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Глоссарий
ICE РАДИАТОРЫ-қозғалтқышты салқындату жүйесінде айналатын
сұйықтықтан жылуды кетіруге арналған құрылғы. Р. өзектен (салқындату
бөлігі), жоғарғы және төменгі қораптардан (резервуарлардан) тұрады. Түтік
тәрізді өзек сопақша пішінді жез түтіктердің бірнеше қатарлары түрінде
жасалады; салқындату қабырғалары түтіктерге дәнекерленген; түтік-таспа
өзегі оларға дәнекерленген тақтайшалары бар жалпақ жез түтіктердің бір
қатарынан тұрады. Жоғарғы қорапта герметикалық жабылатын тығыны бар,
кіріс және шығыс клапандары бар толтырғыш аузы бар. Төменгі қорапта
салқындатқышты төгуге арналған кран бар.
АЙНАЛШАҚ -айналу осіне қатысты жылжытылған саусақ (шыбық)
түріндегі иінді механизмнің буыны. Саусақ сырғытпаға (байланыстырушы
өзек) қосылады.
АРТҚЫ КӨПІР-өздігінен жүретін машиналар түйіндерінің кешені
(мысалы, автомобиль, трактор), әдетте қозғалтқыш моментін жетек білігінен
немесе беріліс қорабынан және тік жүктемені денеден (рамадан), ал
қозғалтқыштан денеге (рамаға) айналмалы және бүйірлік күштерді береді.
АСПА-динамикалық жүктемелерді азайтуға және қозғалыс кезінде
оларды тірек элементтеріне біркелкі бөлуді қамтамасыз етуге арналған,
сондай-ақ машинаның тарту сапасын арттыруға қызмет ететін тірек
элементтерін (доңғалақтарды, катоктарды, шаңғыларды) машина корпусымен
жалғау тетіктері мен бөлшектерінің жүйесі. Автомобиль А. құрылымы
бойынша тәуелді және тәуелсіз. Тәуелді А. - да қатты пучка (алдыңғы ось,
артқы біліктің иінді білігі) серпімді элементтерді дөңгелектермен
байланыстырады. Тәуелсіз А. автомобильдің аспалы бөлігін дөңгелекпен
байланыстыратын әрбір серпімді элемент үшін арнайы бағыттаушы аппарат
(тербелмелі рычагтар, тіреулер) бар. Сондықтан бір осьтің оң және сол
дөңгелектерінде тәуелсіз тік қозғалыстар болады. А. бұралу, пневматикалық
болуы мүмкін. Серіппелер әдетте тәуелді жүк көліктерінде, сондай-ақ кейбір
автомобильдердің артқы жағында қолданылады. Серіппелер мен бұралу
түріндегі серпімді элементтер тәуелсіз алдыңғы А. автомобильдерінде
қолданылады.
АУА СҮЗГІСІ-қозғалтқыштарда қолданылатын ауаны шаңнан
тазартуға (өңдеуге) қызмет етеді.
БЕРІЛІС
ҚАТЫНАСЫ-механизм
(жетекші
және
жетекші)
байланыстарының бұрыштық жылдамдықтарының қатынасы. Сериялық
қосылған берілістердің б. қ. олардың б. қ. көбейтіндісіне тең.
БЕРІЛІС ҚОРАБЫ-көп буынды механизм, онда беріліс қатынасының
сатылы өзгеруі, мысалы, орналастырылған редукторларды ауыстыру кезінде
жүзеге асырылады, жеке корпуста (қорапта). Ол көлік машиналарының қуат
берілістерінде қолданылады.
ДИФФЕРЕНЦИАЛ-автомобильдің,
трактордың
немесе
басқа
доңғалақты машиналардың жетегіндегі дифференциалды механизмнің атауы.
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Дифференциал жолдың қисық учаскелерін өту кезінде әртүрлі салыстырмалы
жылдамдықтармен жетек доңғалақтарының айналуын қамтамасыз етеді. Ең
көп таралған түрі конустық берілістермен бірге.
ДОҢҒАЛАҚТАРДЫҢ ҚҰЛАУЫ-доңғалақтардың жеңдері мен хаб
мойынтіректеріндегі олқылықтарды жою кезінде доңғалақтардың ішке қарай
ауытқуын өтеу үшін басқарылатын автомобиль дөңгелектерінің вертикальдан
2°-қа дейінгі бұрышқа көлбеуі. Д.қ. олардың айналуын жеңілдетеді және
доңғалақтардың сыртқы мойынтіректерін түсіреді. Тарату
білігі-білік
айналған кезде итергіштермен өзара әрекеттесетін және машинаның
(қозғалтқыштың) берілген цикл бойынша операцияларды (процестерді)
орындауын қамтамасыз ететін камераларға ие.
ЖАРТЫ ОСЬ - көлік, ауылшаруашылық және басқа машиналардың
жетекші көпірінің жартылай білігі, айналдыруды дифференциалдан жетекші
доңғалаққа өткізеді.
ИІНДІ БІЛІК-бір немесе бірнеше тізеден және мойынтіректерге
сүйенетін бірнеше ортақ білікті негізгі мойындардан тұратын білік. Әрбір
иінді білік тізесінде байланыстырушы өзек үшін екі бет және бір мойын бар.
Байланыстырушы өзек мойындарының осьтері айналу осіне қатысты
ығыстырылған иінді білік тепе-теңдік үшін иінді білік жұмыс кезінде щектер
жиі тепе-теңдікке ие болады. Иінді білік - иінді механизмнің айналмалы
буыны; поршеньді қозғалтқыштарда, сорғыларда, компрессорларда, ұсталық
престеу машиналарында және т. б. қолданылады. Поршеньді машиналарда
тізелер саны иінді білік әдетте цилиндрлер санына тең; тізелердің орналасуы
жұмыс цикліне, машиналардың тепе-теңдік жағдайларына және
цилиндрлердің орналасуына байланысты. Иінді білік көміртекті және
легирленген болаттан немесе жоғары беріктігі бар шойыннан жасалған,
әдетте тұтас, құйылған немесе соғылған. Алайда, бүкіл иінді білік пайдалану
кезінде. жылжымалы подшипниктерді қолдану мүмкін емес, сондықтан кейде
иінді білік құрама болып табылады. Технология шарттарына сәйкес, үлкен
иінді білік мойын диаметрі 1 м-ге дейін жасалады, ең қарапайымдары иінді
білік, онда барлық байланыстырушы өзектердің осьтері бірдей жазықтықта
орналасқан.
КАРДАН МЕХАНИЗМІ (Дж. Кардано (Кардано) - буындардың (қатты
к.м.) немесе арнайы элементтердің (серпімді к. м.) серпімді қасиеттерінің
арқасында екі біліктің ауыспалы бұрышта айналуын қамтамасыз ететін
топсалы механизм. Екі к. м-нің сериялық қосылуы кардан берілісі деп
аталады.
КАРТЕР-машиналардың
немесе
механизмдердің
(қозғалтқыш,
редуктор және т.б.), әдетте, жұмыс бөлшектерін қолдауға және оларды
ластанудан қорғауға арналған қораптың бөлігі. К. төменгі бөлігі (паллет) майлауға арналған резервуар.
КЛАПАН-өткізу қимасының ауданын өзгерту арқылы газ немесе
сұйықтық шығынын басқаруға арналған бөлік немесе құрылғы (мысалы,
дроссельдік, сақтандырғыш, реттегіш к.).
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КОЛЛЕКТОР-кейбір техникалық құрылғылардың атауы (мысалы,
шығару және қабылдау ішкі жану қозғалтқышы).
КҮПШЕК -доңғалақтың, шыбынның және т.б. бөлшектердің орталық,
әдетте қалыңдатылған бөлігі. Білікке немесе білікке арналған тесік бар,
дөңгелектің шеңберіне тоқылған инелермен немесе дискімен қосылған.
ҚІБ -қуатты іріктеу білігі, тракторлар торабы, қозғалтқыштан
ілмектерге, белсенді тіркемелерге және басқа механизмдерге айналуды
беретін жүк көліктері сирек кездеседі.
МАЙ СҮЗГІСІ-майды оны ластайтын механикалық бөлшектерден,
шайырлардан және басқа қоспалардан тазартуға арналған құрылғы. М. ф.
ішкі жану қозғалтқыштарының майлау жүйелеріне орнатылады. М. ф.-ның
бірнеше түрлері бар: пластина-ойық, ауыстырылатын қағаз картриджі бар,
орталықтан тепкіш және басқалар. Қозғалтқышты майлау жүйелерінде ең көп
таралған центрифугалық М. ф. ластанған май қысыммен осындай М. ф.
ротордың қуысына енеді, сүзгі торы арқылы ол саңылауларға жеткізіліп,
олардан жоғары жылдамдықпен шығарылады. Ағып жатқан май ағындары
ротордың айналуына себеп болатын реактивті тартуды жасайды. Майдың
қысымы 0,25-0,3 Мн/м3 (2,5-3 кгс/см3) кезінде ротордың айналу жиілігі
5000-6000 айн/мин дейін жетеді.орталықтан тепкіш күштің әсерінен майды
бітейтін ауыр бөлшектер шеткеріге тасталады және ротордың қабырғаларына
орналасады. Тазартылған май май қабылдағышқа түседі (мысалы.,
қозғалтқыш картер).
МОЙЫНТІРЕК1-жылжымалы мойынтіректердің ауыспалы бөлігі (жең
және т.б.), біліктің немесе айналмалы осьтің көмегімен тікелей өзара
әрекеттеседі. Антифрикциялық материалдан жасалады.
МОЙЫНТІРЕК2-біліктің немесе айналмалы осьтің тірегі. М.
жылжымалы (ішкі және сыртқы сақиналар, олардың арасында жылжымалы
шарлар немесе роликтер орналасқан) және сырғанақ (мысалы.қ, төлкемашина корпусына салынған мойынтірек) болып бөлінеді.
ОСЬ-пайдалы айналу сәтін бермейтін, айналмалы бөліктерді ұстап
тұруға арналған машиналар мен механизмдердің бөлшегі; айналмалы және
қозғалмайтын болады.
ПЛАНЕТАРЛЫҚ
БЕРІЛІС-орталық
доңғалақтың
айналасында
қозғалатын геометриялық осьтері (спутниктері) бар редуктор. Оның шағын
өлшемдері мен массасы бар. Жүк көтергіш машиналарда, станоктарда,
есептеу құрылғыларында және т. б. қолданылады.
РЕДУКТОР-бұрыштық жылдамдықтар мен айналу моменттерін
өзгертуге арналған тісті (соның ішінде құрт) немесе гидравликалық беріліс.
САУСАҚ-айналу осіне қатысты ығыстырылған шыбық түріндегі иінді
механизмнің буыны. С.жүгірткіге (байланыстырушы өзекке) қосылады.
ТАРТҚЫШ-бұл созылу жүктемелеріне ұшырайтын машинаның немесе
құрылымның бөлігі. Әдетте дөңгелек немесе тікбұрышты секцияның өзегі,
сондай-ақ бұрыш, таңба немесе басқа профиль.
ТЕГЕРГІШ - беріліс жұбының кіші дөңгелегі.
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ТОПСА - подвижное бөлшектерді байланыстыру, конструкцияларын,
жол беретін айналуы айналасында ғана жалпы осі немесе нүктелері.
ТӨЛКЕ -машинаның, механизмнің, цилиндрлік немесе конустық
пішінді құрылғының басқа бөлігі кіретін осьтік саңылауы бар бөлігі.
Мақсатына байланысты бекіту, өтпелі және т. б. мойынтіректер
қолданылады.
ТРАНСМИССИЯ-қозғалтқыштан жұмыс машиналарына (станоктарға,
диірмендерге, ұнтақтағыштарға және т.б.) айналуды беруге арналған
құрылғы немесе жүйе. Т.тракторларда, автомобильдерде және басқа да
өздігінен жүретін машиналарда берілістердің барлық жиынтығын атайды.
ТЫҒЫЗДАҒЫШ -айналмалы және бекітілген бөліктер арасындағы
саңылауларды герметизациялау үшін машиналардың қосылыстарында
қолданылатын тығыздағыш; білікке немесе әртүрлі толтыруларға (асбест,
асбест сымы, резеңке мата және т.б.) салынған манжеттер, жағалар және
басқа бөлшектер арқылы жүзеге асырылады. қақпақтардың, корпустардың
және т. б. бөліктерінің ойықтарына немесе ойықтарына (әдетте C деп те
аталады).
ФЛАНЕЦ-құбырлардың, резервуарлардың, біліктердің және т.б.
байланыстырушы бөлігі, әдетте негізгі бөлікпен орындалады; әдетте жалпақ
сақина немесе болттар немесе түйреуіштер үшін тесіктері бар диск.
Қосылыстың герметикалығын немесе (және) беріктігін қамтамасыз етеді.
Шетмойын -осьтің немесе біліктің тірек бөлігі. Соңында Ш. шыбық деп
аталады, ал ортасында - мойын.
ІЛІНІСУ-ішкі жану қозғалтқышынан беріліс қорабына моментті беру
үшін ілінісу. Ілінісу қозғалтқыш білігі мен беріліс білігінің қысқа мерзімді
ажыратылуын, берілістердің соққысыз ауысуын және машинаның орнынан
тегіс тиюін қамтамасыз етеді. Жетек дискілерінің санына байланысты бір, екі
және көп дискілі І. І. автомобильдеріне орнатылады. әдетте дискілері
серіппелермен Сығылған бір немесе екі дискілі муфтаны білдіреді. І қосудың
жұмсақтығын қамтамасыз ету үшін. дискілердің үйкеліс төсемдері
арасындағы берілістің бұралу тербелістерін азайту үшін көбінесе жалпақ
серіппелер орнатылады, ал дискілерді хабтарға бекіту серпімді муфталар
арқылы бұралған серіппелер және т. б. арқылы жүзеге асырылады.
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Қысқартулар тізімі
ЖОН - жоғарғы өлі нүкте
ГТМ - газ тарату механизмі
РГК -руль гидрокүшейткіші
ЕҚК -күнделікті қызмет көрсету
ИБ -иінді білік
КМ-кәсіби модуль
ПН - пайдалану жөніндегі нұсқаулық
МҚК - маусымдық қызмет көрсету
ТҚК - техникалық қызмет көрсету
ЦПТ -цилиндрлі поршеньдік топ
ЯМЗ-Ярославский мотор зауыты
БӨ -бақылау өлшеу
ҚІБ - қуатты іріктеу білігі
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АЛҒЫСӨЗ
Ауыл шаруашылығы Қазақстан экономикасының негізгі салаларының
бірі болып табылады. Мұнда заманауи ауылшаруашылық техникалары
ауылшаруашылық өндірісінің барлық кезеңдерінде кеңінен қолданылады:
топырақты дайындау және өңдеу, егін егу және жинау, жем дайындау
кезінде. Техниканы тиімді пайдалану оған техникалық қызмет көрсету және
жөндеу жөніндегі жұмыстарды нақты ұйымдастырған кезде ғана мүмкін
болады. Елде импорттық өндірістің шетелдік ауылшаруашылық техникалары
кеңінен қолданылады.
Оқу құралы 1501000 «Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық
қызмет көрсету және жөндеу» мамандығы 150102 2 «Машина мен
механизмдерді пайдалану және жөндеу шебері» біліктілігі бойынша
техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі үшінүлгілік оқу жоспарлары мен
бағдарламалары бойынша жасалған.
Оқу құралының мақсаты:
− теориялық оқытудан практикалық оқытуға ауысуды жеңілдету;
− «машина мен механизмдерді пайдалану және жөндеу шебері»
біліктілігінің толық курсын меңгерген білікті маман дайындау.
Бұл оқу құралында кәсіби модульдер үшін теориялық материалдар мен
практикалық тапсырмалар бар. Аграрлық құқық, өндірістік жарақаттану және
кәсіптік аурулар, қоршаған ортаны қорғау, конструкторлық құжаттаманың
бірыңғай жүйесін орындау, сызу жұмыстарын орындау, қолданбалы
бағдарламалар пакетін қолдана отырып, мамандық бойынша схемаларды
әзірлеу және ресімдеу мәселелері қаралады. Күштердің жазықтық және
кеңістіктік жүйесінің реакциясын анықтау, деформацияның әртүрлі
түрлерінің беріктігін есептеу, дизайн есептеулерін орындау. Ауыл
шаруашылық жұмыстарын ұйымдастыру. Ауыл шаруашылығында регламент
пен ережелерді сақтау. Ауыл шаруашылығы машиналары мен көлік
құралдарын пайдалану және консервациялау бойынша бақылау жүргізу.
Ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарына техникалық қызмет
көрсетуді орындау. Машиналардың, ауыл шаруашылығы машиналары мен
жабдықтарының жүйелері мен механизмдерінің негізгі ақауларын анықтау.
Бұл оқу құралының өзектілігі – бұл тек отандық ғана емес, сонымен
қатар шетелдік өндіріске де ауылшаруашылық техникалары мен
машиналарына қызмет көрсету мәселелерін зерттеуге мүмкіндік беретін
мамандық бойынша оқу материалдарының болуы. Оқу нәтижелерін бағалау
үшін оқу құралында өзін-өзі бақылау сұрақтары және теориялық материалды
тексеру және бекіту тапсырмалары қарастырылған.
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1 ТАРАУ. КӘСІПОРЫНДА ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ
ЖҰМЫСТАР МЕН ІС-ШАРАЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
Оқу мақсаттары:
Осы модульден өткеннен кейін Сіз келесі заттарды меңгересіз:
1.Өндірістік жарақаттар мен кәсіби аурулардың себептері.
2.Жұмыстарды қауіпсіз жүргізу және еңбекті қорғау және өрт
қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын бақылауды жүзеге асыру.
3.Қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, табиғатты пайдалану
нормалары мен ережелерін меңгеру.
4. Жер қойнауы мен атмосфераның адам өмірі үшін маңызы.
Курс схемасы:
Бұл схемада «Машина мен механизмдерді пайдалану және жөндеу
шебері»курсы бойынша барлық модульдер көрсетілген. Курсты игерудің
ұсынылған дәйектілігі – төменнен жоғары қарай. Шеберлік деңгейі курс
схемасы бойынша жылжытылған сайын жоғарылайды. Бұл бөлімде 05
Модулінің мазмұны сипатталған.

