырақ қабығын жақсы жеңеді, дәндер тұруға
төзімділікті арттырады, алайда ұяларда тамыр жүйесінің дамуы нашарлайды.
Шаршы себу-тұқымның шаршы бұрыштарында бір орналасуы бар егу
(отырғызу). Шаршы-ұя салатын себу-тұқымдарды немесе отырғызылатын
материалды квадраттың бұрыштарына (картоп, жүгері, көкөністер) топтарға
(ұяларға) орналастыру. Өсімдіктерге толық механикаландырылған күтім
жасау үшін жағдайлар жасалады.
Таспалы егу әдісі (күріш.6) - кәдімгі қатардағы немесе тар қатарлы
егісті кең қатарлы егіспен біріктіру. Тұқымдар 2-3 қатарға ленталармен
орналастырылады.
Әр таспаның ішіндегі жеке жолдар (жолдар) арасындағы қашықтық
7,5–15 см, ленталар арасында 25-60 см.жолдардың санына байланысты ол екі
немесе үш жол деп аталады. Осылайша, сәбіз, тары, қарақұмық егілдіөсімдіктердің алғашқы кезеңінде баяу өсетін дақылдар.
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Тарақты себу тәсілі-шамадан тыс ылғалданған топырақ (жүгері,
қызылша, көкөністер) аудандарында арнайы жабдықталған тарақтарға себу.
Борозды немесе тікелей себу әдісі-арнайы жабдықталған ойықтың
түбіне себу. Осылайша, жеңіл топырақтарда құрғақ жағдайда топырақты
өңдеусіз (No-Till) дақылдарды егуге болады.
Жолақты (бірлескен) себу ― екі (үш) дақылдың тұқымдары сепкіштің
бір немесе екі өтуінде жолақтармен себіледі: жүгері + соя, жүгері + жемшөп
бұршақтары. Бұл әдіспен өсімдік өмірінің факторлары толығымен
қолданылады. Көбінесе бір дақыл әртүрлі егу әдістерімен өсіріледі.
Егу тереңдігі-топырақ бетінен тұқымның түбіне дейінгі тік
жазықтықтағы қашықтық. Тұқымның ылғалмен, ауамен, жылумен
қамтамасыз етілуі, бірге және тез өну қабілеті оған байланысты. Өз кезегінде
тұқым себу тереңдігі тұқымның мөлшеріне байланысты: тұқымдар неғұрлым
үлкен болса, олар топыраққа тереңірек енеді( жүгері 6-8 см, зығыр, беде 1,52,5 см); өну сипаты: топырақ бетіне өніп шыққан кезде котиледондар (соя,
зығыр, тамыр дақылдары, люпин, бұршақ) өсімдіктердің тұқымдарына
қарағанда (бұршақ, Ветчина) аз тереңдікке отырғызылады, олардың
котиледондары топырақта қалады; топырақтың түрі мен гранулометриялық
құрамы: шымтезек және жеңіл топырақтарда тұқым себу тереңдігі СОДподзолиялық және ауыр топырақтарға қарағанда 2-3 см үлкен; топырақ
ылғалдылығы: құрғақ жағдайда тұқымдар оңтайлы ылғалдылыққа қарағанда
тереңірек жабылады.
Сонымен қатар, тұқымдарды бірдей тереңдікке отырғызу керек, бұл
топырақты сапалы дайындаумен қамтамасыз етіледі.
Егу жылдамдығы-1 гектарға егілген өнген тұқымдардың саны немесе
массасы. Тіпті бір дақыл үшін себу жылдамдығы топырақ-климаттық
жағдайларға байланысты өзгереді (тұрақсыз су режимі бар құм төселген
жеңіл топырақтарда 7-10% артады %); ауылшаруашылық технологиясының
деңгейі (құнарлы топырақтарда ол арамшөптер үшін жоғарылайды және
дәнді дақылдар үшін 5% - ға төмендейді, өйткені ол тұруға әкелуі
мүмкін);себу мерзімдері мен әдістері (оңтайлы себу мерзімінен кейінгі
алғашқы 5-7 күнде себу кезінде немесе топырақтың кептірілген қабатына
себу кезінде ол 5% - ға артады, тар қатарлы себу кезінде ол кеңдікке
қарағанда көп). Сонымен қатар, тұқым алқаптарында себу жылдамдығы
тауарлық дақылдарға қарағанда төмен; дәнді дақылдарда көпжылдық
шөптерді себу кезінде ол 10% - ға төмендейді; қатты ластанған топырақтарда
ол 10-15% - ға артады %; қарқынды типтегі қысқа сабақты сорттар көбірек
себу жылдамдығымен егіледі. Егіс нормасының өсуінің өз шегі бар-15% - дан
аспайды, содан кейін одан әрі өсу өнімділіктің төмендеуіне әкеледі.
Себу нормасы кейде штучная және салмақ. Үздіксіз себу дақылдары
үшін егудің бір бөлігі эксперименталды түрде белгіленеді және миллион/га
өнгіш тұқым түрінде көрсетіледі. Салмақ нормасы тұқымның мөлшеріне,
сондай-ақ егу жарамдылығына, тұқымның тазалығы мен өнуіне байланысты.
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3.2.8 Нақты егіншілік
Дәл егіншілік-бұл Спутниктік және компьютерлік технологиялар
кешенін пайдалануға негізделген дақылдардың өнімділігін басқару жүйесі.
Қазіргі ауылшаруашылық өндірісінде фермерлер алқаптың әр учаскесі үшін
тұқым, тыңайтқыш және басқа ресурстардың мөлшерін бір метрге дейін дәл
есептей алады.
Спутниктік және зертханалық мәліметтер негізінде әр учаскенің
сипаттамалары көрсетілген өрістің нақты картасы жасалғаннан кейін фермер
олардың арасында ресурстарды ұтымды бөлуге мүмкіндік алады. Осылайша,
бұрын артық пайдаланылған ресурстардың артық шығынын болдырмауға
және бұрын тыңайтқыштарда, жер жыртуда немесе суаруда алынбаған егістік
жерлердің өнімділігін арттыруға болады.
Нақты егіншілік - бұл көптеген жеке технологиялар, оларды енгізу
қажеттілігі ауылшаруашылық кәсіпорындарының иелері мен басшыларының
қалауы бойынша анықталады. Яғни, барлық технологияларды бірден
қолдануға болады, ал кейбіреулері ғана, олардың әсері осы кәсіпорын үшін
ең маңызды болады.
Нақты егіншіліктің бүкіл жүйесінің негізі барлық сипаттамалары бар
өрістердің нақты карталарын пайдалану болып табылады. Әрине, әр өріс
үшін оның шекараларын анықтайтын кадастрлық карталар бар. Алайда, бұл
карталар ауылшаруашылық кәсіпорнының өндірістік процесінде аз пайдалы
ақпарат береді.
Электрондық карталар негізінде егістіктің әр учаскесіне қолданылуы
керек тыңайтқыштар, тұқымдар, су мөлшері туралы нақты нұсқаулар
жасалады. Бұл нұсқаулар өріске кіретін компьютерленген ауылшаруашылық
техникасына жүктеледі. Әрі қарай, машина өрісті осы нұсқаулықтардың
дұрыс орындалуын бақылайтын адамның минималды қатысуымен өңдейді.
Нұсқаулықтарды басшылыққа ала отырып және спутниктік навигацияны
қолдана отырып, машинаның өзі өрістің әр аймағында қолданылатын
тыңайтқыштар мен тұқымдардың мөлшерін реттейді. Бұл ретте өңделген
учаскелер арасындағы бос жерлер мен хлестерге жол берілмейді.
Параллель жүргізу жүйесі спутниктік навигация сигналын қолдануға
негізделген. Сонымен қатар, егер сіз тегін GPS сигналын қолдансаңыз,
ауылшаруашылық техникаларының өріс бойымен қозғалысы 20 см дәлдікпен
жүзеге асырылады.ақылы сигналмен жұмыс кезінде дәлдік 2,5 см-ге жетеді.
ақылы сигналды қолдана отырып, сіз өткізіп алған (өңделмеген) немесе екі
рет өңделген өрістердің ауданын түбегейлі азайта аласыз. Сондай-ақ
техниканың бос жүрісінің ұзындығы мен бұрылу жолағының ені
қысқартылады. Жалпы, пайдаланылатын ресурстардың үлесі айтарлықтай
төмендейді (20% дейін) — отын, тұқым, тыңайтқыш.
Параллель жүргізу жүйесінің артықшылығы-бұл жоғары шығындарды
қажет етпейді, сонымен қатар ол технологиялық тұрғыдан қарапайым және
қол жетімді.
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Жоғарыда айтылғандай, ауыл шаруашылығындағы дәл егіншілік-бұл
бірнеше нақты технологиялардың тізімі емес, жалпы тұжырымдама,
өндірістік процесті басқаруға көзқарас. Жалпы алғанда, нақты егіншілікке
компьютерлік және спутниктік жүйелерге негізделген және шикізат пен
ресурстарды пайдалануды ұтымды етуге және оңтайландыруға арналған
барлық технологиялар мен жүйелерді жатқызуға болады.
GPS бақылау жүйелері. Спутниктік навигацияны өрістегі тракторды
немесе комбайнды дәл басқару үшін ғана емес, сонымен қатар оның
орналасқан жерін бақылау үшін де қолдануға болады
Мобильді құрылғылар. Смартфондар, планшеттер, ноутбуктар және
басқа да осындай құрылғылар ауыл шаруашылығында қолданылады. Оларға
орнатылған мамандандырылған БҚ мен қосымшаларды пайдалана отырып,
жергілікті жерге шығу кезінде алаңдардың жай-күйін неғұрлым жедел
қадағалауға және талдауға болады.
Робототехника. Компьютерлік технологиялар дамыған сайын, адам
операторы тарапынан үнемі бақылауды қажет етпейтін автоматтандырылған
және Роботты машиналарға көбірек технологиялық міндеттер жүктелуі
мүмкін. Мысалы, Knize компаниясы астықтың төгілуіне жол бермей, астық
жинайтын комбайнның артында өздігінен жүретін автономды арбаны ойлап
тапты. Сондай-ақ, кішігірім егістіктерде және жылыжай кешендерінде
қолдануға ыңғайлы роботты егу, сұйық тыңайтқыш және суару жүйелері бар.
Суару жүйелері. Көптеген фермерлер егістіктерді суару үшін су
тапшылығының өсіп келе жатқан проблемасына тап болуда. Заманауи
технологиялар тәулік бойы топырақтың ылғал деңгейін бақылауға және тек
проблемалық аймақтарды автоматты түрде суаруға мүмкіндік береді. Бұл
жағдайда су қажет болғанша енгізіледі. Бұл бүкіл өрісті бірден кестеге сәйкес
суарудан әлдеқайда тиімді.
Дәл егіншілік технологиясын қолданудың қандай пайдасы бар.