Машина мен механизмдерді
пайдалану және жөндеу шебері

КМ 08 Ауыл шаруашылығы агрегаттарын, қондырғыларды,
машиналарды, жабдықтарды жөндеу кезінде бөлшектеуқұрастыру және ақаулау жұмыстарын орындау
КМ 07 Тракторларды, ауыл шаруашылығы машиналары мен
жабдықтарын эксплуатациялау, пайдалану, консервациялау
және маусымдық сақтау жөніндегі жұмыстарды орындау
КМ 06 Конструкторлық және технологиялық құжаттаманы
ресімдеу және оқу
КМ 05 Кәсіпорындағы еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстар
мен іс-шараларды ұйымдастыру

Алдын ала талаптар
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттерге «Жалпы білім
беретін пәндер»бойынша сәтті оқу ұсынылады. «Ауыл шаруашылығы
техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу» мамандығы бойынша
үлгілік оқу жоспарына сәйкес «Ауыл шаруашылығы өндірісінің тракторшы
машинисі»біліктілігі бойынша базалық модульдерге және кәсіби
модульдерге бөлінеді.
Қажетті оқу материалдары
Жазу керек-жарақтары (қалам, қарындаш), сызғыш, протектор,
өшіргіш, ватман.
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Бұл КМ 05 модулі кәсіпорында еңбекті қорғау бойынша жұмыстар мен
іс-шараларды ұйымдастыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды
сипаттайды.
Модульді оқу 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 Өндірістік жарақаттар және кәсіби аурулар. Жұмыстарды
қауіпсіз жүргізу және еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі ережелерін
сақтау бойынша бақылауды жүзеге асыру
Жарақат (грек. trauma– зақым, жарақат) кенеттен сыртқы әсерден
туындаған адам тіндерінің немесе мүшелерінің анатомиялық тұтастығын
немесе физиологиялық функцияларын бұзу деп аталады. Өндірісте жарақат
(жазатайым оқиға), әдетте, қызметкерге еңбек міндеттерін немесе жұмыс
жетекшісінің тапсырмаларын орындау кезінде қауіпті өндірістік фактордың
кенеттен әсер етуінің салдары болып табылады.
Әсер ету түріне сәйкес жарақаттар келесідей болып бөлінеді:
− механикалық (көгеру, сынықтар, жаралар және т. б.);
− жылу (күйік, үсік шалу, жылу соққысы);
− химиялық (химиялық күйіктер, жедел улану, тұншығу);
− электр;
− аралас және т. б.
Жарақат алу дәрежесі бойынша жеңіл, ауыр болып және өлімге
бөлінеді.
Сонымен қатар, егер екі немесе одан да көп қызметкер жарақат алса,
зардап шеккендер саны бойынша жарақат жеке немесе топтық болуы мүмкін.
Кәсіби ауру–бұл жұмысқа тән зиянды өндірістік факторлардың
әсерінен дамитын және олармен байланыста болмайтын ауру.
Кәсіби аурудың ерекше жағдайы–бұл кәсіби улану. Кәсіби улану өткір
және созылмалы болады.
Кәсіптік ауру, әдетте, қолайсыз жағдайларда көп немесе аз ұзақ жұмыс
кезеңі нәтижесінде пайда болады, сондықтан жарақаттан айырмашылығы
аурудың пайда болу сәтін дәл анықтау мүмкін емес.
Жарақаттар мен кәсіби аурулар қоғамға үлкен әлеуметтік және
материалдық зиян келтіреді. Еңбекті қорғау бойынша жұмысты дұрыс
ұйымдастырумен кәсіпорындар ұзақ уақыт жарақатсыз және кәсіби
ауруларсыз жұмыс істей алады.
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1.1.1 Кәсіптік сырқаттанушылықтың өндірістік жарақаттану
көрсеткіштері
Кәсіпорындағы және жалпы саладағы өндірістік жарақаттану деңгейін
сипаттау үшін жарақаттану деңгейі бойынша әртүрлі кәсіпорындарды
салыстыру үшін жазатайым оқиғалар туралы есептердің деректері бойынша
айқындалатын жарақаттанудың салыстырмалы көрсеткіштері кеңінен
таралды. Олардың негізгілері–жарақаттанудың жиілігі мен ауырлығының
көрсеткіштері, олар жиілік пен ауырлық коэффициенттері деп аталады.
1000 жұмысшыға есептелетін жарақаттану жиілігінің көрсеткіші:
Пч = Т × 1000/Р,

(1)

мұнда Т—1 және одан да көп күнге еңбек ету қабілетінен айырылған
есепті кезеңдегі жарақаттар (жазатайым оқиғалар) саны;
Р—есепті кезеңдегі жұмысшылардың орташа саны.
Жарақаттану ауырлығының көрсеткіші (бір жағдайдың орташа
ауырлығы):
Пт = Д/Т,
(2)
мұнда Д—1 және одан да көп күнге еңбекке қабілеттілігінен айырылған
жағдайлар үшін зардап шеккендердегі еңбекке жарамсыздық күндерінің
жалпы саны;
Т —сол уақыт кезеңіндегі осындай жазатайым оқиғалардың жалпы
саны.
Бұл көрсеткіш еңбекке қабілеттіліктен (мүгедектіктен) тұрақты
айырылуды ескермейді, сондықтан жарақаттанудың ауырлығын толық
сипаттамайды.
Осылайша, 1-3 жұмыс күніне еңбекке қабілеттілігінен айрылған
жарақаттану, өліммен аяқталған жарақаттану жиілігінің көрсеткіштері,
сондай-ақ зардап шеккендерді бір жұмыстан екіншісіне 1 және одан да көп
жұмыс күніне ауыстыру жиілігінің көрсеткіштері, еңбекке жарамсыздық
көрсеткіштері, жарақаттанудың материалдық салдарлары, жазатайым
оқиғалардың алдын алуға арналған шығындар және т. б. есептелуі мүмкін.
Еңбекке жарамсыздық көрсеткіші:
Пн= Д × 1000/Р,
саны.

мұндағы Д—зардап шеккендердің еңбекке жарамсыздық күндерінің
Материалдық салдардың көрсеткіші:
Пм = Мп × 1000/Р,
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(3)

(4)

мұндағы Мп—есепті кезеңдегі жазатайым оқиғалардың материалдық
салдары, теңге.
Есепті кезеңде жазатайым оқиғалардың алдын алуға арналған
шығындар көрсеткіші, теңге:
Пз = 3 × 1000/Р,
(5)
мұнда 3—есепті кезеңде жазатайым оқиғалардың алдын алуға арналған
шығындар.
Осылайша, көптеген травматикалық факторлар мен жазатайым
оқиғалардың негізгі себептері бойынша салыстырмалы көрсеткіштерді
анықтауға болады.
1.1.2 Өндірістік жарақаттану және кәсіптік аурушаңдық
Жазатайым оқиғаны тергеудегі ең қиын және жауапты кезең–оның
себептерін анықтау. Көбінесе бұл жерде өрескел қателіктер жіберіледі, бұл
жарақаттармен күресудің тиімді шараларын жасауға ықпал етпейді.
Апаттың себебін анықтауға жүйелік талдау әдістерінің бірі–желіні
жоспарлау және басқару әдісі көмектесе алады. Апаттың себебін бұрыннан
болған оқиға ретінде анықтау үшін желілік модель кері тәртіпте құрылады:
жарақат алған сәттен бастап оған дейінгі оқиғаларға дейін. Себептерді
әдістемелік түрде анықтау екі кезеңге бөлінеді: жағдайдың желілік моделін
құру және осы модельді талдау. Модельді талдау екі бағытта жүргізіледі:
қауіпті аймақтың болу немесе пайда болу себептерін анықтау және адамның
осы қауіпті аймақта болуына себеп болған себептерді анықтау.
Бұл әдіс себептік байланыстардың төрт негізгі формасын анықтайды:
(ашық тіктөртбұрыш қауіпті жағдайдың дамуына серпін беретін бастапқы
себепті көрсетеді, қараңғы-жарақатқа тікелей себеп болған соңғы себеп,
себеп көрінісінің соңы шеңбермен көрсетіледі):
− дәйекті бірінші себеп екінші, екінші себеп үшінші және т. б.
жарақатқа әкелетін соңғы себепке дейін;
− параллель екі немесе бірнеше параллель байланыс жарақатқа
әкелетін бір жалпы себепті тудырады;
− дөңгелек, бірінші себеп екінші, екінші себеп үшінші және т. б.
соңғы себепке дейін, бұл өз кезегінде бірінші, бірінші — екінші және т. б.
олардың біреуі апатқа ұшырағанға дейін;
− концентрлік бір фактор бірнеше себептердің көзі ретінде қызмет
етсе, олар параллель дамып, жарақатқа әкелетін бір жалпы себепті тудырады.
Тәжірибе апаттың нақты себебін немесе себептерін анықтау үшін осы әдісті
қолданудың орындылығын көрсетті.
Жазатайым оқиғаларды талдаудан бұрын олардың себептері бойынша
жіктелуі болады. Қазіргі уақытта өндірістік жарақаттану себептерінің жалпы
қабылданған жіктемесі жоқ, бірақ авторлардың көпшілігі бірнеше топтарды
ажыратады.

15

Кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру деңгейіне тәуелді емес себептер
ретінде сипаттауға болатын техникалық себептер, атап айтқанда:
− технологиялық
процестердің
жетілмегендігі,
жабдықтың,
бұйымдардың, аспаптардың конструктивтік кемшіліктері;
− ауыр жұмыстарды механикаландырудың жеткіліксіздігі;
− қоршаулардың, сақтандыру құрылғыларының, сигнал беру және
блоктау құралдарының жетілмегендігі;
− материалдардың беріктік ақаулары;
− өңделген ортаның бұрын белгісіз қауіпті қасиеттері және т.б. бұл
себептерді кейде конструкторлық немесе инженерлік деп аталады.
Толығымен
кәсіпорындағы
еңбекті
ұйымдастыру
деңгейіне
байланысты ұйымдастырушылық себептер. Оларға, мысалы, мыналар
жатады:
− аумақты, өтпе жолдарды, өткелдерді күтіп-ұстаудағы кемшіліктер;
− жабдықтарды, көлік құралдарын, құрал-саймандарды пайдалану
қағидаларын бұзу;
− жұмыс орындарын ұйымдастырудағы кемшіліктер; технологиялық
регламентті бұзу;
− материалдар мен бұйымдарды тасымалдау, қоймаға жинау және
сақтау қағидалары мен нормаларын бұзу;
− жабдықты, көлік құралдарын және құрал-саймандарды жоспарлыалдын ала жөндеу нормалары мен қағидаларын бұзу;
− жұмысшыларды қауіпсіз еңбек әдістеріне оқытудағы кемшіліктер;
− топтық жұмыстарды ұйымдастырудағы кемшіліктер; қауіпті
жұмыстарды техникалық қадағалаудың әлсіздігі;
− машиналарды, механизмдерді және құралдарды мақсатына сай
пайдаланбау;
− жұмыс орындары қоршауларының болмауы немесе жетілмегендігі;
− жеке қорғаныс құралдарының болмауы, ақаулығы немесе
қолданылмауы және т. б.
Санитарлық-гигиеналық себептер:
− жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың жоғары (ШЖК
жоғары) құрамы;
− жеткіліксіз немесе иррационалды жарықтандыру;
− шу, діріл деңгейінің жоғарылауы;
− қолайсыз метеорологиялық жағдайлар;
− рұқсат етілген мәндерден жоғары түрлі сәулеленулердің болуы;
− жеке гигиена ережелерін бұзу және т. б.
Шартты түрде жұмысшының физикалық және нейропсихикалық
жүктемелерін жатқызуға болатын психофизиологиялық себептер.
Адам үлкен физикалық (статикалық және динамикалық) шамадан тыс
жүктемелерден, ақыл-ойдың шамадан тыс жүктелуінен, анализаторлардың
шамадан тыс жүктелуінен (көру, есту, тактильді), монотондылықтан,
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стресстік жағдайлардан, ауыр жағдайдан туындаған шаршаудың салдарынан
қате әрекеттер жасай алады. Адам ағзасының анатомиялық-физиологиялық
және психикалық ерекшеліктерінің орындалатын жұмыс сипатына сәйкес
келмеуі жарақатқа әкелуі мүмкін. Қазіргі заманғы күрделі техникалық
жүйелерде, машиналардың, аспаптардың және басқару жүйелерінің
конструкцияларында адамның физиологиялық, психофизиологиялық,
психологиялық және ан-тропометриялық ерекшеліктері мен мүмкіндіктері
әлі де ескерілмейді.
Кәсіби улану жоғарыда аталған барлық себептерге байланысты болуы
мүмкін, ал кәсіби аурулар көбінесе санитарлық-гигиеналық және
психофизиологиялық себептерге байланысты болады.
1.1.3 Жарақаттануды талдау әдістері
Жарақаттануды талдаудың мақсаты жазатайым оқиғалардың алдын алу
бойынша іс-шараларды әзірлеу болып табылады. Ол үшін олардың
себептерін жүйелі түрде талдап, қорытындылау қажет. Бір-бірін өзара
толықтыратын жарақаттануды талдаудың ең көп таралған әдістері:
статистикалық және монографиялық. Қазіргі уақытта экономикалық және
эргономикалық әдістер көбірек назар аудартады.
Статистикалық әдіс бірнеше жыл ішінде кәсіпорында немесе салада
жинақталған жарақаттану туралы статистикалық материалдарды талдауға
негізделген. Бұл талдау үшін бастапқы деректер Н-1 нысанындағы актілерде
қамтылған. Статистикалық материалды талдау нәтижелері кестелер,
диаграммалар және графиктер түрінде беріледі. Жарақаттанумен күрес
кәсіпорындарының жұмысының нәтижелерін қарастыру кезінде көбінесе
уақыт өте келе жарақаттың жиілігі мен ауырлығының динамикасын
талдайды. Осы көрсеткіштер бойынша шеберханаларды, учаскелерді немесе
кәсіпорындарды салыстыра отырып, жарақаттанудың алдын алу тұрғысынан
ерекше назар аударуды қажет ететіндерді анықтауға болады.
Статистикалық әдістің бір түрі –топтық және топографиялық әдістер.
Топтық
әдіспен
жарақаттар
жеке
біртекті
белгілер
бойынша
топтастырылады: жарақат алу уақыты; зардап шеккендердің жасы, біліктілігі
және мамандығы; жұмыс түрлері; жазатайым оқиғалардың себептері және
т.б. бұл жұмысты ұйымдастырудағы ең қолайсыз сәттерді, еңбек
жағдайларының немесе жабдықтардың жай-күйін анықтауға мүмкіндік
береді.
Топографиялық әдіспен барлық жазатайым оқиғалар жабдықтың цехта,
учаскеде орналасу жоспарына шартты белгілермен жүйелі түрде
қолданылады. Мұндай белгілердің кез-келген жабдыққа немесе жұмыс
орнына жиналуы оның жарақат алу қаупінің жоғарылауын сипаттайды және
тиісті алдын-алу шараларын қабылдауға ықпал етеді.
Жарақаттануды талдаудың монографиялық әдісі – бұл белгілі бір
(моно) өндіріс аймағына, жабдыққа және технологиялық процеске тән қауіпті
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және зиянды өндірістік факторларды талдау. Осы әдіс бойынша жазатайым
оқиғаның барлық мән-жайлары терең қаралады, қажет болған жағдайда тиісті
зерттеулер мен сынақтар жүргізіледі. Ұқсас өндірісте бірдей талдау жүргізу
пайдалы. Бұл әдіс бұрын болған жазатайым оқиғаларды талдау үшін ғана
емес, сонымен қатар зерттелетін аймақтағы ықтимал қауіптерді анықтау үшін
де қолданылады. Оны жаңадан жобаланған өндіріс үшін еңбекті қорғау
шараларын әзірлеу үшін де қолдануға болады.
Экономикалық әдіс еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге
және енгізуге жұмсалатын шығындардың экономикалық тиімділігін анықтау
үшін жарақаттанудан болатын экономикалық залалды айқындаудан тұрады.
Алайда, бұл әдіс жарақаттану себептерін анықтауға мүмкіндік бермейді,
сондықтан қосымша болып табылады.
Эргономикалық әдіс «адам — машина (техника) — өндірістік орта»
жүйесін кешенді зерттеуге негізделген және сондықтан толығырақ
қарастырылады.
Адамның белгілі бір физиологиялық, психофизиологиялық және
психологиялық (жеке) қасиеттері, сондай-ақ оның антропометриялық
деректері еңбек қызметінің әр түріне сәйкес келуі керек екендігі белгілі.
Адамның осы қасиеттерінің нақты еңбек қызметінің ерекшеліктеріне жанжақты сәйкес келуімен ғана тиімді және қауіпсіз жұмыс мүмкін болады.
Сәйкестіктің бұзылуы апатқа әкелуі мүмкін.
Жарақаттануды осындай талдауда адамның денсаулығы мен өнімділігі
оның денесінің жұмыс істеуінің биологиялық ырғақтарына және
гелиогеофизикалық құбылыстарға (Күннің белсенділігі, Айдың ауырлық