Қорытындылай келе, осы жүйенің артықшылықтарының тізімі келесідей:
Шикізат
пен
материалдардың
—
отынның,
тұқымның,
тыңайтқыштардың, судың және т. б. шығындарын оңтайландыру (барынша
азайту)
Пайдаланылатын алқаптардың өнімділігін арттыру.
Алынатын өнімнің сапасын жақсарту.
Пайдаланылатын жердің сапалық сипаттамаларын арттыру.
Қоршаған ортаға теріс әсерді азайту.
3.2.9 Картопты өсіру және жинау технологиясы
Агротехникалық талаптар.
Отырғызу алдында картоп түйнектерін салмағы 30-50, 50-80, 80-100 г
фракцияларға бөліп, әр фракцияны бөлек отырғызу керек. Салмағы 100 г-нан
асатын ірі түйнектер жартысында кесіледі немесе оларды отырғызу үшін
ауыстырылатын қасықтар қолданылады. Кесілген түйнектер құрғақ болуы
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керек. Жаздық түйнектердің өскіндері 20 мм-ден аспауы керек.отырғызу
материалында қоспалар мен зақымдалған түйнектер 2% - дан аспауы керек.
Өсіру кем дегенде 98% болуы керек.
Түйнектерді отырғызу кезінде нақты мәндердің берілгендерден
ауытқуына жол беріледі: отырғызу нормасы үшін 10 %, түйнектерді
отырғызу тереңдігі ±4 см, тыңайтқыштарды енгізу нормасы ±10%, негізгі
қатараралық ені ±4 см, түйісу қатарларының ені ±5 см.орташа түйнектерді
отырғызу кезінде 3% - дан аспайтын рұқсаттарға жол беріледі.
Картоп үшін топырақ күзде, алдыңғы дақылдарды жинағаннан кейін
дайындала бастайды. Предшественникке байланысты дискілік (LDG-5, LDG10 және LDG-15) немесе лемештік (PPL-10-25, PPL-5-25) пиллинг
жүргізіледі. Дискілік пиллинг негізінен жылдық арамшөптермен ластанған
алқаптарда қолданылады, лемеш — тамырлы арамшөптер басым болған
кезде. Бидай шөптерімен қатты ластанған алқаптарда агрегаттардың
көлденең өтуі кезінде екі дискілі пиллинг жүргізіледі. Кейбір жағдайларда
пиллингтен кейін гербицидтер пом-бЗО, ОПШ-15 және ОП-2000-2
бүріккіштерін қолдана отырып қолданылады.
Картоп алдын-ала кесілген жоталарға немесе тегіс жерге
отырғызылады. Екі жағдайда да, қабаттарға дейінгі өңдеуден кейін топырақ
қосымша
босатылып,
RVK-3,6
және
AKSH-7,2
біріктірілген
қондырғыларымен, ал ауыр сазды топырақтарда — KFG-3,6 фрезерлік
культиваторымен тегістеледі. Биіктігі 12-14 см жоталар КРН-4,2, КОН-2,8
қопсытқыштарымен кесіледі, олар төбелермен немесе арнайы үш және екі
деңгейлі ланцет аяқтарымен жабдықталған. Сонымен қатар минералды
тыңайтқыштардың қалған бөлігі жоталарға қолданылады. Кейбір аймақтарда
күзгі кесу қолданылады, бұл жоталардағы топырақтың тез жылынуына және
түйнектердің ерте отырғызылуына ықпал етеді.
Егістікке түйнектерді отырғызу үшін жібермес бұрын, олар ПСК-20,
ПУМ-30 улағыштарын қолдана отырып, химиялық заттармен ауруларға
қарсы өңделеді. Егер фермада бұл машиналар болмаса, POM-630, OPH-15
бүріккіштері қолданылады, түйнектерді жылжытатын конвейердің үстіне
штанганың бір бөлігін орнатады. Түйнектерді қорғаныс-стимуляторлармен
алдын - ала егу бір мезгілде отырғызу арқылы, тыңайтқыш-тозаңдатқыш
POM — 630 тракторына, ал отырғызғышқа-штангаға және бүріккіштерді
қуыс қуысына бағыттау арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Түйнектер
құлайтын бункермен жабдықталған СН-4Б, КСМ-4 және КСМ-6
отырғызғыштармен отырғызылады. Түйнектерді тасымалдау және оларды
отырғызғыш бункеріне тиеу үшін гаэ-53б, CA3-3502 және т. б. өздігінен
аударғыш көлік құралдары пайдаланылады.
Өсірілген түйнектер САЯ-4 отырғызғыштарымен отырғызылады.
Дақылдарды күту келесі операцияларды қамтиды: алдын-ала және
кейінгі егу, жолдар арасындағы топырақты қопсыту, төбе, тыңайтқыштармен
ұрықтандыру және арамшөптерді жою және зиянкестер мен аурулармен
күресу үшін өсімдіктерді гербицидтер мен пестицидтермен бүрку. Бұл
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операцияларды тиісті жұмыс органдарымен жабдықталған кон-2,8 а, КРН-4,2
қопсытқыштары және өсімдіктерді жоғарыдан және төменнен шашыратуға
арналған арнайы жұмыс жиынтығымен жабдықталған POM-630 бүріккіші
орындайды, бұл картоптың аурулары мен зиянкестерімен күресудің
тиімділігін арттырады.
Бұл машиналардың ішінен біріктірілген қондырғы жасалады: POM-630
тракторға орнатылады, ал қопсытқыш артқы жағына ілінеді. Соңғы өсіп-өнуі
қатараралық жүргізеді алдында смыканием пәлек, ал егістегі десикантами
алдында астығын жинауға.
Орташа және ауыр топырақтарда голландиялық картоп өсіру
технологиясы қолданылады, онда егу алдындағы өңдеу КВФ-2,8, КВФ-4
және Рабеверк-300 тігінен фрезерлік культиваторлармен жүзеге асырылады,
ал КФК-2,8 және Румпстад — 2000 фрезерлік культиваторлармен отырғызуға
күтім жасалады.
Бұл
операцияларды
ауыстырылатын
жұмыс
органдарымен
жабдықталған бір әмбебап UMVK-1,4 машинасымен жасауға болады:
фрезерлік кескіш, тарақ жасаушы және ет тартқыш. Картоп отырғызбас
бұрын, тастармен бітелген топырақтарда алдымен ГО-2 жотасы бороздарды
кесіп тастайды, содан кейін СУ-1,4 сепараторы пайда болған төсектің
топырағын сүзіп, одан 30-100 мм өлшемді тастар мен берік топырақ
кесектерін бөліп алып, оларды борозға салады. Көлемі 100 мм-ден асатын
тастар жиналып, өрістің шетіне түсіріледі. Төсектегі тастар мен қатты
Топырақтардың болмауы түйнектердің пайда болуына қолайлы жағдай
жасайды және оларды тазартуды жеңілдетеді.
Түйнектерді жинамас бұрын, шыңдар механикалық немесе химиялық
жолмен жойылады. Бірінші әдісті қолданған кезде шыңдарды алып
тастаудың екі нұсқасы мүмкін: 1) оны Кир-1,5 Б шөп шапқышпен шабады,
ұсақтайды, бункерге тиейді және өрістің шетіне шығарады; 2) шыңдарды БД4, ДБ-6 және УМВК-1,4 ботводробельдерімен тамырға ұсақтайды және
далаға шашыратады. Отырғызудың екінші әдісін қолданған кезде, олар
тазартудан 10-12 күн бұрын pom-630, om-630 штангалық бүріккіштердің
көмегімен десиканттармен өңделеді, содан кейін шыңдар қурап, кебеді.
Картоп түйнектері топырақта ұя салады. Машина оларды топырақпен
бірге қазып алады, содан кейін оны ұсақтап, арнайы сепаратормен тазартады.
Машина жинауды сәтті қолдану үшін, өсіру кезінде де, картоптың жаңа
сорттарын өсіру кезінде де өсімдіктердің жинақы ұялар құруына, шыңдардың
бұтасы емес, терісі мен целлюлозасы бар, салмағы 80-200 г болатын тегіс
дөңгелек түйнектерге ие болуын қамтамасыз ету қажет.столондардан оңай
бөлінеді. Картопты картоп қазғыштар мен комбайндар алып тастайды.
Картоп қазғыштар топырақтан түйнектерді алып, оларды өрістің бетіне
орамға салады. Түйнектер қолмен таңдалады, бұл үлкен еңбек
шығындарымен байланысты. Тікелей комбайндау кезінде комбайн
түйнектерді қазып, оларды топырақ пен шыңдардан бөліп, бункерге жинайды
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және жақын жерде қозғалатын көлікке түсіреді. Жиналған картопты картоп
сұрыптау пунктіне апарады.
Картоп қазғыштар айналмалы, элеватор, найзағай және аралас. Картоп
қазғыштар түйнектердің тереңдігіне картоптың бір-екі қатарын қазып алады,
топырақтың түйнек қабатын шайқау, созу, соққы немесе қысу арқылы
ұнтақтайды, топырақтың ұсақ фракцияларын алып тастайды және
түйнектерді өрістің бетіне орамға салады.
Тексеру кезінде бункерлерде, қоректік шөміштерде және тыңайтқыш
банкаларында бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізеді. Олар трактордың
ішінен бос тұрған отырғызғышты айналдырып, механизмдердің қалыпты
өзара әрекеттесуіне көз жеткізеді. Майлау кестесіне сәйкес машинаны
майлаңыз
Ауысым кезінде қыстырғыштардың жұмысын мезгіл-мезгіл тексеріп
отырыңыз, қасықтарды, қоректік шелектерді, түтіктерді, розеткаларды және
бітейтін мүшелерді жабысқақ топырақ пен тыңайтқыштардан тазартыңыз.
Дайындаушы зауыт 30 сағат жұмыс істегеннен кейін отырғызғышқа
мерзімді қызмет көрсетуді ұсынады, оған ауысым сайынғы қызмет көрсету
операциялары және қосқыштар аспаларының төменгі тартқыштарының
топсаларын, жетекші кардан берілісі мен муфтаның айқастырмасын, сондайақ көтергіш аппараттардың осьтерін қосымша майлау (СН-4б, КСН-90)
кіреді.
КСМ-6 отырғызғышында 30 сағат жұмыс істегеннен кейін қосымша
муфтаның крестін, аралық картан редукторын және көтергіш құрылғылардың
осьтерін майлаңыз. Картоп отырғызу жұмыстары аяқталғаннан кейін
маусымдық техникалық қызмет көрсетуден кейін жүзеге асырылады.
3.2.10 Зығыр өсіру және жинау технологиясы
Зығыр ауыспалы егіске дәнді дақылдар мен картоптан кейін жақсы
ұрықтандырылған топырақтарда, ал өнімділігі төмен жерлерде —
көпжылдық шөптер қабатында орналастырылады.