күші, Жердің магниттік және гравитациялық өрістері) байланысты екендігі
де ескеріледі. Аспан денелерінің өзара орналасуының, жердің магниттелуінің
немесе атмосфераның иондануының өзгеруінен туындаған гравитациялық
күштердің әсерінен адам ағзасында белгілі бір өзгерістер орын алады, олар
оның күйі мен мінез-құлқына әсер етеді.
Күн белсенділігінің жоғарылауы және ауа-райының күрт өзгеруі
кезінде жазатайым оқиғалар жиі кездесетіні туралы деректер бар.
Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және
қызметкерлер денсаулығының өзге де зақымдануларын тергеп-тексеру және
есепке алу қағидалары (бұдан әрі– Қағидалар) жұмыс берушілермен еңбек
қатынастарында тұрған қызметкерлермен еңбек міндеттерін атқару
процесінде болған жазатайым оқиғаларды, кәсіптік ауруларды, улануларды
және денсаулықтың өзге де зақымдануларын тергеп-тексерудің, ресімдеудің
және тіркеудің бірыңғай тәртібін белгілейді.
Ережелер мыналарға қолданылады:
1) кәсіптік даярлықтан өтетін, сынақ мерзімінен өтетін немесе жұмыс
берушіде болашақ өндірістік қызметке өзгеше түрде дайындалатын
адамдарға қолданылмайды;
2) кәсіптік бастауыш, жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімнің
білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орындарында оқитын
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адамдардың жұмыс берушіде кәсіптік практикадан өтуі немесе жұмысты
орындауы кезінде оларды жұмыстан шеттетуге міндетті;
3) әскери қызметті өткеруге байланысты емес жұмыстарды орындауға
тартылған әскери қызметшілер;
4) сот үкімі бойынша еңбекке тартылатын адамдар;
5) әскерилендірілген күзеттің әскерилендірілген авариялық-құтқару
бөлімдерінің жеке құрамы, авариялардың, дүлей зілзалалардың зардаптарын
жою, адам өмірін құтқару жөніндегі ерікті командалар мүшелері.
Себебіне қарай өндірістік (кәсіби) жарақаттар және қызметкерлердің
денсаулығына келтірілген өзге де зақымдар келесідей жіктеледі және
ресімделеді:
1) жұмыс уақыты басталар алдында немесе аяқталғаннан кейін жұмыс
орнын, өндіріс құралдарын, жеке қорғаныш құралдарын және т. б. тәртіпке
келтіруді дайындау кезінде;
2) жұмыс орнында жұмыс уақыты ішінде іссапар уақытында не жұмыс
берушінің немесе жұмыстарды ұйымдастырушының тапсырмасымен
байланысты еңбек немесе өзге де міндеттерді орындауға байланысты басқа
жерде болуға жол беріледі;
3) қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсері нәтижесінде;
4) қызметі қызмет көрсету объектілері арасында жүріп-тұрумен
байланысты жұмыс берушінің тапсырмасы бойынша жұмыскер жұмыс
орнына бара жатқан жұмыс уақытында;
5) жұмыс берушінің көлігінде;
6) жеке көлікте, жұмыс берушіден оны қызметтік жол жүру үшін
пайдалану құқығына жазбаша хат болған кезде;
7) жұмыс берушінің өз немесе басқа ұйымның аумағына өкімі бойынша
болу кезеңінде, сондай-ақ жұмыстардың мүлкін қорғау не жұмыс берушінің
мүддесі үшін өз бастамасы бойынша өзге де әрекеттер жасау кезінде тыйым
салынады;
8) қызметкердің жұмыс орны бойынша немесе іссапар уақытында оған
дене жарақатын салғаны не қызметкер еңбек немесе қызметтік міндеттерін
атқарған кезде қасақана өлтіргені үшін жүргізіледі.
Бұл тізім түпкілікті болып табылмайды және әрбір нақты жағдайда
өндіріспен байланысты комиссия тергеп-тексеру барысында айқындайды.
Егер қызметкерге жазатайым оқиға нәтижесінде жұмыс берушінің кінәсінен
мертігу немесе денсаулығына өзге де зақым келтіру келтірілсе, онда жұмыс
беруші оған зиянды Қазақстан Республикасының құқықтық актілерінде
көзделген тәртіппен және шарттарда, жұмысшының сақтандыру өтемін төлеу
болмаған кезде өтесін.
Тергеп-тексерулерінде өндірістік (кәсіптік) жарақаттар және олардың
болғаны
объективті
түрде
анықталған
өндірістегі
жұмыскерлер
денсаулығының өзге де зақымдары ретінде ресімделмейді:
1) зардап шеккен адам өз бастамасы бойынша жұмыс берушінің
мүддесіне байланысты жұмыстарды орындаған кезде;
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2) өз денсаулығына әдейі (қасақана) зиян келтіру нәтижесінде немесе
зардап шеккен адам қылмыстық қылмыс жасаған кезде;
3) зардап шегуші денсаулығының кенеттен нашарлауынан қауіпті және
зиянды өндірістік факторлардың әсерімен байланысты емес;
4) жазатайым оқиғаның себебі болып табылатын алкогольдік масаң
күйде, қатты әсер ететін уытты және есірткі заттарды пайдаланғанда
жүргізіледі.
Комиссия жазатайым оқиғаны тергеп-тексеруді жүргізген кезде жұмыс
беруші өздеріне жүктелген функцияларды орындау үшін еңбек
заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау органдарының өкілдеріне
барлық қажетті жағдайларды қамтамасыз етеді.
1.1.4 Жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру тәртібі
Әрбір жазатайым оқиға туралы зардап шеккен адам немесе көрген адам
жұмыс берушіге немесе жұмысты ұйымдастырушыға дереу хабарлауға
міндетті.
Жұмыс беруші немесе жұмысты ұйымдастырушы:
1) зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмекті және оны
денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыруға міндетті;
2) тергеп-тексеру басталғанға дейін жазатайым оқиға орнындағы
жағдайды сақтауға, яғни жабдықтар мен тетіктердің, сондай-ақ еңбек
құралдарының жай-күйін оқиға болған сәттегідей сақтауға (егер бұл
жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына қатер төндірмесе, ал өндірістік
процестің үздіксіздігін бұзу аварияға әкеп соқпаса) және жазатайым оқиға
болған жерді фотосуретке түсіруге міндетті.
Денсаулық сақтау ұйымдарының жауапты лауазымды адамдары
өндірістегі жұмыскерлердің жарақаттануына немесе денсаулығының өзге де
зақымдануына байланысты алғашқы қараудың әрбір жағдайы туралы,
сондай-ақ жіті кәсіптік ауру (улану) жағдайларында–Денсаулық сақтау істері
жөніндегі уәкілетті органның мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық
қызмет органдары (бұдан әрі –Мемсанэпидқызмет) туралы жұмыс
берушілерді хабардар етуге тиіс.
Жұмыс беруші өндірістегі жазатайым оқиға немесе жұмыскерлер
денсаулығының өзге де зақымдануы туралы дереу хабарлайды:
1) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның аумақтық
бөлімшелеріне (бұдан әрі – аумақтық бөлімше), сондай-ақ қауіпті
өнеркәсіптік объектілерде болған жазатайым оқиғалар кезінде төтенше
жағдайлар жөніндегі жергілікті органдарға жіберіледі;
2) ұйым қызметкерлерінің өкілдеріне (кәсіподақтар));
3) сақтандыру ұйымымен тиісті шарт болған кезде сақтандыру
ұйымына тиесілі;
4) Мемсанэпидқызметтің жергілікті органдарына кәсіптік ауру немесе
улану жағдайлары туралы.
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Арнайы тергеуге жататын жазатайым оқиға болған кезде жұмыс беруші
де дереу хабарлайды:
- жазатайым оқиға болған жердегі құқық қорғау органына;
- өндірістік және ведомстволық бақылау мен қадағалаудың құзыретті
органы.
Кәсіптік немесе жіті кәсіптік ауру (улану) жағдайында комиссияның
тексеруіне Мемсанэпидқызмет органының немесе кәсіптік патология
орталығының өкілдері қатысады.
Жіті кәсіптік ауру (улану) жағдайларын жеке тексеруді
Мемсанэпидқызмет органының немесе кәсіптік патология орталығының
өкілдері хабарламаны алған сәттен бастап 24 сағат ішінде, ал созылмалы
кәсіптік ауру жағдайларын жеті күн ішінде жүргізеді.
Комиссияның жұмысына жұмыс берушімен немесе зардап шеккен
адаммен тиісті шарттық қатынастары бар сақтандыру ұйымының өкілі
қатысуға құқылы.
Өндірістік тапсырманы (қызметтік немесе шарттық міндеттерді)
орындау үшін басқа ұйымға жіберілген қызметкермен, оның ішінде
өндірістік практикадан өтіп жатқан, жалпы білім беретін, кәсіптік
мектептерде және жоғары оқу орындарында білім алып жатқан адамдармен
болған жазатайым оқиғаны тергеп-тексеруді аумағында оқиға болған
ұйымның басшысы жұмыс берушінің және зардап шеккен адамның өкілетті
өкілінің қатысуымен құратын Комиссия жүргізеді. Басқа ұйымның
аумағында орналасқан және жұмыс жүргізетін ұйымның қызметкерімен
болған жазатайым оқиғаны тергеп-тексеруді аумағында жазатайым оқиға
болған ұйымның жауапты өкілінің қатысуымен оның жұмыс берушісі
жүргізеді.
Көлік құралдарының авариялары нәтижесінде болған жазатайым
оқиғаларды тергеп-тексеру көлік инспекциясы органдарының тексеру
материалдары негізінде жүргізіледі.
Көлік инспекциясының органдары көлік оқиғасы болған күннен бастап
бес күн мерзімде жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру жөніндегі комиссия
төрағасының талап етуі бойынша оған қажетті құжаттардың көшірмелерін
ұсынуға міндетті.
Жұмыс берушіге немесе жұмыстарды ұйымдастырушыға уақтылы
хабарланбаған не нәтижесінде еңбекке қабілетсіздік дереу басталмаған
(ескіру мерзіміне қарамастан) жазатайым оқиғалар зардап шеккен адамның,
оның өкілетті өкілінің өтініші бойынша немесе мемлекеттік еңбек
инспекторының (бұдан әрі –мемлекеттік инспектор) нұсқамасы бойынша
өтініш тіркелген, нұсқама алынған күннен бастап он күн ішінде тергептексеріледі.
Ауыр немесе адам өлімімен аяқталған немесе топтық жазатайым
оқиғаларды қоспағанда, жазатайым оқиғаны тергеп-тексеруді ұйым басшысы
ол басталған кезден бастап 24 сағат ішінде құратын комиссия жүргізеді:
– төраға–ұйым басшысы (өндірістік қызмет немесе оның орынбасары);

21

– мүшелері –ұйымның еңбекті қорғау қызметінің басшысы,
қызметкерлердің уәкілетті органының өкілі немесе жәбірленушінің сенімді
тұлғасы (келісім бойынша).
Арнайы тексеруге жатады:
1) ауыр немесе адам өлімімен аяқталған жазатайым оқиғалар:
2) зардап шеккен адамдар жарақаттарының ауырлық дәрежесіне
қарамастан, бір мезгілде екі және одан да көп жұмыскерлер ұшыраған топтық
жазатайым оқиғалар болып бөлінеді;
3) жіті кәсіптік аурудың (уланудың) топтық жағдайлары.
Ауырлығына және салдарына қарай жазатайым оқиғаны арнайы
тексеруді аумақтық уәкілетті мемлекеттік орган құратын аумақтық уәкілетті
мемлекеттік орган құратын комиссия он күн ішінде жүргізеді:
– төраға – мемлекеттік еңбек инспекторы;
– мүшелер – жұмыс беруші, қызметкерлердің уәкілетті органының
өкілі немесе жәбірленушінің сенімді тұлғасы.
Екі адам қайтыс болған топтық жазатайым оқиғаларды тергептексеруді облыс қалаларының, Астана және Алматы қалаларының бас
мемлекеттік инспекторы басқаратын комиссия жүргізеді.
Қауіпті өнеркәсіптік объектілерде болған жазатайым оқиғалар кезінде
комиссия құрамына төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
жөніндегі мемлекеттік инспектор енгізіледі
Техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде болған жазатайым
оқиғалар кезінде төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
жөніндегі мемлекеттік инспектор арнайы тергеп-тексеру жөніндегі
комиссияның төрағасы болып тағайындалады. Бұл жағдайда мемлекеттік
еңбек инспекторы комиссия мүшесі болып табылады.
Үш-бес адам қаза тапқан топтық жазатайым оқиғаларды тергептексерудіеңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган, ал бес адамнан көп
қаза тапқан кезде Қазақстан Республикасының Үкіметі құратын Комиссия
жүргізеді.
Сараптамалық қорытындыны талап ететін мәселелерді шешу үшін
арнайы тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның төрағасы ұйымдардың
мамандары, ғалымдар және бақылау-қадағалау органдарының қатарынан
сараптамалық кіші комиссияларды құрады.
Ұйым объектілеріндегі жарылыс, авария, қирау және басқа да
жағдайлар кезінде зардап шеккен (зардап шеккендер), хабар-ошарсыз
жоғалған (жоғалғандар) адамды одан әрі іздестіруді заңнамада көзделген
жағдайларды қоспағанда, авариялық-құтқару бөлімшесі басшысының және
сарапшы мамандардың қорытындысы негізінде арнайы тергеп-тексеру
жөніндегі комиссия айқындайды.
Арнайы тергеп-тексеру жөніндегі комиссия төрағасының келісімінсіз
ресми тағайындалған комиссияның жұмыс күндері куәлардан, куәлардан
жауап алуға, сондай-ақ осы жазатайым оқиғаны кез келген адамның немесе
өзге де комиссияның қатар тергеп-тексеруіне үзілді-кесілді тыйым салынады.
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1.1.5 Жазатайым оқиғаларды ресімдеу және тіркеу
Қызметкердің (қызметкерлердің) кемінде бір күн еңбекке
қабілеттілігінен айырылуына әкеп соққан өндіріспен байланысты әрбір
жазатайым оқиға медициналық қорытындыға (ұсынымға) сәйкес өндірістегі
жазатайым оқиға немесе қызметкердің денсаулығына өзге де зақым келтіру
туралы Н-1 нысаны (1-қосымша) бойынша қажетті дана санымен (әрбір
зардап шегушіге жеке-жеке) актімен ресімделеді.
Денсаулық сақтау ұйымы белгіленген тәртіппен растаған кәсіптік ауру
және улану жағдайлары еңбек ету қабілетінен айрылу бар немесе жоқ деп Н1 нысаны бойынша актімен ресімделеді.
Н-1 нысаны бойынша актіні ұйымның еңбекті қорғау қызметі мен
бөлімшесінің басшылары толтырады және қол қояды, жұмыс беруші бекітеді
және ұйымның мөрімен расталады. Кәсіптік ауру (улану) жағдайында Н-1
нысаны бойынша актіге Мемсанэпидқызмет органының немесе кәсіптік
патология
орталығының
өкілдері,
сондай-ақ
патология
ұйымы
қызметкерлерінің өкілдері қол қояды. Егер жұмыс беруші жеке тұлға болса,
онда Н-1 нысаны бойынша актіні жұмыс беруші толтырады және қол қояды
және нотариат куәландырады.
Әрбір жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру аяқталғаннан кейін жұмыс
беруші үш күннен кешіктірмей зардап шеккен адамға немесе оның сенім
білдірілген адамына акт беруге міндетті. Бұдан басқа, Н-1 нысаны бойынша
актінің бір данасы жұмыс берушіде қалады, ал екіншісі мемлекеттік еңбек
инспекторына жіберіледі.
Кәсіптік ауру және улану жағдайында Н-1 нысаны бойынша актінің
көшірмесі Мемсанэпидқызмет органына да беріледі.
Тергеп-тексеру нәтижесімен келіспеген немесе Н-1 нысаны бойынша
акт уақтылы ресімделмеген жағдайда, зардап шеккен адам, ұйым
қызметкерлерінің өкілі немесе өзге де мүдделі адам жұмыс берушіге жазбаша
жүгінуге құқылы, ол оның өтінішін он күн мерзімде қарауға және мәні
бойынша шешім қабылдауға міндетті.
Жұмыс
берушінің,
жұмыскердің
және
мемлекеттік
еңбек
инспекторының не қауіпті өнеркәсіптік объектілерде болған жағдайларда
төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі мемлекеттік
инспектордың арасында тергеп-тексеру барысында туындаған жазатайым
оқиғаларды тергеп-тексеру, ресімдеу және тіркеу мәселелері бойынша
келіспеушіліктер, тиісті инспекцияға бағыну тәртібімен аумақтық органның
немесе Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік еңбек инспекторы
немесе төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі бас
мемлекеттік инспекторы не сот тәртібімен қарайды.
Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік еңбек инспекторының
жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру және оларды өндіріспен байланысты
да, онымен байланысты емес те жіктеу мәселелері жөніндегі шешімі
қорытынды түрінде ресімделеді.
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Ауыр немесе адам өлімімен аяқталған жазатайым оқиғаны, топтық
жазатайым оқиғаны және қызметкерлердің жіті кәсіптік ауруының
(улануының) топтық жағдайын тергеп-тексеру арнайы актімен ресімделеді.
Жазатайым оқиға туралы Н-1 нысаны бойынша акт тергеп-тексеру
материалдарына сәйкес ресімделеді.
Егер жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру жөніндегі комиссия
мүшелерінің бірі комиссияның (көпшіліктің) қорытындыларымен келіспеген
жағдайда, ол өзінің дәлелді ерекше пікірін тергеп-тексеру материалына
енгізу үшін жазбаша түрде ұсынады. Ол арнайы тергеу актісіне "ерекше
пікірді қара"деген ескертпемен қол қояды.
Егер мемлекеттік еңбек инспекторының пікірі комиссия мүшелерінің
көпшілігінің пікірімен сәйкес келмесе, онда ол актіге "қара (қосу)"деген
ескертпемен қол қоюға міндетті.
Ол өзінің дәлелді қорытындысын тергеу материалдарына қосады.
Қауіпті өнеркәсіптік объектілерде болған жазатайым оқиғалар кезінде
төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі мемлекеттік
инспектор, қажет болған кезде өзінің келіспеуі себептер бойынша жазатайым
оқиғаға ықпал еткен адамдарды арнайы тергеу материалдарына қоса
берілетін техникалық қорытынды түрінде ресімдейді.
Жазатайым оқиғаны арнайы тергеп-тексеру материалдарында арнайы
тергеп-тексеру актісімен қатар қамтылуға тиіс:
1) Н-1 нысаны бойынша акт;
2) зардап шеккен адамның еңбекті қорғау бойынша оқытудан өткені
және нұсқау алғаны, сондай-ақ алдын ала және мерзімдік медициналық қарап
тексеруден өткені туралы мәліметтер;
3) сауалнама хаттамалары және оқиға куәгерлерінің, сондай-ақ жұмыс
берушінің еңбекті қорғау қағидалары мен нормалары талаптарының
сақталуына жауапты лауазымды адамдарының түсініктемелері;
4) оқиға орнының жоспарлары, схемалары мен фотосуреттері;
5) өндірістегі салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз
ету үшін лауазымдық тұлғалардың міндеттері мен жауапкершілігін,
қауіпсіздік талаптарын регламенттейтін нұсқаулықтардан, ережелерден,
бұйрықтардан және басқа да актілерден үзінділер және т. б.;
6) зардап шегушінің денсаулығы зақымдануының сипаты мен
ауырлығы (қайтыс болу себебі) туралы медициналық қорытынды);
7) зертханалық және басқа зерттеулердің, эксперименттердің,
сараптамалардың, талдаулардың нәтижелері және т. б.;
8) мемлекеттік еңбек инспекторының (бас) қорытындысы болған кезде;
9) жұмыс берушіге келтірілген материалдық нұқсан туралы мәліметтер;
10) жұмыс берушінің зардап шеккен адамға (отбасы мүшелеріне) оның
денсаулығына келтірілген зиянды өтеу және жол берілген жағдайға кінәлі
лауазымды адамдарды жауаптылыққа тарту туралы бұйрығы;
11) қоса берілетін құжаттардың тізбесі көрсетілуге тиіс.
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Жұмыс беруші жазатайым оқиғаны арнайы тергеп-тексеру актісінің
материалдарын комиссия төрағасына (2 дана), сондай-ақ бір данасын қауіпті
өнеркәсіптік объектілерде болған жағдайлар кезінде төтенше жағдайлардың
алдын алу және оларды жою жөніндегі мемлекеттік инспекторға береді.
Арнайы тергеп-тексеру актісінің материалдарын мемлекеттік еңбек
инспекторы тергеп-тексеру аяқталғаннан кейін жеті күн мерзімде жергілікті
ішкі істер органдарына жібереді, олар заңнамаға сәйкес шешім қабылдауға
және қабылданған шешім туралы жіберуші тарапқа хабарлауға тиіс.
Еңбек жөніндегі мемлекеттік орган мен қауіпті өнеркәсіптік
объектілерде болған жағдайлар кезінде төтенше жағдайлардың алдын алу
және оларды жою жөніндегі орталық атқарушы орган арнайы тергеп-тексеру
актісі материалдарының бір-бір данасынан алады.
Жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру материалдары ұйымда қырық бес
жыл бойы сақталуға тиіс, ол таратылған жағдайда жазатайым оқиғаны
тергеп-тексеру материалдары міндетті түрде оның қызмет ететін жері
бойынша мемлекеттік архивке берілуге тиіс.
Әрбір жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру нәтижелерін жұмыс беруші
қарайды және жұмыскерлердің назарына жеткізеді.
Осындай оқиғалардың алдын алу жөніндегі түпкілікті шараларды
әзірлеу және қабылдау, зардап шеккендерге (олардың отбасы мүшелеріне
және басқа да мүдделі тұлғаларға) олардың денсаулығына келтірілген
залалды өтеу жөнінде заңнамада көзделген жеңілдіктер мен өтемақыларды
беру мәселелерін объективті шешу мақсатында тиісті бұйрық шығарылады.
Арнайы тергеп-тексеру жөніндегі комиссия ұсынған іс-шаралардың
орындалуы туралы жұмыс беруші мемлекеттік еңбек инспекторына, сондайақ қауіпті өнеркәсіптік объектілерде болған жағдайлар кезінде төтенше
жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі мемлекеттік
инспекторға жазбаша хабарлайды.
1.1.6 Жазатайым оқиғалардың статистикасы мен талдауы
Н-1 нысаны бойынша актімен ресімделген әрбір жазатайым оқиға
өндірістегі жазатайым оқиғаларды және денсаулықтың өзге де
зақымдануларын тіркеу журналына енгізіледі және уақытша еңбекке
жарамсыздық және өндірістегі жарақаттану туралы статистикалық есепке
енгізіледі, оған жұмыс беруші қол қояды және белгіленген тәртіппен
статистика органдарына ұсынылады.
Жұмыс беруші Н-1 нысанындағы актілерге сәйкес еңбек жөніндегі
орталық уәкілетті органның аумақтық органдарына белгіленген нысанға
сәйкес ұйымда тиісті кезең ішінде өспелі қорытындымен болған жазатайым
оқиғалар туралы мәліметтерді беруге міндетті.
Егер жазатайым оқиға салдарынан еңбекке уақытша жарамсыздық
кезеңінде зардап шегуші қайтыс болса, жұмыс беруші бұл туралы
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Мемлекеттік еңбек инспекторына хабарлауға және тиісті кезең үшін
статистикалық есепке қажетті өзгерістер енгізуге міндетті.
Жұмыс берушілер жыл сайын жазатайым оқиғалардың себептеріне
жан-жақты талдау жүргізуге, қажетті шаралар қолдануға және
жұмыскерлерді оның нәтижелері туралы хабардар етуге міндетті.
Орталық
және
жергілікті
атқарушы
органдар
өндірістік
жарақаттанудың себептерін талдайды, жазатайым оқиғалардың алдын алу
жөніндегі жұмыс тәжірибесін зерделейді және жинақтайды, осы негізде
тиісті ұсынымдар әзірлейді және оларды кезең-кезеңімен жұмыс
берушілердің, қызметкерлердің және олардың өкілдерінің назарына
жеткізеді.
Өңірлер бойынша және республика бойынша жазатайым оқиғалар
туралы статистикалық мәліметтер жыл сайын жариялануға тиіс.
Жұмыскерлермен жұмысқа бара жатқан немесе жұмыстан келе жатқан
жолда болған жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру және есепке алу тәртібі.
Тергеп-тексеруге жұмысқа бару және жұмыстан шығу жолында екі
сағат ішінде болған, кемінде бір күн еңбекке қабілеттілігінен айрылуға әкеп
соққан жазатайым оқиғалар жатады. Бұл ретте жұмыскерлердің еңбекке
қабілеттілігін жоғалту өндіріспен байланысты емес деп есептеледі.
Жазатайым оқиғаны тергеп-тексеруді комиссия жүзеге асырады.
құрамына жұмыс берушінің, қызметкерлер мен кәсіподақтың өкілдері кіретін
Жұмыс берушінің өкімімен құрылатын жазатайым оқиға фактісі туралы
хабар алынған кезден бастап үш тәулік ішінде жүзеге асырады.
Тергеп-тексеру нәтижелері бойынша Н-2 нысаны (2-қосымша)
бойынша төрт данада жұмысқа немесе жұмыстан келе жатқан жолда болған
жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру актісі жасалады, оған тергеп-тексеруді
жүргізген комиссия мүшелері қол қояды, жұмыс беруші бекітеді және
мөрмен расталады.
Н-2 нысаны бойынша актінің бір данасы еңбекке жарамсыздық
парағымен бірге, екіншісі – тексеру материалымен бірге еңбекті қорғау
қызметінде сақталады, үшіншісі – зардап шегушінің қолына беріледі,
төртіншісі қызметкерлердің өкілдеріне жіберіледі. Н-2 нысаны бойынша Акт
арнайы журналда тіркеледі және бес жыл сақталады.
1.1.7Лауазымды
жауапкершілігі