Дәнді дақылдарды жинағаннан кейін тереңдік жырту жүргізіледі
22...24 см ПЛН-5-35, ПЛП-6-35, ПЛ-5-35 соқаларымен. ЗБЗТС-1 ауыр
тіс тырмалары осы соқаларға бекітілген. Көпжылдық шөптердің қабаты
алдымен 10-12 см тереңдікке BDT-3, BDT-7A, BDT-10 ауыр дискілік
тырмалармен өңделеді, содан кейін 22-24 см тереңдікке дейін
егіледі.арамшөптер пайда болған кезде, zyab 2-3 рет 8-10 см тереңдікке КПС4, PDK-4 және K1PU-6 бу культиваторларымен өңделеді.
Жер жырту немесе өсіру кезінде минералды тыңайтқыштардың негізгі
дозасы 1рмг-4, МВУ-5, ССТ-10, МВУ-12, мүк-7 машиналарымен
қолданылады. Тыңайтқыштарды ұнтақтау, ұнтақтау, араластыру және тиеу
үшін КАЛАМУС-20 ұсақтағыш, СЗУ-20, УТМ-30 және УСТ-30
араластырғыш-тиегіштер қолданылады.
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Ерте көктемде өріс тіс тырмаларымен қырылады және ауыр ЗБЗТС-1
немесе орташа ЗБЗСС-1 тіс тырмаларымен 6-8 см тереңдікке дейін егіледі.
Топырақты 6-8 см тереңдікке себу алдында өңдеуді КПС-4, КПК-4, КШУ-6
культиваторларымен збзтс-1 тырмаларымен немесе РВК-3,6, РВК-5,4, ВИП5,6 құрамдастырылған агрегаттарымен жүргізеді.
Егу үшін аудандастырылған сорттардың бірінші және екінші
кластарының тұқымдары қолданылады. Түкіруден және арам шөптен
тұқымды СМЩ-0,4 (К-590) магнитті сепараторында немесе СОМ-300, СОМ500 тұқым тазартқыш машиналарында тазалайды. Егу алдында тұқымдарды
ПС-10а, ПСШ-5 агрегаттарында дәрілейді. TA3-53a автомобилінің шассиіне
орнатылған УЗСА-40 тиегішінің көмегімен тұқымды далаға тасымалдайды
және СЗЛ-3,6 немесе СК-1,8 сепкішіне тиейді. Егіспен қатар минералды
түйіршікті тыңайтқыштар қолданылады.
Егістерде зиянкестер, аурулар мен арамшөптер пайда болған кезде
зығыр пестицидтермен өңделеді. Ол үшін OMP-2001, OPH-15-03, om-630-2
өзек бүріккіштері қолданылады, олар үшін жұмыс ерітінділері ACE-12
қондырғысында дайындалады.
Зығыр жинау әдістері. Зығыр талшық пен тұқым алу үшін өсіріледі. Ең
көп таралған иірілген зығыр-ұзын (60-тан 120 см-ге дейін) бір сабақты
өсімдік. Оның жоғарғы бөлігінде жинау үшін 2-3-тен 8-10-ға дейін тұқым
қораптары пайда болады. Ұзын зығырдың тамыр жүйесі жеткіліксіз дамыған
және топырақпен нашар байланысты. Сондықтан зығыр топырақтан оңай
шығарылады. Бұл принцип бірқатар зығыр жинайтын машиналардың жұмыс
процесінің негізі болып табылады. Тұқым алу үшін қораптар сабақтардан
бөлініп, бастырылады. Таралған сабақтар (бастары жоқ) сабан деп аталады.
Сабанды тиісті өңдеуден кейін талшық оттан оңай бөлінетін трест пайда
болады.
Майлы зығыр-бұйра-аз өсетін көп сабақты көп қабатты өсімдік, 1,5
тұқым береді...2, га/га.зығыр талшығы қысқа және өрескел. Одан дөрекі
маталар жасалады. Майлы зығыр орамалды орақпен шабылып, астық
комбайнымен бастырылады.
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Зығыр жинау
Зығырды жинау тәсілі мен уақыты оның кейін қалай
өңделгеніне байланысты – талшыққа немесе майға.

Зығырды талшыққа жинау әртүрлі пісу кезеңінде
жасалады, бірақ әдетте жапырақтың басым бөлігі түсіп,
сабағы мен басы сары бола бастағанда, ал тұқымы
сарғыш түске боялғанда. Майға арналған зығыр тұқымы
әбден піскенде жиналады. Зығырды жинау тәсілдері де
ерекшеленеді.

Зығырды ұнтау

Зығыр тұқымын алу

Зығырды бөктіру

3.46-сурет.Зығыр жинау
Ең жоғары өнімділік және жоғары сапалы талшық қораптардағы
тұқымдар ашық сары түске ие болған кезде ерте сары пісу кезеңінде
жиналған ұзын зығырдан алынады. Зығырдың тұқымдық дақылдары сары
пісу кезеңінде жиналады. Жинау комбайн, бөлек және бау әдісімен
жүргізіледі.
Комбайн әдісі ЛК-4а, "Русь", "Русич" комбайндарымен тұқым
қораптарының қыл-қыбырымен тереблеуді, зығыр сабанын алу үшін сабанды
лентаға жайып салуды және сабақтарының (зығыр бұршақтарының) бөліктері
бар қыл-қыбыр қораптарын трактор тіркемесіне тиеуді қамтиды. Сондай-ақ,
сабан ЛКВ-4А комбайндарымен бауларға жіппен байланады және оларды
далаға қояды. ПОҚ-3 жүк тиегіштерімен іріктеушінің бауларын көлік
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құралдарына жинайды және зығыр зауытына немесе зығыр зауытына
апарады, онда зығыр сабанын алу үшін лрм-2 зығыр төсеу машиналарымен
таспаға жайады. Үйінділерді КСПЛ-0,9 стационарлық пункттеріне жеткізеді,
онда оны СКМ-1 Карусельді кептіргіштерде кептіреді және МВ-2,5 а
Үгіткіш-веялкаларда бастырады, содан кейін тұқымдар тұқым тазартқыш
машиналарда және PSS-2,5 және SPS-5 сұрыптау үстелдерінде тазаланады.
Арамшөптердің қиын тұқымдарын жою үшін СМЩ-0,4, СОМ-500
машиналары және ОГС-0,2 а слайдтары қолданылады.
Тазалаудың бөлек әдісі келесідей. Зығыр TL-1,9, TLN-1,5 a
теребилкаларымен алынады және тұқымдарды кептіру және пісу үшін
таспаларға салынады. Кептіруден кейін таспалар көтеріліп, еден-1,5, LPL-1,5,
ал сабан қайтадан зығыр қалыптастыру үшін таралады. Алынған үйінділерді
КСПЛ-0,9 стационарлық пункттерінде және тұқым тазартқыш машиналарда
өңдейді.
Жинау әдісі зығырды ТЛ-1,9, ТЛ-1,5 а зығыр тартқыштарымен тартуды
және өріске сабақтарды таспамен салуды қамтиды. Содан кейін өсімдіктер
бауларға байланады және тұқымдарды кептіру және пісу үшін далаға
саятшылықтарға ("әжелер") қойылады. Кептіруден кейін баулар МЛ-2,8 п
жылжымалы бастырғыштармен бастырылады, нәтижесінде аршылған
тұқымдар мен сабан бауларда алынады. Бауларды зығыр зауытына
тапсырады немесе лрм-2 зығыр төсеу машиналарының көмегімен зығыр
сабанын алу үшін таспаларға салады. Тұқымдар егіннен кейін өңделеді. [52]
3.2.11. Жұмыс кезіндегі қауіпсіздік шаралары
Жалпы мәліметтер. Қазіргі заманғы тракторлардың дизайны оларда
қауіпсіз жұмыс істеуді қамтамасыз етуі керек. Жазатайым оқиғаларды
болдырмау үшін келесі негізгі қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау қажет:
- трактор жүргізушілері жол жүру ережелерін білуі және орындауы
тиіс;
- 17 жастан кіші емес, арнайы дайындықтан, қауіпсіздік техникасы
және өртке қарсы іс-шаралар бойынша нұсқаулықтан өткен және тиісті
куәлігі бар адамдар тракторда жұмыс істеуге жіберіледі;
- қозғалтқышты іске қосуға және трактордағы жұмысқа бөгде
адамдарды жіберуге тыйым салынады;
- бұзылған тежегіші, рульі немесе жүріс бөлігі бар тракторда жұмыс
істеуге болмайды;
- жүргізуші киімінің ұштары ілінбеуі тиіс;
- тракторға алғашқы медициналық көмек пакеті қажет;
- қозғалтқышты іске қоспас бұрын, редукторды ауыстыру тұтқасы
бейтарап күйде екеніне көз жеткізу керек;
- жүргізуші орнынан қозғалмас бұрын айналасын қарап, тиісті
сигналды қосып, содан кейін ғана бірқалыпты қозғала бастауы тиіс;
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- темір жолдарды тек белгіленген орындарда және төмен берілісте ғана
жүріп өтуге рұқсат етіледі. Көпірлер мен жолдармен олардың жүк
көтергіштігін алдын ала тексермей жүруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ;
- сіз түнде тік беткейлерде және таулы жерлерде жұмыс істей
алмайсыз;
- тұрақ кезінде қозғалтқышты сөндіріп, трактордың еңкейіп
қозғалмайтынына көз жеткізіп, аспалы ауыл шаруашылығы машиналарын
түсіру керек. [52]
Техникалық қызмет көрсету кезіндегі сақтық шаралары.
Тракторларға техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған
үй-жайлар жақсы жарықтандырылып, таза ұсталуы тиіс. Қараңғы уақытта
техникалық қызмет көрсету тек жақсы жасанды жарықпен, кернеуі 36 В
аспайтын портативті электр шамдарын қолдана отырып жүзеге асырылуы
мүмкін. көміртегі тотығымен (көміртегі тотығымен) улануды болдырмау
үшін қозғалтқышты желдеткіші нашар жабық бөлмеде іске қосуға болмайды.
Жабық үй-жайларда қозғалтқыштың жұмыс істеуіне трактордың кіруі мен
шығуы үшін ғана жол беріледі. Жұмыстағы қауіпсіздік көбінесе құралдың
жұмысына байланысты. Трактор агрегаттарын бөлшектеу және жинау
кезінде тиісті мөлшердегі гайка кілттерін қолдану қажет, кілтті басқа кілтпен
көбейтуге және жаңғақтарды бұраған кезде балғамен ұруға болмайды.
Пайдаланылатын балғалардың тұтқалары тегіс, сопақша, жарықсыз болуы
тиіс. Жұмыс үшін бұрағыш оның жұмыс бөлігінің ені бұранданың басының
диаметріне тең болатындай етіп таңдалады. Техникалық қызмет көрсету
орындарында еденде бөгде заттар болмауы тиіс. Жылжымалы (әсіресе
дөңгелек) бөліктерге тұруға тыйым салынады, өйткені олардан құлап кетуге
болады. Трактордың астында жұмыс істеуге, сондай-ақ қозғалтқыш жұмыс
істеп тұрған кезде ақаулықтарды жоюға, тракторды реттеуге және тазартуға
тыйым салынады. Бөлшектердің төзімділігі мандрел-металл шыбықтың
көмегімен тексеріледі. Бұл мақсатта қол саусақтарын пайдалануға тыйым
салынады.
Өртке қарсы шаралар.
Өрттің пайда болуының алдын алу үшін келесі негізгі ережелерді
сақтау қажет:
- жанармай құю орындарының жанында темекі шегуге және от жағуға,
бөшкелер мен бактарда отынның бар-жоғын тексеру кезінде ашық отты
пайдалануға болмайды;
- трактордың бетіне түскен май мен отын шүберекпен жойылады, содан
кейін олар қақпақтары бар металл қораптарға салынады;
- суық мезгілде қозғалтқышты ашық жалынмен қыздыруға, бензиннің
астынан жасалған металл бөшкелердегі тығындарды металл заттар мен
заттармен ұрып бұрауға тыйым салынады;
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- тракторға арналған жанар-жағармай материалдарын жабық ыдыста
астық алқаптарынан, токовискирдалардан кемінде 100 м қашықтықта сақтау
керек. Сақтау орны жыртылуы тиіс (жолақтың ені кемінде 4 м);
- пластмасса отын құбырларының зақымдануын және өрттің
туындауын болдырмау үшін отын құбырларын және қозғалтқыш картерінің
тұғырығын жылыту үшін ашық отты қолдануға болмайды;
- Рамада және қозғалтқышта сабанның, шымтезектің және басқа да тез
тұтанатын заттардың жиналуына жол бермеу керек;
- өрт шыққан жағдайда аккумуляторлық батареяны дереу өшіру керек.
- Әрбір Тракторда өрт сөндіргіш болуы тиіс.
- Найзағай кезінде жанармай құю бекетінде тракторларды құюға, отын
мен майды сабан, шөп маяларында, бастырылмаған нан мен астық
алқаптарында сақтауға болмайды.
Мұнай өнімдері тұтанған жағдайда отты өрт сөндіргіштің көмегімен
сөндіру, жалынды топырақпен немесе құммен жабу, брезентпен, киізбен
жабу қажет. Жанған мұнай өнімдерін сумен сөндіруге тыйым салынады,
өйткені олар судың бетіне қалқып, одан да қатты күйіп кетеді.
Қоршаған ортаны мұнай өнімдерімен ластанудан қорғау.
Тракторларды пайдалану кезінде топырақ пен су қоймаларының мұнай
өнімдерімен ластануы мүмкін: дизель отыны, май, бензин. Тоғандарға түсіп,
олар бетті пленкамен жабады, сонымен қатар судың бүкіл қалыңдығына
таралады, түбіндегі тұнбамен бірге жиналады. Судағы мұнай өнімдерінің
концентрациясы 0,1 мг/л болатын су қоймаларынан ауланған балықтың
мұнайдың жойылмайтын дәмі мен ерекше иісі бар. Судағы мұнай
өнімдерінің мөлшері көп болған кезде балық өледі. Топырақта мұнай
өнімдерінің болуы өсімдіктерге зиянды әсер етеді.
Қоршаған ортаның мұнай өнімдерімен ластануын болдырмау үшін
мынадай сақтық шараларын сақтау қажет. Ауылшаруашылық техникаларын
дизель отынымен жууға болмайды.
Отын бактарынан және сүзгілерден тұндырылған отынды дайындалған
ыдысқа құю керек. Қуат жүйесінен ауаны шығару кезінде отынды сорған
кезде оны кез-келген контейнерге төгу керек. Тіркеме құралдарының
гидрожүйесінің шлангілері жалғау орындарында құрал трактормен кездейсоқ
ажыратылған кезде майдың ағуын болдырмау үшін ажыратқыш муфталармен
жабдықталуы тиіс. [52]
3.3. Практикалық жұмыстар
№1-практикалық жұмыс
"Ауыл шаруашылығы дақылдарын егу тәсілдері".
"Ауыл
шаруашылығындағы
механикаландырылған
жұмыстардың технологиялары»
(Тақырыбы: "Ауыл шаруашылығы дақылдарын егу").
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Мақсаты-ауыл шаруашылығы дақылдарын егу тәсілін дұрыс таңдау
дағдыларын игеру.
Таңдау тәсілдері, себу үшін ауыл шаруашылығы
дақылдары: жүгері күздік. Бидай тапсырмасында, зертханалық жағдайда
дақылдарды егу әдістерін зерттеу.
Материалдар мен жабдықтар: сызғыш, қарындаштар, қаламдар,
конспект, оқулықтар, "себу тәсілдері" суреті, түсіндірмелер және жұмыстың
орындалу барысы.
Ауылшаруашылық дақылдарының әртүрлі биологиялық ерекшеліктері
бар. Сондықтан әртүрлі дақылдардың өзіндік себу әдістері бар. Егістің
әртүрлі әдістері екі негізгі мәселені шешеді: тұқымдарды егістік алаңына
біркелкі орналастыру және оларды қажетті тереңдікке біркелкі отырғызу.
Бұл достық көшеттердің пайда болуына және өсімдіктердің жарық,
ылғал және қоректік заттарды толық пайдалануына жақсы жағдай жасайды –
дақылдарды өсіруді жан-жақты механикаландыруға жағдай жасайды. Бұл
дақыл үшін дұрыс таңдалған себу әдісі жоғары егіннің кепілі болып
табылады. Негізгі ұғымдарды нақтылау: әдістері
Үздіксіз егудің барлық әдістері: кәдімгі қарапайым, тар қатарлы, кросс.
Олар тығыз дақылдар үшін қолданылады: күздік және жаздық нан, ерте
бұршақ дақылдары 3 топқа бөлінеді (бұршақ, жасымық) және т. б.
Тәсілдері широкорядного егу: біржолдық широкорядный, суыртпақтап,
пунктирный. Олар дәнді дақылдар үшін қолданылады: тары, қарақұмық, қант
қызылшасы, тамыр дақылдары, жүгері, құмай және т. б.
Тұқымдарды ұялау әдістері: шаршы ұя, шаршы, тікбұрышты ұя. Ол
дәнді дақылдарды өсіру кезінде қолданылады: жүгері, күнбағыс, қант
қызылшасы, мақта және т. б.
"Егу әдістері"суретін мұқият оқып шығыңыз.
Бидай мен жүгеріні себу әдісін таңдаудың дұрыстығын негіздеңіз.
Өзін-өзі бақылау сұрақтары:
1.Сіз дақылдарды себудің қандай әдістерін білесіз?
2.Дәнді дақылдарға себудің қандай әдісі қолданылады?
Білім алушының жұмысын бағалау.
Практикалық жұмыс аяқталғаннан кейін оқытушы білім алушының іс әрекетін 5 балдық жүйе бойынша бағалайды: "қанағаттанарлықсыз" практикалық жұмысты орындамаған; "қанағаттанарлық" - дұрыс емес, жұмыс
қорғалмаған; себу тәсілі дұрыс таңдалған, схема "жақсы" жазылған схема
дұрыс таңдалған, схема дұрыс салынған, жұмыс қорғалған, бірақ дәлсіздіктер
мен елеусіз қателіктер жіберілген; "өте жақсы" схема дұрыс таңдалған, схема
дұрыс салынған, жұмыс ескертусіз қорғалған.
Дереккөз:
1. Конспект.
2. Основы агрономии. Учебник. Н.Н. Третьяков -М. Издательский
центр «Академия», 2003. Стр. 163166, 248250, 266272.
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Өзіндік бақылау сұрақтары.
1.Жол қозғалысы саласындағы ережелердің маңызы.
2.Көлік құралдары жүргізушілерінің жалпы міндеттері
3.Жаяу жүргіншілер мен жолаушылардың міндеттері.
4.Жол белгілерінің жіктелуі. Жол белгілерінің мәні, жол қозғалысын
ұйымдастыру.
5. жол таңбасы және оның жол қозғалысындағы маңызы.
6.Көлік құралдары қозғалысының тәртібі.
7.Ескерту сигналдарын беру ережесі .
8.Көлік құралдарының жүріс бөлігінде орналасуы.
9.Қозғалыс жылдамдығы.
10.Басып озу және қарсы жүру ережелері.
11 көлік құралдарын тоқтату және тұрақ ережесі.
12.Бағдаршам сигналдары. Олардың қозғалысты реттеудегі маңызы
13.Реттеушінің сигналдары. Олардың қозғалысты реттеудегі маңызы.
14.Уақытша және тұрақты жол белгілері.
15.Қиылыстардан өтудің жалпы ережелері.
16. Реттелмейтін қиылыстардан өту.
17.Реттелетін қиылыстардың өтуі.
18. Қиылыстардың өтуі арнайы. көлікпен.
19.Жаяу жүргіншілер өткелдерінен өту ережелері.
20. Маршруттық көлік құралдары аялдамаларының өту ережелері.
21.Теміржол өткелдерінің өтуі.
22.Автомагистральдар бойынша қозғалыс.
23.Тұрғын аудандардағы қозғалыс.
24.Маршруттық көлік құралдарының басымдығы.
25.Маршруттық маршруттар үшін бөлінген жолағы бар жол бойынша
жүру ережесікөлік құралдары
26.Сыртқы жарық аспаптары мен дыбыс аспаптарын пайдалану
қағидалары
сигналдармен.
27.Механикалық көлік құралдарын сүйрету.
28.Адамдарды тасымалдау.
29.Оқу-жаттығу қозғалысы.
30.Велосипедтер мен мопедтердің қозғалыс ережелері.
31. Қозғалыс кезінде пойызға қандай күштер әсер етеді.
32.Пойыз қозғалысы кезінде жылдамдықты таңдау неге байланысты.
33.Автопоезды тежеу ерекшеліктері.
34.Себептері жанама ауытқуды жасайтын және жиналу автопоезд.
35.Автопоездың өтімділігі.
36.Тайғақ жолда автопоезды басқару тәсілдері.
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37.Қар басқан жолдағы автопоезд қозғалысының қажеттілігі.
38.Автопоездың қараңғы уақытта және жеткіліксіз көріну
жағдайларында қозғалысы.
39.Қозғалыс бағытын өзгерту кезіндегі автопоезд габариттерінің әсері.
40.Автопоезд қозғалысының басталу және тоқтау ерекшеліктері
доңғалақтардың төмен ілінісі.
41.Таулы жолдарда жұмыс істеу үшін автопоезды дайындау.
42.Қозғалыс және тежеу кезінде автопоезд кіруінің пайда болу
себептері.
43.Автопоезды кіргізуден шығару кезіндегі жүргізушінің іс-әрекеті.
44.Автопоезды кіргізу және бұзу түсінігі.
45. Қозғалыс кезінде автопоездың тұрақтылығын сақтау.
46.Юза пайда болған кездегі жүргізушінің әрекеті.
47.Жұмыс тежегіші істен шыққан кездегі жүргізушінің іс-әрекеті.