адамдардың

Қағидаларды

бұзғаны

үшін

Өндірістегі жазатайым оқиғаларды және қызметкерлер денсаулығының
өзге де зақымдануларын (бұдан әрі –жазатайым оқиғалар) толық, объективті
және уақтылы тергеп-тексеру, ресімдеу және тіркеу үшін зардап шеккендер
еңбек қатынастарында тұрған (бұрын болған) жұмыс беруші жауапты
болады.
Жазатайым оқиғаларды дұрыс, уақтылы тергеп-тексеруді және есепке
алуды, сондай-ақ осы жағдайларды туындатқан себептерді жою жөніндегі іс-
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шаралардың орындалуын бақылауды мемлекеттік еңбек инспекторлары,
сондай-ақ төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі
мемлекеттік инспекторлар өз құзыреті шегінде азаматтардың шағымдарын,
арыздарын, өтініштерін тексеру және ұйымдарды зерттеп-қарау арқылы
жүзеге асырады, олар бұзушылықтар анықталған жағдайда, меншік
нысанына қарамастан, барлық ұйымдар орындауға міндетті, анықталған
бұзушылықтарды жою туралы нұсқама беріледі.
Мемлекеттік еңбек инспекторларының немесе төтенше жағдайлардың
алдын алу және оларды жою жөніндегі мемлекеттік инспекторлардың ісәрекеттеріне заңнамада белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.
Шағым беру берілген нұсқамалардың орындалуын тоқтата тұрмайды.
Комиссияның еңбек мемлекеттік инспекторының қатысуынсыз
жүргізген тергеп-тексеру актісінің материалдарында осы Қағидалардың
немесе еңбек заңнамасының талаптарын бұзушылықтар анықталған жағдайда
немесе жазатайым оқиғаны жасыру фактісі анықталған жағдайда,
мемлекеттік еңбек инспекторы қосымша тергеп-тексеру тағайындауға немесе
тиісті қорытынды дайындауға құқылы.
Зардап шеккен адамның, оның сенім білдірілген адамының немесе өзге
де мүдделі адамның жазатайым оқиғаны тергеп-тексерудің барлық
материалдарымен танысуға және қажетті үзінді көшірмелерді жүзеге асыруға
құқығы бар. Жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру, ресімдеу немесе тіркеу
мәселелері бойынша өздері келіспеген жағдайда, олардың бағыныстылығы
тәртібімен еңбек жөніндегі аумақтық уәкілетті мемлекеттік органға немесе
сотқа жүгіну арқылы шағымдануға құқығы бар.
Қазақстан Республикасындағы еңбекті қорғауды мемлекеттік қадағалау
және бақылау органдары.
Қазақстан Республикасының аумағында еңбекті қорғау жөніндегі
заңнамалық және өзге де нормативтік актілердің сақталуын мемлекеттік
қадағалауды және бақылауды жүзеге асырады:
− Қазақстан Республикасының Үкіметі арнайы құратын еңбекті қорғау
жөніндегі мемлекеттік органның мемлекеттік еңбек инспекциясы;
− Қазақстан Республикасының өнеркәсіпте жұмыстың қауіпсіз
жүргізілуін қадағалау және тау-кен қадағалау жөніндегі мемлекеттік
комитеті (Қазақстан Республикасының Мемкентехқадағалау).
Мемлекеттік қадағалау және бақылау органдары, олардың уәкілетті
лауазымды адамдары өз қызметінде жұмыс берушілерге, шаруашылық
органдарына, қоғамдық бірлестіктерге, жергілікті мемлекеттік билік және
басқару органдарына тәуелді емес, Қазақстан Республикасының заңнамалық
актілерінде белгіленген тәртіппен бекітілетін ережелерге сәйкес әрекет етеді.
Мемлекеттік қадағалау және бақылау органының уәкілетті тұлғасының
келесіге құқығы бар:
− меншік және шаруашылық жүргізу нысандарына қарамастан,
кәсіпорындарға алдын ала хабарламай және кез келген уақытта кедергісіз
баруға, министрліктерден, басқа да орталық және жергілікті мемлекеттік
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басқару органдарынан, кәсіпорындардан, жұмыс берушілерден қажетті
ақпаратты алуға;
− кәсіпорындардың басшылары мен басқа да лауазымды тұлғаларына
орындалуы міндетті нұсқамалар беруге;
− кәсіпорындарды, жекелеген өндірістерді, цехтарды, учаскелерді,
жұмыс орындары мен жабдықтарды пайдалануды тоқтата тұруға (тыйым
салу) ;
− кәсіпорындардың
басшыларына,
лауазымды
адамдарына,
жұмысшыларына еңбекті қорғау жөніндегі заңнамалық және өзге де
нормативтік актілерді бұзғаны үшін айыппұл салуға, аталған адамдарды
атқаратын қызметінен шеттету туралы ұсыныс жасауға, қажет болған
жағдайларда оларды қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы мәселені
шешу үшін прокуратура органдарына материалдар беруге.
Жұмыс беруші мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарының
өкілдеріне жүктелген функцияларды орындау үшін барлық қажетті
жағдайларды қамтамасыз етеді.
Мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарының уәкілетті
лауазымды адамдары өкілеттіктерін асыра пайдаланғаны және негізсіз
санкциялар қолданғаны үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасына сәйкес жауапты болады.
Бақылау қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік
органдардың, олардың уәкілетті лауазымды адамдарының шағын кәсіпкерлік
субъектісінің қызметіне сот шешімінсіз 3 күннен аспайтын мерзімге тыйым
салуға немесе тоқтата тұруға қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына
тікелей қатер төндіретін авариялық жағдай туындаған ерекше жағдайларда,
көрсетілген мерзімде міндетті түрде сотқа талап арыз бере отырып, жол
беріледі. Бұл ретте қызметке тыйым салу немесе оны тоқтата тұру туралы акт
сот шешімі шығарылғанға дейін қолданылады.
Еңбекті қорғау жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік
актілерді бұзғаны үшін жауаптылық.
Кәсіпорындардың еңбекті қорғау талаптарын қамтамасыз етпегені үшін
экономикалық жауапкершілігі. Қадағалау және бақылау органдары
анықтаған еңбекті қорғау туралы заңнама бұзылған жағдайда кәсіпорын өз
қаражатынан, еңбекті қорғау қорларына Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген тәртіппен және мөлшерде айыппұл төлейді.
Еңбекті қорғау талаптарына жауап бермейтін өндірістік мақсаттағы
өнімді шығару және өткізу үшін кәсіпорындардың экономикалық
жауапкершілігі.
Еңбекті қорғау талаптарына жауап бермейтін жаңа техниканы,
технологияны, өндірістік объектілерді жасаушылар мен дайындаушылар
әлеуметтік
сақтандыру
органдары
мен
тұтынушыларға
осы
бұзушылықтарды, оның ішінде жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулар
салдарынан зардап шеккендерге өтемақы төлемдерімен байланысты
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шығындарды өтейді. Залалдардың мөлшерін төрелік сот белгіленген
тәртіппен айқындайды және өндіріп алады.
Еңбекті қорғау нормалары мен талаптарын бұза отырып, өндіріс
құралдары мен жаңа технологиялардың жобаларын әзірлеген және оларды
өндіріске енгізуді талап еткен ғылыми-зерттеу және жобалауконструкторлық ұйымдар тапсырыс берушіге осы бұзушылықтарды жою
жөнінде келтірілген залалды өтеуге міндетті. Зиянның мөлшерін төрелік сот
белгіленген тәртіппен айқындайды және өндіріп алады.
Еңбекті қорғау жөніндегі стандарттардың, ережелер мен нормалардың
белгіленген талаптарына сәйкес келмейтін өнімді, оның ішінде шетелден
сатып алынған өнімді өндіру, жарнамалау және сату заңсыз болып табылады.
Кәсіпорынның осындай қызмет нәтижесінде алған пайдасы еңбекті қорғау
қорына алынуға жатады.
1.1.8 Лауазымды адамдардың заңдарды немесеөзге де еңбекті
қорғау жөніндегі нормативтік актілерді бұзғаны үшін жауапкершілігі
Еңбекті қорғау жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік
актілердің бұзылуына кінәлі не қадағалау мен бақылау қызметіне кедергі
келтіретін лауазымды адамдар заңнамада белгіленген тәртіппен әкімшілік,
тәртіптік, материалдық немесе қылмыстық жауаптылыққа тартылады.
Еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік актілердің талаптарын бұзғаны
үшін кәсіпорындардың қызметкерлері Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады.
Өндірісте зардап шеккен қызметкерлерге немесе қызметкерлер қайтыс
болған жағдайда бұған құқығы бар адамдарға келтірілген залал үшін
кәсіпорындардың материалдық жауапкершілігі.
Өндірістегі жазатайым оқиға немесе кәсіптік ауру салдарынан еңбекке
қабілеттілігінен толық немесе ішінара айырылған қызметкерге немесе
қызметкер қайтыс болған жағдайда бұған құқығы бар адамдарға кәсіпорын
не оның құқықтық мирасқоры заңдарда белгіленген тәртіппен және
мөлшерде біржолғы жәрдемақы төлейді және қызметкердің денсаулығына
келтірілген зиян немесе қайтыс болғаны үшін залалдың орнын толтырады.
Біржолғы жәрдемақы мөлшері ұжымдық шартта және Қазақстан
Республикасының заңнамасында айқындалады және кемінде:
− өндірістегі жазатайым оқиға немесе кәсіптік ауру нәтижесінде
қайтыс болған жағдайда қызметкердің он еселенген жылдық жалақысынан
кем емес;
− еңбекте мертігуден немесе кәсіптік аурудан бірінші немесе екінші
топтағы мүгедек деп танылған қызметкердің бес еселенген жылдық
жалақысы;
− еңбекте мертігуден немесе кәсіптік аурудан үшінші топтағы мүгедек
деп танылған қызметкердің екі жылдық жалақысы;
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− мүгедектік белгіленбей, еңбекке қабілеттілігінен тұрақты айырылуды
анықтау кезінде қызметкердің жылдық жалақысы.
Жылдық табысты есептеу тәртібін Қазақстан Республикасының
Үкіметі айқындайды.
Кәсіпорын зардап шеккен қызметкерге, егер ол мұқтаж деп танылса,
емделуге, протездеуге және медициналық және әлеуметтік көмектің басқа да
түрлеріне арналған шығыстарды өтейді. Қажет болған жағдайда кәсіпорын
медициналық қорытындыға сәйкес жәбірленушіні кәсіби оңалтуды, қайта
даярлауды және жұмысқа орналастыруды қамтамасыз етеді немесе осы
мақсаттарға жұмсалған шығыстарды өтейді.
1.1.9 Механизатордың қауіпсіздік техникасы бойынша жалпы
талаптар
Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын білу және қатаң орындау
жазатайым оқиғалардың алдын алудың маңызды шарты болып табылады.
Әрбір механизатор қауіпсіздік ережелерін немесе жұмысты дұрыс
орындау әдістерін сәл бұзу апатқа әкелуі мүмкін екенін есте ұстауы керек.
Тракторларда жұмыс істеуге басқару құқығына куәлігі бар және
машинаның жұмыс орнында нұсқамадан өткен адамдар жіберіледі. Басқа
машинаға ауысқан жағдайда механизатор біліктілігі мен өтіліне қарамастан
міндетті түрде қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтан өтуі тиіс.
Мас күйдегі адамдарды, сондай-ақ науқастарды машиналарда жұмысқа
жіберуге болмайды.
Машинада жұмысқа кіріспес бұрын, оның дұрыс екеніне көз жеткізу
керек. Тракторшы рульмен басқарудың, ілінісу муфтасының, тежегіштердің,
гидравликалық жүйенің жай-күйін, агрегатқа кіретін ауыл шаруашылығы
машинасының жинақтылығы мен жарамдылығын тексеруі тиіс.
Түнгі уақытта жарықсыз, жарығы ақаулы немесе әлсіз жұмыс істеуге
тыйым салынады.
Тракторды немесе ауылшаруашылық машинасын қозғалтқышты
өшірмей және машинаны жерге түсірмей реттеу, техникалық қызмет көрсету
және ақаулықтарды жою мүмкін емес.
Жұмыс басталғанға дейін өңдеуге жататын учаскені тексеру және
қауіпті жерлерде (шұңқырлар, арықтар) көрсеткіштер (кезеңдер) қою қажет.
Жартастарға немесе жартастарға іргелес өрістердің шекаралары бақылау
борозымен белгіленуі керек.
Атыздарда, шөп пен сабанда, бұталарда және жол жиектерінде, трактор
агрегаттары жұмыс істейтін учаскелерде демалуға және ұйықтауға тыйым
салынады.
1.1.10 Тракторларда жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік
Қозғалтқышты іске қоспас бұрын сізге:

30

− тракторды қарап шығу, құрал-саймандар мен май құю құралсаймандарын алып тастау қажет;
− беріліс қорабының ауысу тұтқасы бейтарап күйде екендігіне көз
жеткізіңіз, өйткені жылдамдық қосылып, іске қосылған кезде трактор
орнынан қозғалады және тракторшыны жарақаттауы мүмкін;
− агрегатта аспалы машиналар немесе құралдар болған жағдайда
трактордың гидравликалық аспалы жүйесінің үлестіргішінің иінтірегін
бейтарап қалыпқа орнату қажет;
− штепсельді және қуат алу білігін өшіріңіз.
Дизельді қозғалтқышты сыммен іске қосқан кезде оны қолыңызға
орамаңыз. Іске қосу қозғалтқышының иінді білігін (бауды орау кезінде)
тұтануды алдын ала ажыратпай немесе сымды шырақтан алмай бұруға
тыйым салынады. Дизельді қозғалтқышты іске қосу кезінде аяқты жолға
немесе тірек мұз айдынына қоюға болмайды. Қозғалтқышты іске қосу
кезінде трактор дірілдеп, аяғын жарақаттауы мүмкін.
Трактордың орнынан қозғалуын бастамас бұрын тракторшы:
− трактор мен тіркеме құралдарының алдында (шынжыр табандарда,
дөңгелектерде және т. б.), сондай-ақ олардың арасында адамдардың
жоқтығына көз жеткізу қажет;
− тіркеушілердің өз жұмыс орындары бар-жоғын тексеру қажет;
− қозғалыстың басталуы туралы ескерту сигналын беріңіз және жауап
сигналын күтіңіз.
Трактордың машиналармен қозғалысы кезінде тракторшы:
− жолдың жағдайын және тіркемелердің жағдайын бақылау қажет;
− қозғалыс кезінде тіркеушілердің сигналдарын тыңдау қажет;
− далада, бұрылыстарда, жол жиектерінде жұмыс істеу кезінде аса
мұқият болу, адамдар кездейсоқ болуы мүмкін шөп, сабан үйінділеріне
бармау қажет.
Трактордың қозғалысы мен жұмысы кезінде қатаң тыйым салынады:
− трактордан, машиналардан және құрал-саймандардан секіруге,
қанаттарда, басқыштарда, баспалдақтарда, тіркеме сырғаларда және арнайы
орындықтан басқа басқа жерлерде отыруға, сондай-ақ трактордан тіркеме
машинаға және кері өтуге;
− беткейлерде күрт бұрылыстар жасау;
− тракторды басқаруды басқа адамдар мен жасөспірімдерге беру.
Трактордың артқы жүріспен қозғалысы кезінде адамдардың қозғалыс
жолында жоқтығына және трактор үшін кедергілерге көз жеткізу қажет.
Ауыл шаруашылығы машиналарын тракторға тіркеме немесе ілу үшін
машиналарға қозғалтқыштың төмен айналымында, ілінісу муфтасы мен
тежеуіштердің педальдарынан аяқты түсірмей, артқы жүріспен келу керек.
Тракторшы тіркеме жасайтын жұмысшының қауіпсіздігін бақылауы керек.
Тіркеме трактор тоқтаған кезде ғана жасалады.
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Найзағай кезінде тракторларда және басқа да өздігінен жүретін
машиналарда жұмыс істеуге болмайды. Бұл жағдайда қозғалтқышты
сөндіріп, қондырғыдан кем дегенде 20-30 м қашықтықта болу керек.
Көлік жұмыстарын бастамас бұрын трактордың дөңгелектері кең жолға
қойылады. Темір жолдардың, жолдардың, көпірлердің, бөгеттердің
жарамдылығы мен жүріп өту қауіпсіздігіне көз жеткізбей, олардың жүріп
өтуіне тыйым салынады.
Бірнеше тракторлар бір уақытта қозғалса, олардың арасы кемінде 30 м,
ал тауға түсу кезінде — 50 м аралықты сақтайды.
Адамдарды көлік арбаларында, шаналарда және тіркемелерде
тасымалдауға тыйым салынады.
Доңғалақты тракторларда 12° аспайтын көлбеу кезінде, шынжыр
табанды тракторларда 18°өту қауіпсіз. Көтерілуді немесе түсуді жеңу үшін
төменгі редукторлар кіреді.
Түнгі уақытта қозғалу кезінде және нашар көріну кезінде (тұман,
бұрқасын, қар жауған, көктайғақ) ерекше сақтық пен назар аударады.
Күзетілмеген темір жол өтпесін өткізу кезінде тракторшы темір жолға
10-12 м жетпей-ақ тракторды тоқтатуға, жолдың бос екендігін және жақын
жерде келе жатқан поездың бар-жоғын көруге тиіс. Сіз тек бірінші
жылдамдықта қозғалуыңыз керек.
1.1.11 Тракторға жанармай құю кезіндегі қауіпсіздік
Тракторға жанармай құю кезінде жанармай құю орнына пайдаланылған
газ шығатын құбыр жанғыш ыдыстардан қарама-қарсы жаққа қарайтындай
келеді. Бөшкелердің тығындарын, ыдыстың люктерін балғамен, кескішпен
ашуға тыйым салынады, өйткені соққы нәтижесінде ұшқын және отын
буының жарылуы мүмкін. Бөшкелердің тығындары тек кілттермен ашылады.
Жанармай бактарындағы отын деңгейін өлшеу үшін өлшеуіш сызғыш
қолданылады. Бакта отынның бар-жоғын тексеру үшін ашық отты қолдануға
тыйым салынады.
Қатты қыздырылған қозғалтқыштың салқындату жүйесіне су құйған
кезде радиатордың қақпағы ашылып, оны өзіне қарай еңкейтеді. Бұл
жағдайда олар бет-әлпетті су құятын мойыннан алыс ұстап, қолғапты
пайдаланады.
Қорғасын бензинін пайдалану ережелерін сақтамау өткір және
созылмалы улануға әкелуі мүмкін, өйткені оның улы қасиеттері бар.
Сорғылардың көмегімен тракторлар мен басқа машиналарға бензин құю
керек. Бензинді аузыңызбен соруға болмайды. Бензинмен жанармай құю
кезінде бензин буы тыныс алу органдарына түспеуі үшін резервуарды жел
жағында ұстау керек. Этилденген бензин қолдарына түскен жағдайда оларды
керосинмен, содан кейін жылы сумен және сабынмен жуу қажет. Арнайы
киімді, егер оған бензин тамшылары түссе, желдету және жуу қажет.
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Этилденген бензинмен жұмыс істеу кезінде қол жуғанға дейін тамақ ішуге
тыйым салынады.
1.1.12 Дала жұмыстарындағы қауіпсіздік
Соқаның, культиватордың, аршығыштың, тырмалардың, аунақтардың,
сепкіштердің жұмыс органдары агрегат тоқтағаннан кейін ғана арнайы
тазартқыштармен тазартылады.
Себу агрегаты жұмыс істеп тұрған кезде сепкіштің жәшігіндегі
тұқымдарды қолмен тегістеуге рұқсат етілмейді, ол үшін ағаш қалақ
қолданылады.
Агрегаттың қозғалысы кезінде маркерлерді көтеруге және түсіруге
тыйым салынады.
Уланған тұқымдарды себу кезінде сепкіштерге алдын ала қол жуусыз
темекі шегуге және тамақ ішуге тыйым салынады.
Тұқым сепкіштің барысында себуге тыйым салынады. Сепкіш жұмыс
кезінде сепкіштің табанында болуы тиіс. Тұқым жәшігіне отыруға, сепкіштің
тіркемесіне көтерілуге тыйым салынады.
Минералды тыңайтқыштарды шашуға арналған агрегаттарға қызмет
көрсететін
жұмысшылар
сақтандырғыш
көзілдіріктермен
және
респираторлармен қамтамасыз етіледі.
Көшет отырғызатын машиналарға қызмет көрсететін жұмысшылар
жеңнің қайырмасы ұқыпты байланғанына көз жеткізуі қажет.
Екі жақты сигнализация болмаған кезде себу және отырғызу
агрегаттарының жұмысына тыйым салынады.
Жинау машиналары жұмыс істеп тұрған кезде оларды майлауға,
реттеуге, жөндеуге, сондай-ақ кесетін аппараттарды тазалауға тыйым
салынады. Бұл жұмыстарды орындау үшін құрылғы тоқтатылады,
трактордың қуат алу білігі өшіріледі, ал қозғалтқыш өшіріледі.
Жинау машиналарын тіркеу және жұмыс істеу кезінде жұмысшылар
кесу аппараттарының алдында болмауы керек.
Шөп шапқыштардың саусақ арқалығын көлік жағдайына орнатқан
кезде оны сәуленің саусақтарынан көтеруге тыйым салынады.
Пресс-таңдаушылар жұмыс істеген кезде шөпті (сабанды) қабылдау
камерасына қолмен немесе шанышқымен беруге, тоқу аппаратындағы сымды
қолмен түзетуге, түйін байлағыштың ілмегінен түйіндерді тартуға,
маховиктің жанында және тоқу инелерінің қозғалыс аймағында болуға
болмайды.
Маятниктің жұмысы кезінде түсіру кезінде тырнақтардың немесе
тырмалау торының астында және оған қарсы тұруға болмайды. Маятниктің
торында адамдарды маяға көтеруге немесе одан түсіруге тыйым салынады.
Қабылдау камерасын және комбайнның бастырғышының басқа
механизмдерін жөндеу және реттеу комбайнның қозғалтқышы тоқтаған кезде
ғана жүргізіледі.
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Нан жинаумен жұмыс істейтін тракторлар мен комбайндардың
пайдаланылған газ шығатын құбырлары ұшқын ұстағыштармен
жабдықталады.
Сүрлем жинау және жүгері жинау комбайндарының жұмысы кезінде
кесетін барабандар мен ұсақтағыштың қақпақтарын ашуға және
комбайндардың алдында тұруға тыйым салынады.
Улы химикаттарменжұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік.
Улы химикаттармен жұмыс басталар алдында міндетті түрде нұсқама
жүргізіледі. Улы химикаттармен жұмысқа 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер,
жүкті және бала емізетін әйелдер жіберілмейді.
Улы заттарды тұрғын және өндірістік үй-жайлардан алыс жабық
қоймаларда сақтайды.
Қатты әсер ететін уларды ашық аспан астында, қалқаларда, сондай-ақ
ылғалды үй-жайларда сақтауға қатаң тыйым салынады.
Пестицидтерді
дайындау,
тұқымдарды
байыту,
өсімдіктерді
тозаңдандыру және бүрку кезінде респираторлар немесе мақта жастықшасы
бар дәке таңғыштары, көзілдірік пен қолғап кию керек.
Жұмыс аяқталғаннан кейін сыртқы киім күн сайын мұқият тазаланады,
ал іш киім әр 2-3 күн сайын өзгереді. Жұмыс аяқталғаннан кейін қалған улы
химикаттар қоймаға тапсырылады немесе жойылады.
Улы химикаттары бар ыдысты қоймада сақтайды, қатаң есепке алады
және басқа мақсаттарда пайдаланбайды. Улардың ерітінділерін дайындау
орындары жұмыс аяқталғаннан кейін залалсыздандырылады.
Уланудың алдын алу үшін егістіктер мен екпелерді соңғы өңдеу егін
жинаудан 20-25 күн бұрын жүргізіледі.
Улы химикаттармен жұмыс істеу кезіндегі жұмыс күнінің ұзақтығы 6
сағаттан, ал қатты әсер ететін улармен жұмыс істеу кезінде — 4 сағаттан
аспауға тиіс, жұмыс күнінің қалған бөлігі басқа жұмыстарда пайдаланылады.
Жұмыс орындарында және әсіресе улы химикаттармен өңделген
орындар арқылы өтетін жолдарда ескерту жазбалары қойылады.
Өңдеуден кейін белгіленген мерзім ішінде улы химикаттармен
өңделген алаңда мал жаюға тыйым салынады.
Улы химикаттармен жұмыс істеу кезінде темекі шегуге, ішуге, тамақ
ішуге рұқсат етілмейді.
1.1.13 Өртке қарсы қауіпсіздік шаралары
Әрбір механизатор өрт қауіпсіздігі ережелерін, өртті сөндіру тәсілдерін
білуге және өрттің туындауын болдырмайтын шараларды сақтауға міндетті.
Өрттің себебі отты абайсыз пайдалану ғана емес, сонымен қатар
жанғыш заттың ыстық газдармен байланысы, трактордың қыздырылған
бөліктеріне сабан түсуі және т.б. болуы мүмкін. Тамырдағы және орамдағы
құрғақ астық массивтері тез тұтанады.
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Комбайндар мен дестелегіштер жұмыс істеген кезде мотовилдің,
іріктегіштің, біліктер мен шкивтердің айналмалы бөліктеріне оралатын
құрғақ сабақтар, егер оларды уақтылы алып тастамаса, үйкелістен жануы
мүмкін.
Жинауда жұмыс істейтін тракторлар техникалық жарамды және ұшқын
сөндіргіштермен, коллекторларды жабатын қалқандармен және басқа да
өртке қарсы құралдармен, сондай-ақ алғашқы өрт сөндіру құралдарымен (өрт
сөндіргіштермен, күректермен және т.б.) жабдықталуы тиіс.
Қозғалтқыш жанған жағдайда отын беруді тоқтату, ал от ошағын өрт
сөндіргішпен сөндіру немесе оны дымқыл брезентпен, киіммен жабу,
топырақпен, құммен жабу, отты сөндіру қажет.
Тұтанған жанармайды сөндіру кезінде құмды, жерді немесе төсемді
пайдалану керек. Бұл жағдайда суды пайдалану мүмкін емес, өйткені мұнай
өнімдері суға қарағанда жеңіл және қалқымалы жану бетін арттырады.
Өртті сөндіру үшін көбік пен көмірқышқыл газын өрт сөндіргіштер, су,
түрлі төсек жапқыштар, құм және т. б. қолданылады.
Өрт сөндірудің техникалық құралдары ретінде, арнайы өрт сөндіру
машиналарынан басқа, жуу машиналары, автожанармай құю машиналары
және жаңбырлатқыш машиналар пайдаланылуы мүмкін.
Егін жинау жұмыстары кезінде ауыл шаруашылығы, қайта өңдеу және
ауыл шаруашылығына қызмет көрсету ұйымдарының қызметкерлері өсімдік
шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу кезінде еңбекті қорғау
жөніндегі ережелердің бірқатар негізгі талаптарына назар аударуы қажет.
Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру және егіннен кейінгі өңдеу
кезінде еңбекті қорғау жөніндегі қағидаларда талаптар қамтылады:
− аумаққа, ғимараттар мен құрылыстарға;
− өндірістік үдерістер мен жабдықтар;
− далалық механикаландырылған жұмыстар;
− өнімді жинаудан кейінгі өңдеу;
− электр қауіпсіздігі.
1.1.14 Территория
Аумақта орналасқан қазаншұңқырлар,шұңқырлар, орлар, жұмыс
жүргізу учаскелері биіктігі кемінде 1,2 м, ал адамдар көп өтетін жерлерде
кемінде 2 м дуалмен қоршалады. Оларды ашқан кезде биіктігі кемінде 1,2 м
тосқауыл қоршауларды және «Абайлаңыз! Құлау мүмкін!».
Арықтар, орлар арқылы өтетін жерлерде ені кемінде 1 м, биіктігі
кемінде 1,1 м таяныштары бар, таяныштардың төменгі жағында төсемнен
0,15 м биіктікке дейін тұтас қаптамалы және 0,5 м биіктікте қоршау планкасы
бар берік өтпелі көпірлер орнатылады.
Аумаққа кіруге және одан шығуға арналған қақпалар ішке қарай
ашылуы немесе жылжымалы болуы тиіс, бұл ретте оларды өз еркімен жабу
мүмкіндігі болмауы тиіс. Қақпаның ені кемінде 4,5 м болуы керек.
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Қызметкерлердің пункт аумағына кіруі өту үй-жайлары арқылы жүзеге
асырылуы тиіс. Адамдардың көлік қақпалары арқылы өтуіне тыйым
салынады.
күйі