48.Автопоездың шиналары жарылған кездегі жүргізушінің әрекеті.
49.Автопоезд суға құлаған кездегі жүргізушінің әрекеті.
50.Автопоездың негізгі пайдалану қасиеттері.
51. Ауыл шаруашылығында қандай энергетикалық құралдар
қолданылады?
52. Машина-трактор агрегаты дегеніміз не?
53. Ауылшаруашылық агрегаттары қалай ерекшеленеді?
54. Машина-трактор агрегаттарын жинақтауға қандай негізгі талаптар
қойылады?
55. Энергия құралдарының негізгі артықшылықтары мен кемшіліктері
қандай?
56. Агрегаттарды жылжытудың ұтымды әдістерінің мәні неде?
57. Құрылғыны жылжытудың ең жақсы әдісін қалай таңдауға болады?
58. Картоп өсірудің қарқынды технологиясы үшін машиналар кешенін
жасаңыз.
59. Картоп жинау әдістерін және оларға қойылатын агротехникалық
талаптарды тізімдеңіз.
60.Картопты жинау және жинау үшін қандай машиналар қолданылады.
61.Олардың техникалық-экономикалық сипаттамаларын тізімдеңіз.
62.Картоп жинайтын комбайнды қалай дайындауға және реттеуге
болады.
63. Картопты егістен кейін өңдеу үшін қандай машиналар
қолданылады.
64. Технологиялық процесті қандай элементтер анықтайды және ол
қандай көрсеткіштермен сипатталады.
65.Машина-трактор
агрегаттарының
жұмыс
сапасы
ауыл
шаруашылығы өндірісінің элементтеріне қалай әсер етеді.
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Қысқаша қорытынды:
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жаңарып отырады және жөндеу технологиясы жетілдіріліп отырады.
Сондықтан жақсы маман болу үшін білім мен практикалық тәжірибені үнемі
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2. Операционная технология возделывания зерновых колосовых культур
в Южной степной зоне./Составители М.Н. Марченко, В.Ф. Фролова. –
М.: Россельхозиздат, 1982.
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производства
механизированных
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7. Разработка операционной технологии сельскохозяйственной работы.
Согласование работы уборочных машин и транспортных средств в
составе уборочнотранспортного звена (Методические указания
кафедры ЭМТП КубГАУ.Составители: профессора Е.А. Кочкин, Ю.И.
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ҚОРЫТЫНДЫ
Тракторист жұмысының өнімділігі мен сапасы көптеген факторларға
және негізінен оның еңбек процесін жоспарлауды дұрыс жүзеге асыру,
материалдық ресурстарды пайдалану, барлық техникалық талаптарды
орындау, техникалық, технологиялық және ұйымдастырушылық себептер
бойынша машиналар мен жабдықтардың тоқтап қалуына жол бермеу
қабілетіне байланысты. Ол техникалық ойлаудың икемділігімен ерекшеленуі
керек, өндірістің даму болашағын болжай отырып, нақты жағдайларды
ескере отырып шешім қабылдауы керек.
Тракторист жұмысында машина механизмдеріндегі ақаулардың
себептерін анықтау және оларды жою жолдарын таңдау ерекше орын алады.
Ол ғана емес, білу, түсіндіру және түсіну бақыланатын құбылыстар
өндірістік процесте және болжау салдары, көзделген іс-шаралар. Ол үшін
жүйенің бір элементіндегі өзгеріс жүйенің басқа элементтерінің өзгеруіне
әкелетін "техника—орта" күрделі жүйесі элементтерінің байланысы мен
өзара әрекетін нақты түсінуі керек. Трактористің өндірістік процесте әрбір
техникалық-технологиялық іс-шараны қолдануы материалдық-техникалық
құралдарды үнемдеудің және өнімнің өзіндік құнын төмендетудің жалпы
экономикалық мақсатына бағынады.
Осылайша, шебердің жұмысына тән белгі-бұл ажырамас кешен
элементтерінің үйлесімі: орта-технология-экономика. Тракторшылардың
табысты жұмысының негізгі шарты-олардың дайындық сапасы, білімі мен
дағдыларының заманауи ауылшаруашылық өндірісінің талаптарына, оның
даму перспективаларына сәйкестігі.
Осы уақытқа дейін кәсіби білім беру жүйесінде біліктілік
сипаттамалары белгіленген білім мен дағдылардың белгілі бір жиынтығы
мақсат ретінде әрекет етті ("білуге тиіс...", "істей алуы керек..."). Бірақ қазіргі
заманғы білікті жұмысшы үшін білім мен дағдылардың қосындысына ие
болу фактісі ғана емес, сонымен қатар бұл соманы практикалық іс-әрекетте
жүзеге асыру мүмкіндігі де маңызды. Сондықтан, іс жүзінде дағдылар
оқытудың мақсаты ретінде әрекет ете алмайды, яғни.олар кәсіби қызметтің
өзіне бағытталған. Әрине, сұрақ туындайды: ол қандай түрде
тұжырымдалады және мақсатты қызмет тілінде қалай көрсету керек. Демек,
егер қызмет нәтиже ретінде әрекет етсе, онда шындықты минималды
бұрмалаумен көрсететін оның моделі қажет. Сондықтан трактористке кәсіби
функцияларды сәтті және тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін
тракторшылардың құзыреттіліктерінің жиынтығы мен құрылымын анықтау
қажет.
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Глоссарий
ТЕХНИКАЛЫҚ
ҚЫСҚАША СӨЗДІГІ

ТЕРМИНДЕР

МЕН

АНЫҚТАМАЛАРДЫҢ

АВТОМОБИЛЬ-рельссіз, негізінен доңғалақты жүрісті, жеке
қозғалтқышпен (шштен жану, электр немесе бу және т.б.) қозғалысқа
келтірілетін көлік машинасы. Қозғалтқыштан айналу ілінісу муфтасына,
беріліс қорабына, дифференциалға және доңғалақтарға (жетек көпіріне)
беріледі.
АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН-жүк тасымалдауға немесе жабдықты
монтаждауға бейімделген, жабық қатты шанақпен жабдықталған автомобиль.
Автомобиль-фургондар бар; әмбебап (жалпы мақсаттағы), изотермиялық,
тоңазытылған және жоғары мамандандырылған.
АВТОМОБИЛЬ-ЦИСТЕРНА-сұйық, газ тәрізді және сусымалы
жүктерді тасымалдау және уақытша сақтау үшін конструктивті бейімделген
автомобиль.
АГРЕГАТТАУ-1) жеке функцияларды орындайтын, бірін-бірі
алмастыратын біріздендірілген құрастыру бірліктерінен өнеркәсіптік
бұйымдарды құрастыру әдісі. Агрегаттау ең жақсы құрылымдардың
минимумдары түйіндерінің қолданылатын түрлері мен модельдерінің санын
шектеуге мүмкіндік береді, бұл оларды өндіру шығындарының тиімділігін
арттыруға көмектеседі. Агрегаттау бұйымдарды пайдалануды және жөндеуді,
сондай-ақ жекелеген моральдық ескірген тораптарды жаңғыртуды
жеңілдетеді; 2) оларды кешенді пайдалану үшін бірнеше машинадан
агрегаттар жасауды қамтиды.
АГРЕГАТТЫҚ ЖӨНДЕУ ӘДІСІ-машиналарды жөндеу, онда тозған
бөліктердегі ақауларды жоюдың орнына жөндеу кәсіпорындарында қалпына
келтірілген барлық түйіндер мен қондырғылар ауыстырылады. Автоматты
агрегатты жөндеу әдісі машиналардың іске қосылуын тездетеді.
АҚАУ-объектінің
нормативтік-техникалық
және
(немесе)
конструкторлық құжаттаманың қандай да бір талаптарына сәйкес келмеуі.
Ақау анық (жұмыс басталғанға дейін анықталған) немесе жасырын болуы
мүмкін.
АМОРТИЗАТОР-дірілден және ауыр
жүктемелерден
қорғау
мақсатында машиналар мен құрылыстардың конструкцияларындағы
соққыларды жұмсартуға арналған құрылғы.
АНТИФРИКЦИЯЛЫҚ МАЙЛАУ-жылжымалы үйкеліс шығынын
азайту үшін пластикалық майлау. Қолданылатын қалыңдатқышқа
байланысты аварияға қарсы майлар келесі топтарға бөлінеді: кальций,
күрделі кальций, натрий және натрий-кальций, литий, барий, алюминий,
органикалық,
бейорганикалық
қалыңдатқыштарда,
соның
ішінде
силикагельді көмірсутектер.

285

БАЙЛАНЫСТЫРУШЫ ӨЗЕК-бұл тек қозғалмалы байланысы бар
кинематикалық жұптарды құрайтын рычаг механизмінің буыны.
БАСЫП ОЗУ МУФТАСЫ - еркін жүру механизмі-бұл моментті тек бір
бағытта беретін өздігінен жүретін муфталардың бір түрі. Жетек буынының
бұрыштық жылдамдығы жетекке қарағанда асып кетсе, жетек буынының
еркін айналуын қамтамасыз етеді.
БЕРІЛІС-бұл әдетте жылдамдықты түрлендірумен және моменттің
тиісті өзгеруімен қозғалысты беруге қызмет ететін механизм. Берілістің
көмегімен мыналар жүзеге асырылады: жылдамдықты төмендету (сирек
жоғарылату); тұрақты қуат кезінде кең диапазондағы жылдамдықты сатылы
немесе қадамсыз реттеу; қозғалыс бағытын өзгерту; айналмалы қозғалыстыБЕРІЛІС ҚОРАБЫ (ЖЫЛДАМДЫҚ) – жеке корпуста (қорапта) немесе
басқа механизмдермен ортақ корпуста орналасқан тісті берілістерді
ауыстырып қосу кезінде беріліс қатынасының сатылы өзгеруі жүзеге
асырылатын көп буынды механизм. Қуат ағынының үзілуімен берілістерді
ауыстыру
жылжымалы
вагондардың,
тісті
муфталардың,
синхронизаторлардың көмегімен жүзеге асырылады; қуат ағынын бұзбай-көп
дискілі гидравликалық басқарылатын фрикциялық муфталардың көмегімен
БОС ЖҮРІС-машинаны (оның жұмыс органын немесе аспабын)
технологиялық циклде (қабылдауда) пайдалы жұмысты орындамай
ауыстыру.
БӨЛШЕК-құрастыру жұмыстарын қолданбай немесе қолданумен
(мысалы, дәнекерлеу, желімдеу, дәнекерлеу және т.б.) біртекті материалдан
жасалған өнім, сондай-ақ қандай да бір жабын қолданылатын өнім.
БУЛЬДОЗЕР- топырақты, сусымалы материалдарды, тау жыныстарын
және т.б. 200 м-ге дейінгі қашықтыққа жолдарды, гидро-ротациялық
құрылыстарды және т. б. салу кезінде кесуге және жылжытуға арналған жер
қазатын машина. Бұрылмайтын және айналмалы жұмыс органдары бар
бульдозерлерді ажыратыңыз.
БҮРІККІШ-арамшөптерді, зиянкестер мен ауруларды бақылау үшін
өсімдіктерді ерітінділермен, суспензиялармен немесе пестицидтердің
эмульсияларымен бүрку машинасы. Авиациялық, трактор (тіркеме және
аспалы) және сөмке аппараттары қолданылады. Жұмыс сұйықтығын ұсақтау
әдісіне сәйкес гидравликалық және желдеткіш бүріккіштер бөлінеді, мақсаты
бойынша-дала, бақша, орман және т. б.
ВИСКОЗИМЕТР-майлардың, отынның және т.б. тұтқырлығын (ішкі
үйкелісті) өлшеуге арналған құрылғы.
ГЕНЕРАТОР-автомобильдегі, трактордағы электр энергиясының
негізгі көзі, ол аккумулятор батареясын қайта зарядтау және қозғалтқыш
жұмыс істеп тұрған кезде барлық тұтынушыларды қуаттандыру үшін қызмет
етеді. Автомобильдерде үш фазалы айнымалы ток генераторлары
қолданылады.
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ГИДРАВЛИКАЛЫҚ
МАЙЛАР-гидродинамикалық
берілістерді,
гидрожүйелерді және т.б. майлауға арналған сұйық майлау материалдары.
320-360° К температурада пайдаланылады.
ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ЦИЛИНДР-поршеньнің немесе плунжердің өзара
қозғалысының
көлемді
гидравликалық
қозғалтқышы.
Поршеньдік
гидравликалық цилиндр поршень қозғалатын ішкі беті мұқият өңделген
корпустан (құбырдан) тұрады. Бір және екі жақты өзегі бар бір және екі
жақты әрекет ететін гидравликалық цилиндрлердің схемалары бар.
Поршеньді гидравликалық цилиндрлер машиналардың негізгі қозғалысын
жүргізу үшін кеңінен қолданылады; аспалы құрылыс, жол, орман
шаруашылығы, ауылшаруашылық машиналарының жұмыс органдарының
қозғалысы; поршеньдік – сорғы және аккумулятор жетегі бар гидравликалық
престерде.
ГИДРОЖҮЙЕ-көлемді
гидрожетектің
құрамына
кіретін
гидроқұрылыстардың жиынтығы.
ГИДРОМУФТА - гидродинамикалық беріліс немесе айналмалы
қозғалысты жетек білігінен жетекке беретін механизм. Ол центрифугалық
сорғыдан (сорғы дөңгелегі) және гидротурбинадан (скапулярлы турбиналық
доңғалақ) тұрады, олар бір-біріне жақындайды және жұмыс сұйықтығымен
толтырылған қуысты құрайды. Ол моментті өзгертпестен беру үшін
қолданылады (гидравликалық муфтадағы шығындар ескерілмейді).
Гидравликалық
муфталар
жетектерде,
әртүрлі
машиналар
мен
механизмдерде қолданылады.
ГРАФИТ МАЙЫ-минералды майды кальций сабынымен қалыңдату
арқылы алынған және құрамында 10% графит бар пластикалық суға төзімді
майлау материалы. Ол серіппелерді, тежегіш суспензияларды, 250-ден 340 Кге дейінгі температура диапазонында ауыр жүктелген берілістердің ашық
берілістерін майлауға арналған.
ГРЕЙФЕР-жүк қармау құрылғысы, сусымалы материалдарға,
бөренелерге, құбырларға, металл сынықтарына және т.б. арналған өздігінен
жабылатын жақтары (жармалары) бар көтеру механизмінің жұмыс органы,
қармау терминін қолданамыз.
ДӘНЕКЕРЛЕУ-қызған және (немесе) пластикалық деформацияланған
кезде қосылатын бөліктер арасында атомаралық байланыс орнату арқылы бір
бөліктен тұратын қосылыстарды алу. (ГОСТ 2601 – 84).
ДЕФОРМАЦИЯ-сыртқы күштердің әсерінен, қыздыру немесе
салқындату, ылғалдылықтың өзгеруі және т.б. дене бөлшектерінің
салыстырмалы жағдайының өзгеруіне әкелетін дене пішінінің немесе
өлшемдерінің (немесе дене бөлігінің) өзгеруі. Қатты дененің серпімді
(жүктемені алып тастағаннан кейін жоғалады) және пластикалық (жүктемені
алып
тастағаннан
кейін
қалады)
деформациясын
ажыратыңыз.
Деформацияның қарапайым түрлері-созылу, қысу, иілу, ығысу, бұралу.
ДИАГНОСТИКА
(техникалық)
техникалық
жүйелердің
функционалдық жағдайын бақылау және болжау. Диагностикалаудың
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мақсаты техникалық жүйелердің ақаулықтарын анықтау және олардың
қалыпты жұмыс істемеуі ақаулықтардың туындауына әкеп соққан (немесе
әкелуі мүмкін) элементтерді анықтау болып табылады. Техникалық
диагностиканың нәтижесі техникалық жағдай туралы қорытынды болып
табылады.
ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ-заңнамалық актілер мен оларға сәйкес келетін
әлеуметтік-экономикалық,
техникалық,
гигиеналық
және
ұйымдастырушылық іс-шаралар жиынтығына негізделген еңбек процесінде
адамның қауіпсіздігін, денсаулығы мен жұмыс қабілеттілігін сақтауды
қамтамасыз ету жүйесі.
ЖАНАРМАЙ
СОРҒЫСЫ-ішкі
жану
қозғалтқышының
қуат
жүйесіндегі құрылғы; сұйық отынды қоспалы құрылғыға жеткізуге қызмет
етеді.
ЖАРТЫЛАЙ ТІРКЕМЕ-1, 2, 3-біліксіз моторсыз арба, тіреу-тіркеу
құрылғысының көмегімен ершікті тартқышпен сүйретіледі.
ЖҰМЫС КӨЛЕМІ – 1) Іштен жанатын поршеньді қозғалтқыштың –
поршеньді ең аз көлем нүктесінен ең жоғары көлем нүктесіне дейін (қысу
камерасының көлемінен толық көлемге дейін) жылжытқан кезде цилиндрдегі
поршеньмен босатылған көлем. Жұмыс көлемі поршень алаңының
көбейтіндісіне тең, оның ұзындығы дм3 немесе литрмен, ал мотоцикл және
қайық аспалы қозғалтқыштар үшін – см3. Қозғалтқыштың барлық
цилиндрлерінің жалпы жұмыс көлемі кейде қозғалтқыштың литрі деп
аталады; 2) толық инсульт, цикл немесе айналым үшін ығыстырылған
теориялық сығылмайтын сұйықтықтың көлемі.
ЖҰМЫС УАҚЫТЫ-объектінің ұзақтығы немесе көлемі. Жұмыс
уақыты үздіксіз шама (жұмыс ұзақтығы 1 сағат, жүгіріс жүгірісі) және бүтін
сан (жұмыс циклдерінің, іске қосулардың саны) болуы мүмкін.
ЖҮК ТАСЫМАЛЫ-әртүрлі көлік құралдарымен жүктерді тасымалдау.
Біздің елімізде тасымалдаудың ең үлкен массасы (тоннасы бойынша)
автомобиль көлігімен жүзеге асырылады.
ЖҮКШЫҒЫР-жылжымалы иілгіш арқан немесе шынжыр арқылы
жүктерді жылжытуға арналған жүк көтергіш машина. Қолмен немесе
машинамен басқарылатын, стационарлық, жылжымалы, Орнатылатын
лебедкалар болуы мүмкін. Тарту күші 2,5-тен 200 кН-ге дейін.Ішкі жану
қозғалтқыштарында жұмыс қоспасын тұтату үшін ұшқын штепсельдерінің
электродтары арасында электр разрядтарын құратын магнитоэлектрлік
айнымалы генератор.
ЖҮРІС БӨЛІГІ-көлік, ауыл шаруашылығы, Жол-құрылыс, орман және
басқа да машиналардың арбасын құрайтын шасси элементтерінің жиынтығы.
Мысалы, автомобильдің шассиіне рамка, көпірлер, аспа, шиналары бар
дөңгелектер кіреді.
ИІНДІ БІЛІК-мойынтіректерге сүйенетін бірнеше коаксиалды негізгі
мойындардан және бір немесе бірнеше тізеден тұратын иінді-жүгірткі
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механизмінің айналмалы буыны, олардың әрқайсысы екі щектен және
байланыстырушы өзекке қосылған Бір мойыннан тұрады.
ИІНДІ МЕХАНИЗМ-қозғалыстың бір түрін екіншісіне түрлендіретін
механизм (мысалы, біркелкі айналмалы — аудармаға және басқасына). Оның
иінді немесе иінді білік түрінде айналмалы байланысы бар, ол тірекпен
(бекітілген Байланыс) және механизмнің басқа буынымен байланысты. Иінді
механизмдер топсалы, иінді-жүгірткі, иінді және иінді механизмдерге
бөлінеді.
КАРБЮРАТОР- іштен жанатын карбюраторлы қозғалтқыштарды
қоректендіру жүйесіне арналған сұйық тез тұтанатын отын мен ауадан
жанғыш қоспаны дайындауға арналған аспап. Отын шашырайды, ауамен
араласады, содан кейін цилиндрлерге беріледі.
КАРДАН МЕХАНИЗМІ-буындардың (қатты кардан механизмі) немесе
серпімді арнайы элементтің (серпімді кардан механизмі) жылжымалы
байланысы арқасында екі біліктің ауыспалы бұрышта айналуын қамтамасыз
ететін топсалы механизм. Екі картан механизмінің сериялық қосылуы картан
редукторы деп аталады.
КҮШТІК БЕРІЛІС – жылдамдықты (айналу жиілігін) азайту есебінен
күштерді (айналу моменттерін) ұлғайта отырып, ал кейде-қозғалыс сипатын
өзгерту үшін қуатты қозғалтқыштан энергия тұтынушыларға беруге арналған
тетік.
ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ-қауіпті өндірістердің, факторлардың
жұмыс істеушілерге әсерін болдырмайтын техникалық шаралар мен
құралдарды ұйымдастыру жүйесі болып табылатын еңбекті қорғау
бөлімдерінің бірі. Техникалық пайдалану-машинаны тасымалдауды,
сақтауды, техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді қамтитын пайдалану
бөлігі.
ҚОЗҒАЛТҚЫШ-энергияның қандай да бір түрін механикалық
жұмысқа айналдыратын машина. Бастапқы және қайталама қозғалтқыштарды
ажыратыңыз. Бастапқы қозғалтқыш табиғи энергия ресурстарын тікелей
механикалық жұмысқа айналдырады; екінші қозғалтқыш – бастапқы
қозғалтқыштардың көмегімен алынған энергия. Сақталған механикалық
энергияны беретін құрылғылар да қозғалтқыштарға жатады. Мақсаты
бойынша қозғалтқыштар стационарлық, жылжымалы және көліктік болып
бөлінеді.
ҚУАТ-бұл механикалық құрылғы шығаратын жұмыстың оны орындау
уақытының аралығына қатынасына тең энергетикалық сипаттама. Сорғының
қуаты-бұл уақыт бірлігінде сорғы шығаратын жұмыс: NP = p * Q = ρ * g * h *
Q, (мұнда p-қысым, Q-сорғының көлемдік берілісі, h-қысым). Бүгін
Халықарал. SI бірліктер жүйесі ватт (Вт) түрінде көрсетілген: 1 Вт = 1
Дж/с.техникада жүйеден тыс бірлік (ат күші) 1 л. с. = 735,499 Вт
қолданылады.
ҚУАТТЫ ІРІКТЕУ БІЛІГІ-тіркемелі, аспалы немесе стационарлық
құралдардың жұмыс органдарын іске қосу үшін трактордың, өздігінен
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жүретін шассидің, автомобильдің және басқа да машиналардың қозғалтқышы
қуатының бір бөлігін беретін тетік.
ҚЫСУ - газ тәрізді денеге әсер ету, ол алатын көлемнің төмендеуіне,
сондай-ақ қысым мен температураның жоғарылауына әкеледі. Сығымдау
компрессорларда, ішкі жану қозғалтқыштарында және басқа құрылғыларда
жүзеге асырылады. Ғылыми және техникалық әдебиеттерде қысу терминінің
орнына "қысу" термині жиі қолданылады, алайда ол жалпы мағынаға ие.
ҚЫСЫМ-бұл күштің қалыпты бетке біркелкі бөлінген бетінің
ауданына қатынасына тең шама. Қысымның негізгі бірлігі-паскаль (1 Па=1
Н/м2).
МАЙ СҮЗГІСІ-майды суспензиядағы майда бөлшектерден тазартуға
арналған құрылғы.
МАЙСЫЗДАНДЫРУ (БЕТТІК) – көптеген физика-химиялық
тұрақтыларды
(электрөткізгіштік,
сулану,
үйкеліс
коэффициенті,
электрондардың эмиссиясы және т.б.) өлшеу нәтижелерінің нашар
жаңғыртылуына себеп болатын қатты дененің бетінен әртүрлі қалыңдықтағы
Майлы, Майлы жабындарды алу процесі.
МАУСЫМДЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ-бұйымды жазғы
және қысқы жағдайларда пайдалануға дайындау мақсатында орындалатын
техникалық қызмет көрсету. Маусымдық техникалық қызмет көрсету тиісті
жүйелерді жуу арқылы маусымдық пайдалану материалдарын ауыстыру,
жылытқыштар мен қозғалтқыштарды іске қосу алдындағы жылыту
аспаптарын орнату немесе алып тастау операцияларын қамтиды. Маусымдық
техникалық қызмет көрсету жыл ішінде қоршаған орта жай-күйінің елеулі
өзгерістері болатын жағдайларда пайдаланылатын бұйымдар үшін ғана
жүргізіледі.
МАШИНА ЖҮЙЕСІ - белгілі бір мақсаттағы машиналардың біртұтас
жиынтығы. Машина жүйесінің маңызды артықшылықтары-Еңбекті
жеңілдету мәселелерін шешу, оның мазмұнын арттыру, еңбек
процестеріндегі шығармашылық принциптер мен функциялардың рөлін
арттыру, еңбек жағдайларын жақсарту, ақыл-ой еңбегінің үлесін едәуір
арттыру.
МАШИНАЛАРДЫ
СЫНАУ-олардың
техникалық
талаптарға
сәйкестігін анықтау үшін немесе машиналарда болып жатқан процестерді
тәжірибелік зерттеу үшін машиналардың сапалық немесе сандық
сипаттамаларын
эксперименттік
анықтау.
Машиналарды
сынау
ерекшеленеді: зертханалық, зауыттық, пайдалану (өнеркәсіптік, далалық),
жүру, ұшу, жол және т. б. машиналарды сынау мақсатына сәйкес қабылдау,
бақылау, зерттеу және т. б. болуы мүмкін.
МАШИНА-ТРАКТОР АГРЕГАТЫ-трактордан (энергия көзінен) және
жалғау құрылғыларымен, күш жетектерімен, басқару, реттеу және бақылау
жүйелерінің электр-, пневмо-және гидрокоммуникацияларымен байланысқан
бір немесе бірнеше машинадан (құрал-саймандардан) тұратын техникалық
жүйе; механикаландырылған жұмыстарды орындауға арналған.
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МАШИНА-ТРАКТОР ПАРКІ-еңбекті көп қажет ететін жұмыстар мен
процестерді механикаландыруға арналған машиналар жиынтығы. Машинатрактор паркіне: тракторлар, өздігінен жүретін шассилер және олармен
агрегатталатын немесе монтаждалатын ауыл шаруашылығы және орман
шаруашылығы машиналары (соқалар, сепкіштер, тырмалар, қопсытқыштар,
шөп шапқыштар, әртүрлі өздігінен жүрмейтін жинау машиналары, трактор
арбалары және т.б.), көлік құралдары; өздігінен жүретін жинау машиналары;
орман тұқымы шикізатын өңдеуге арналған стационарлық машиналар (тұқым
тазалау, кептіру техникасы) және басқа да машиналар кіреді.
МЕЛИОРАЦИЯ - (лат. melioratio-жақсарту)-неғұрлым тиімді
пайдалану мақсатында жердің қолайсыз гидрологиялық, топырақ және басқа
жағдайларын түбегейлі жақсарту жөніндегі ұйымдастыру-шаруашылық және
техникалық іс-шаралар жүйесі. Мелиорация түрлері: суару, құрғату,
химиялық мелиорация, агроорманмелиорация.
МЕХАНИЗМ-қолданылатын күштердің әсерінен белгілі бір мақсатты
қозғалыстар
жасайтын
жылжымалы
байланысқан
денелердің
(байланыстардың) жиынтығы. Топсалы (рычагты), жұдырықшалы, тісті, сына
тәрізді, бұрандалы, үйкеліс, икемді байланыстары бар, электрлік,
гидравликалық құрылғылары бар және т.б. механизмдер бар.
МОТОР МАЙЫ-поршеньді Іштен жану қозғалтқыштарына арналған
мұнай майы. Жоғары тұрақты, жақсы жуу қасиеттеріне ие, отынның қышқыл
жану өнімдерінің агрессивті әсерін бейтараптайды. Мотор майларының
маңызды талабы-олардың цилиндр-поршень тобының бөлшектерін
абразиядан, тозудан, бояудан қорғау мүмкіндігі. Мотор майларының
қатарына карбюраторлы қозғалтқыштарға арналған майлар, кемелік дизельді
қозғалтқыштарға арналған майлар жатады. Жаңа техникаға арналған
майлардың шектеулі тізіміне сәйкес карбюратор майларының 7 маркасын
және дизель қозғалтқыштарына арналған 29 марканы қолдану ұсынылады.
МҮЛТІКСІЗДІК -белгілі бір жұмыс жағдайында белгілі бір жұмыс
көлемін орындау кезінде белгілі бір уақыт ішінде немесе жұмыс кезінде
өнімді сақтау қасиеті. Жұмысқа қабілеттіліктің бірінші бұзылуынан кейін
жөнделмейтін немесе ауыстырылатын бұйымдар үшін, мысалы, істен шығу
ықтималдығы немесе істен шығу қарқындылығы істен шығу көрсеткіштері
ретінде қызмет етуі мүмкін; жөнделетін бұйымдар үшін — істен шыққанға
дейінгі жұмыс немесе істен шығу ықтималдығы.
ОСЬТІК
ПОРШЕНДІ
ГИДРАВЛИКАЛЫҚ
ҚОЗҒАЛТҚЫШпоршеньдердің осі цилиндр блогының осіне параллель немесе блоктың осіне
45°аспайтын бұрышта орналасқан поршеньдік гидравликалық қозғалтқыш.
ОТ АЛДЫРУ-ішкі жану қозғалтқышында жанармай ұшқынының
жануы, сығымдау соққысының соңына дейін мәжбүрлі тұтану. Қазіргі
заманғы мәжбүрлі тұтану қозғалтқыштарында тұтану уақыты 10 ... 35°
құрайды және қозғалтқыштың жұмыс режиміне байланысты автоматты түрде
реттеледі.
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ОТАЛДЫРУ БІЛТЕСІ-электродтар арасында пайда болатын
ұшқынның көмегімен Іштен жану қозғалтқыштарында жанғыш қоспаны
тұтатуға арналған аспап. Ұшқынның орталық электродындағы поршеньді
қозғалтқыштардағы кернеу реактивті қозғалтқыштарда 10-30 кВ және 16 кВ
дейін.
ӨЗДІГІНЕН ЖҮРЕТІН ШАССИ - доңғалақты немесе шынжыр табанды
трактор, оның шассиіне әртүрлі тіркемелер немесе самосвал платформасын
орнатуға болады.
Өздігінен жүретін доңғалақ машинасының (автомобиль, трактор,
өздігінен жүретін комбайн) жетек білігінің жартылай білігі, айналуды
дифференциалдан тікелей жетек доңғалағына өткізеді.
ӨҢДЕУ-үйкелістің бастапқы кезеңінде үйкеліс беттерінің кедірбұдырлығын және материалдың беткі қабаттарының физика-механикалық
қасиеттерін өзгерту процесі, әдетте үйкеліс пен тозу қарқындылығының
төмендеуінде тұрақты сыртқы жағдайларда көрінеді.
ПЛУНЖЕР-ұзындығы диаметрінен едәуір асатын поршень; плунжер
сорғыларының, золотниктердің, гидравликалық цилиндрлердің бөлігі.
ПОРШЕНЬ-цилиндрдің көлденең қимасын тығыз жабатын және оның
осі бағытында қозғалатын машинаның немесе құрылғының жылжымалы
бөлігі. Поршеньдердің тығыздығы поршеньдік сақиналармен қамтамасыз
етіледі.
РАДИАТОР – 1) жылу техникасындағы радиатор – жылу жүйелерінің
жылыту аспабы. Жылу тасымалдағыш (су, бу) айналатын арналары бар жеке
секциялардан немесе секциялар (блоктар) тобынан тұрады. Радиаторлар бір
және көп арналы. Радиаторлардың материалы-шойын немесе болат; 2) Іштен
жану қозғалтқышының радиаторы — арналар (түтіктер) жүйесі бойынша
айналатын салқындатқыш сұйықтықтың немесе майдың температурасын
төмендетуге арналған құрылғы.
РЕВЕРС-машинаның (қозғалтқыштың) қозғалыс бағытын өзгертуге
немесе машинаның жекелеген элементтерінің қозғалыс бағытын керісінше
өзгертуге арналған механизм.
РЕССОРА-көлік машиналары мен арбалар аспасының серпімді
элементі, жолдың кедір-бұдырлығынан соққыларды жұмсартады және
қалдық деформациясыз жұмыс жүктемесіне шыдайды. Жапырақ, бұралу,
бұрандалы серіппелер, сондай-ақ гидравликалық және пневматикалық
серіппелер бар
СЕНСОР-өлшенетін физикалық шама туралы ақпаратты автоматты
басқару және басқару жүйелерінде қолдануға және өңдеуге ыңғайлы
сигналға айналдыратын өлшеу (кіріс) түрлендіргіші.
СИНТЕТИКАЛЫҚ МАЙЛАР-синтезделген органикалық немесе
Элементоорганикалық
қосылыстардан
жасалған
сұйық
майлау
материалдары. Олардың ішінде ең көп тарағандары – эфирлі, полигликольді,
полисилоксанды, фтор - және фторхлоркөміртекті майлар. Синтетикалық
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майлар аса күрделі пайдалану жағдайларында — жоғары және төмен
температураларда, Радиоактивті сәулелену кезінде қолданылады.
СОРҒЫ - сұйық орта ағынын құруға арналған сорғы машинасы.
СОРҒЫ
ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ-көлемді
сорғы
режимінде
де,
гидравликалық қозғалтқыш режимінде де жұмыс істеуге арналған көлемді
гидравликалық машина.
СТАРТЕР-1) Іштен жану қозғалтқышын іске қосуға арналған құрылғы.
Әрекет принципі бойынша стартерлер инерциялық, тікелей және аралас
болып бөлінеді. Стартерді басқару педальға тікелей басу немесе
қашықтықтан басқару болуы мүмкін; 2) жарық техникасында –
люминесцентті шамдарды жағуға арналған құрылғы.
СЪЕМНИК-машиналардың тораптары мен агрегаттарын бөлшектеу
мен құрастыруды, жекелеген бөлшектерін алуды және орнатуды тездететін
және жеңілдететін құрал. Тартқышты қолдану бөлшектеу-құрастыру
жұмыстары кезінде бөлшектердің сақталуын қамтамасыз етеді. Түсіргіштер
әмбебап және мамандандырылған болып бөлінеді. Тартқыштардың жетегі
қолмен немесе механикалық.
СЫРҒАНАУ МОЙЫНТІРЕКТЕРІ-біліктің үйкелісі сырғанау кезінде
пайда болатын және біліктің механизмнің басқа бөліктеріне қатысты орнын
анықтайтын тірек немесе бағыттаушы.
ТАРТЫМ-ТІРКЕМЕ ҚҰРЫЛҒЫСЫ - тіркеме автомобиль-тартқышты
тіркемемен жалғау және ажырату үшін қызмет ететін тіркеме автомобильтартқыштың механизмі.
ТЕЖЕГІШ-жылдамдықты азайтуға немесе машинаны толығымен
тоқтатуға арналған механизм немесе құрылғы. Көлік машиналарын (мысалы,
автомобильдер, локомотивтер) тежеу доңғалақтарға әсер ететін үйкеліс
күштерімен жүзеге асырылады, көбінесе — беріліс біліктерінің біріне. Көлік
машиналарында аяқ киім, диск және белдік тежегіштері қолданылады.
Тежегіш жетегі механикалық, гидравликалық, пневматикалық және
электрлік.
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАЙ – күй-белгілі бір уақытта объектіге арналған
техникалық құжаттамада белгіленген белгілермен сипатталатын объектінің
өндіріс немесе пайдалану процесінде өзгеріске ұшыраған қасиеттерінің
жиынтығы.
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ ЖҮЙЕСІбұйымдардың сапасы мен жұмысқа қабілеттілігін қолдау және қалпына
келтіру үшін қажетті өзара байланысты құралдардың, техникалық қызмет
көрсету және жөндеу құжаттамаларының және орындаушылардың
жиынтығы,
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСС-өндіріс процесінің бөлігі, өндіріс
объектісінің жағдайын өзгерту және кейіннен анықтау бойынша мақсатты
әрекеттерді қамтитын технологиялық операциялардың жиынтығы.
ТЕХНИКАЛЫҚ ӘЗІРЛІК КОЭФФИЦИЕНТІ-сенімділіктің кешенді
көрсеткіші; объектіні мақсаты бойынша қолдану көзделмеген жоспарланған
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кезеңдерден басқа, объектінің еркін уақыт сәтінде жұмысқа қабілетті күйде
болу ықтималдығы.
ТОПСА-бөлшектердің, құрылымдардың жылжымалы байланысы, ол
тек жалпы осьтің немесе нүктенің айналасында айналуды қамтамасыз етеді.
ТОПСАЛЫ МЕХАНИЗМ-буындары тек айналмалы кинематикалық
жұптарды (топсаларды) құрайтын механизм. Тегіс (ең көп таралған) және
кеңістіктік топсалы механизмдер бар қарапайым топсалы механизм —
топсалы төрт буын (мысалы, мұнай өндірісінің сорғы-тербелісі). Топсалы
механизмнің
артықшылығы-байланыстырушы
байланыстардың
тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін серіппелер мен басқа құрылғыларды
қолданбай машинаның жұмыс органының неғұрлым күрделі қозғалысын алу
мүмкіндігі (мысалы, камера механизмдерінде), өндірістің қарапайымдылығы,
жоғары тиімділігі, беріктігі.
ТРАКТОР-оған тіркелген немесе оған орнатылған құрал-машиналарды
жылжытуға және іске қосуға, стационарлық машиналарды жүргізуге, сондайақ борттық және өздігінен түсірілетін тіркемелерді сүйреуге арналған
өздігінен жүретін машина. Ауыл шаруашылығында жалпы мақсаттағы
тракторлардан басқа, жырту, бау-бақша, батпақ, тау және басқа да
мамандандырылған тракторлар қолданылады.
ТРАНСМИССИЯЛЫҚ МАЙ-механикалық трансмиссияларға арналған
мұнай майлау майы. (ГОСТ 26098-84.) Мысалы, өнеркәсіптік жабдыққа
арналған трансмиссиялық май (нигрол) (ТУ 101529-75) – өнеркәсіптік
жабдықтың, Көтеру-тасымалдау машиналарының ірі габаритті ашық
берілістерін қоса алғанда, тісті берілістерге арналған; трансмиссиялық
майлар, ТМ5-12рк майлары (ТУ 38101844-80) – гипоидті және т. б. қоса
алғанда, барлық типтегі берілістерге арналған.
ТІЗБЕК-жеке тізбектелген қатты сілтемелерден тұратын икемді өнім.
Мақсаты бойынша жетек (қозғалыс беру үшін), тарту (жүктерді жылжыту
үшін), жүк (жүктерді ілу және көтеру үшін) тізбектерін ажыратыңыз.
ТІЗБЕКТІ БЕРІЛІС-параллель біліктер арасындағы айналуды шексіз
тізбек лақтырылатын екі қатты бекітілген беріліс-жұлдызшалардың
көмегімен беру механизмі
ТІРКЕМЕ-автомобиль-тартқышпен немесе трактормен сүйретілетін 1,
2-немесе көп осьті моторсыз арба. Тіркеме жүктерді немесе жолаушыларды
тасымалдауға не тіркемеге орнатылған машиналардың, аппараттардың
немесе жабдықтардың көмегімен орындалатын көліктік емес жұмыстарды
(арнайы тіркеме) орындауға арналады.
ТІСТІ БЕРІЛІС-үш буынды механизм, онда екі жылжымалы буын
редукторлар (беріліс немесе доңғалақ және рельс) болып табылады, олар
бекітілген буынмен (корпус, тірек) айналмалы немесе аудармалы жұп
құрайды. Тісті берілістерді ажыратыңыз: цилиндрлік, конустық, гипоидты,
толқындық және т. б.
ТІСТІ СОРҒЫ-екі редуктор түріндегі жұмыс органы бар Айналмалы
сорғы, олардың айналуы кезінде олардың тістері арасындағы қуыстарда
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орналасқан сұйықтық қозғалады және қысым құбырына шығарылады. Тісті
сорғылар сақтандырғыш клапанмен жабдықталады, ол барынша рұқсат
етілген қысымға жеткен кезде сұйықтықты айдау жағынан сору жағына
жібереді.
ФОРСУНКА-сұйық отынды бүркуге арналған бір немесе бірнеше
тесіктері бар құрылғы. Реактивті, орталықтан тепкіш және реактивтіорталықтан тепкіш, бір және екі компонентті саптамаларды ажыратыңыз.
Қазандық пештерінде, жылу қозғалтқыштарының жану камераларында және
т. б. отынның біркелкілігін және толық жануын қамтамасыз ету үшін
қолданылады.
ФРИКЦИЯЛЫҚ МУФТА-жетекші және жетекті муфталардың
пластиналары немесе дискілері арасындағы үйкеліс күштері есебінен айналу
сәтін беретін муфта; біліктердің кез келген айналу жиілігі кезінде
бірқалыпты ілінісуін жүзеге асыруға мүмкіндік береді, механизмдердегі
үлкен динамикалық жүктемелерді және іске қосу кезіндегі шуды
болдырмайды.
ШАССИ-күш-жігерді қозғалтқыштан жетек доңғалақтарына беруге,
машиналардың қозғалысы мен оларды басқаруға қызмет ететін көлік, ауыл
шаруашылығы, орман және басқа да машиналар бөліктерінің жиынтығы.
Шасси қуат беруді, шассиді және басқару механизмдерін қамтиды.
ШЫНЖЫР ТАБАНДЫ ҚОЗҒАЛТҚЫШ-бұл өздігінен жүретін
машиналардың қозғаушысы, оның жұмыс принципі машинаның
доңғалақтарының астына жолдарды үздіксіз төсеуге негізделген,
яғни.жұмсақ топыраққа қарағанда әлдеқайда аз қозғалысқа төзімділігі бар
дөңгелектер үшін шексіз жол құру. Тракторлардың, экскаваторлардың,
танктердің және т.б. машиналардың жоғары өтімділігін қамтамасыз етеді.
ІЛІНІСУ, ІЛІНІСУ МУФТАСЫ-біліктерді (мысалы, қозғалтқыш пен
беріліс қорабын) қосуға және ажыратуға арналған Көлік машиналарының
механизмі.
ІСКЕ ҚОСУ ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ-негізінен трактор дизельдерін іске қосу
үшін аз қуатты карбюраторлы ішкі жану қозғалтқышы.
ІШТЕН ЖАНУ ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ (ДВС) – жұмыс қуысында жанатын
отынның химиялық энергиясының бір бөлігі механикалық энергияға
айналатын жылу қозғалтқышы. Отын түріне қарай Іштен жанатын сұйық
және газды қозғалтқыштар ажыратылады; жұмыс циклі бойынша – үздіксіз
әрекет, 2 - және 4-тактілік; жанғыш қоспаны дайындау әдісі бойынша –
сыртқы бағытпен (карбюратор) және қоспаның пайда болуының ішкі
бағытымен (дизельдер); энергия түрлендіргішінің түрі бойынша – поршеньді,
турбиналы, реактивті және аралас.
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