1.1.15 Машиналар мен өндірістік жабдықтардың техникалық жай-

Беріліс іске қосылған кезде қозғалтқышты іске қосуды бұғаттау
ақаусыз болуы тиіс.
Машиналардың қозғалатын, айналатын бөліктері (кардан, шынжыр,
белдік, тісті берілістер) қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін
қорғаныш қаптамалармен қоршалуы тиіс.
Қорғау қоршауларында, қызмет көрсету кезінде қауіпті машиналар
тораптарының жанында жұмыскерлерге қауіп туралы ескертетін жазулар
болуы тиіс.
1.1.16 Машиналар мен машина-трактор агрегаттарын жұмысқа
дайындау
Қозғалтқышты іске қоспас бұрын тракторшы көз жеткізуге міндетті:
− беріліс қорабын, гидрожүйені, қуат алу білігін басқару тұтқалары,
жұмыс органдарының басқару тұтқалары бейтарап немесе өшірулі күйде,
ілінісу муфтасы өшірулі;
− машинаның немесе агрегаттың ықтимал қозғалысы аймағында
адамдар болмаған кезде (трактордың астында және онымен агрегатталатын
машинаның астында).
Трактордың машинаға (құралға) қарай қозғалысы басталар алдында
тракторшы дыбыстық сигнал беруі, трактор мен машина арасында
адамдардың жоқтығына көз жеткізуі және осыдан кейін ғана қозғалысты
бастауы тиіс. Машинаға (құралға) төмен берілісте кері жүріспен, бірқалыпты
және жұлқымай келу керек. Бұл ретте тракторшы тіркемені орындайтын
қызметкердің командасын қадағалауға, қажет болған жағдайда машинаның
тоқтауын қамтамасыз ету үшін аяқтарын ілінісу муфталары мен тежегіштерді
басқыштарда ұстауға міндетті.
Тіркемені орындайтын қызметкер трактордың машинаға қозғалысы
кезінде оның қозғалу жолында болмауы тиіс. Тіркеме құрылғыны қосуға
(ағытуға) тракторшының командасы бойынша трактор толық тоқтаған кезде
ғана рұқсат етіледі.
Машинаны ілу немесе тіркеу кезінде тракторшы беріліс қорабының
ауысу тұтқасын бейтарап күйге орнатып, аяғын тежегіште ұстауға міндетті.
Шынжыр табанды тракторы бар тіркеме машинаны агрегаттау кезінде
аспалы механизмнің бойлық тартқыштарының арасындағы кеңістікте, тіпті
тоқтатылған трактордың өзінде де болуға тыйым салынады.
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Трактордың қуатын іріктеу білігінен жұмыс істейтін машиналарда
кардан білігінің қорғаныш қаптамасы айналудан тіркелуі тиіс, ал трактор мен
машинада кемінде 50 мм шамадағы қорғаныш қаптамасының құйғыштарын
жабатын қорғаныш қоршаулары (қаптамалар) орнатылуы тиіс.
Машиналардың жұмыс жүргізілетін жерге шығуы жүргізушіде
(тракторшы, комбайншы) куәлік және жұмыс жүргізуге жауапты лауазымды
адам қол қойған жол парағы (наряд) болған кезде белгіленген тәртіппен рейс
алдындағы медициналық тексеруден өткеннен кейін ғана жүзеге асырылуы
тиіс.
Жұмысшыларды жылжымалы машиналар мен агрегаттарға көтеруге
немесе түсіруге тыйым салынады.
Машиналардың топтық жұмысы кезінде жұмыс істейтіндердің ішінен
үлкені тағайындалуы тиіс:
− машина-трактор агрегатында–тракторшы;
− өздігінен жүретін комбайндарда–комбайнер;
− өндірістік үй-жайларда (өндірістік алаңдарда) –механик.
Электр жеткізу желілері (бұдан әрі – ЭЖЖ) өтетін өрістер мен
жолдардың учаскелерінде машиналардың өтуі мен жұмыс істеуіне көлік
құралдарындағы машинаның немесе жүктің ең жоғары нүктесінен сымдарға
дейінгі қашықтық сақталған кезде рұқсат етілуі тиіс.
Кернеуі 330 кВ және одан жоғары ЭЖЖ-мен қиылысатын жолдарда
осы желілердің күзет аймақтарында көліктің тоқтауына тыйым салатын жол
белгілері орнатылуы тиіс.
1.1.17 Алаңды дайындау
Машина-трактор
агрегаттарының
жұмысына
арналған
алаң
дақылдардың түріне байланысты алдын ала дайындалуы тиіс. Жыраның
немесе жартастың жағынан өрістің шекарасын шетінен кемінде 10 м
қашықтықта бақылау борозымен аяқтау керек. Демалуға арналған орындар
айқын көрінетін ілгектермен белгіленеді.
Дайындалмаған өрістерде машиналардың жұмысына тыйым салынады.
Жалға алушы ЭЖЖ өтетін алқаптарда жинау жұмыстарын бастамас
бұрын мамандандырылған ұйымдардың сымдардың салбырауын тексеруді
ұйымдастыруға міндетті.
Жинау жұмыстарын жүргізу кезінде:
− бұрылу және бұрылу кезінде машиналардың қозғалыс жылдамдығы
3-4 км-ден, ал баурайларда–2-3 км-ден аспауы тиіс;
− өздігінен жүретін комбайндар 18 жасқа толған, тиісті санаттағы
тракторшы-машинист куәлігі бар екі қызметкермен жасақталуы тиіс;
− өрістерді қашаларға, орларға және шалғыларға бөлуді тек тәуліктің
жарық уақытында жүргізу қажет;
− жинау машиналары мен көлік құралдарының қозғалу тәсілдері
соқтығысу жағдайларын болдырмауы тиіс.
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Технологиялық өніммен, жасыл массамен, тұқыммен, астықпен
толтырған кезде, сондай-ақ өнімді жинау (салу, сүрлем салу, үймелеу)
орнына тасымалдаған кезде автомобиль шанағында немесе трактор
тіркемесінде адамдардың болуына тыйым салынады.
Өздігінен жүретін комбайндарды басқаруға және оларға техникалық
қызмет көрсетуді жүргізуге 18 жасқа толған, белгіленген тәртіппен
медициналық тексеруден, кәсіптік даярлықтан, еңбекті қорғау мәселелері
бойынша оқытудан және білімін тексеруден өткен қызметкерлер жіберіледі.
Жинау машиналарының жұмыс органдарына технологиялық өнімнің
бітелуін, тұрып қалуын және оралуын техникалық қызмет көрсетуді,
жөндеуді және жоюды жұмыс органдары ажыратылған және қозғалтқыш
тоқтаған кезде ғана жүргізген жөн.
Комбайн бункеріндегі астық қоймаларын жою үшін вибраторды немесе
ағаш күректі пайдалану қажет. Астықты аяқпен, қолмен немесе темір
заттармен итеруге тыйым салынады.
Жинау машиналары домкратты орнату үшін берік ағаш төсемдермен
жабдықталуы тиіс. Домкратты машинаны алдын ала тоқтатып және
доңғалақтардың астына домалатуға қарсы тіреулерді (башмақтарды)
орнатып, арнайы белгіленген орындарда ғана орнату керек.
Жинау машиналарының немесе көлік құралдарының дөңгелектерін
демонтаждау кезінде доңғалақ дискілерін бекітудің барлық болттары толық
тартылмайынша шиналарды айдауға тыйым салынады.
Доңғалақтың жиегіндегі дискілерді бекіту болттарының сомындарын
шинада қысым болған кезде бұрауға тыйым салынады.
Егін жинау жұмыстары басталғанға дейін мынадай ұйымдастыру ісшаралары жүргізілуге тиіс:
− тракторлар мен жинау машиналарын дайындау аяқталды;
− жұмыскерлерге техниканы бекітіп бере отырып, жинау-көлік
кешендері (буындары) құрылды;
− техникалық қызмет көрсету буындары ұйымдастырылды;
− бөлінген учаскелерде далалық орнақтар және жұмыскерлердің
демалатын орындары, техника мен жанар-жағармай материалдарын сақтауға
арналған алаңдар жабдықталған;
− жұмыс орнында еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық өткізілді.
1.1.18 Көліктердің беткейлердегі жұмысы
Беткейлерде жұмыс істеуге тыйым салынады:
− машинаның (агрегаттың) сырғуын тудыратын
ылғалдығы кезінде;
− қалың тұманда (көріну 50 м-ден кем);
− қар жамылғысының болуы;
− мұздатылған топырақ;
− күннің қараңғы уақыты.
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топырақтың

Өсімдік шаруашылығы өнімдерін егіннен кейінгі өңдеуді жүргізу
кезінде мыналарды қамтамасыз ету қажет:
− үйінді және қарау шұңқырларын, бункер-жинағыштарды қоршау;
− стационарлық сатыларды горизонтқа 60° аспайтын бұрышпен
орнату;
− ені 200 мм-ден кем емес сатылардың сатыларын ағаштан немесе
кедір-бұдырланған табақты металдан жасау;
− көлік құралдары үшін ыңғайлы кіреберіс;
− электрлік жарықтандыру.
Астықты бункерлерде өңдеу және сақтау кезінде соңғылары
сақтандырғыш тормен немесе қақпақпен жабдықталуы және құлыпқа
жабылуы тиіс.
Астық пен талшықты дақылдарды жинағаннан кейін өңдеумен
айналысатын жұмысшылар қайта өңделетін өнімнің қалдықтарын жою үшін
ағаш күректермен, шұңқырлармен және тырмалармен қамтамасыз етілуі тиіс.
Машиналарды ішкі қарау, оларды жөндеу, ұзақ уақытқа ажырату,
ақаулықтар кезінде олар электр қоректендіру желісінен ажыратылуы, ал
трансмиссиялық жетек кезінде жетек белдіктері алынып тасталуы тиіс.
Жабдықты іске қосу орнында «Қосуға болмайды – жөндеу», «Жабдық
ақаулы» немесе «қосуға болмайды – адамдар жұмыс істеп жатыр»деген
жазуы бар тақтайша ілінуі тиіс.
1.1.19 Ағынды желілер, конвейерлер
Желілерде машинаның немесе желі бөлшектерінің бұзылғаны туралы
ескертетін немесе технологиялық процестің бұзылғаны туралы белгі беретін
сақтандыру және автоматты бұғаттау құрылғылары көзделуі тиіс. Желі
Желіні қосу туралы ескертетін дабылмен жабдықталуы тиіс.
Тиеу және түсіру құрылғылары жүктің сыналануын және оларда тұрып
қалуын, шашылып қалуын немесе даналы жүктердің түсуін және конвейердің
қайта тиелуін болдырмауы тиіс.
Конвейердің қызмет көрсетуші персонал қол жеткізе алатын
қозғалмалы бөліктері қоршалуы тиіс. Тік керу станцияларының жүктері
еденнен кемінде 2 м биіктікте қоршалуы тиіс. Жүктерге олардың массасын
реттеу үшін еркін тәсіл қамтамасыз етілуі тиіс.
Бас және құйрық бөліктеріндегі конвейерлер тоқтауға арналған
авариялық кнопкалармен жабдықталуы тиіс.Барлық ұзындығы бойынша
ашық конвейерлер авариялық тоқтауға арналған ажыратқыштармен қосымша
жабдықталуы тиіс.
Конвейерлерді басқару жүйесінде авариялық жағдайды жойғанға дейін
жетекті қайта қосу мүмкіндігін болдырмайтын бұғаттау көзделуі тиіс.
Бірнеше рет орнатылған және бір уақытта жұмыс істейтін конвейерлерден
немесе басқа машиналармен бірге конвейерлерден тұратын технологиялық
желіде конвейерлер мен барлық машиналардың жетектері қандай да бір
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машина немесе конвейер кенеттен тоқтаған жағдайда алдыңғы машиналар
немесе конвейерлер автоматты түрде ажыратылатындай, ал кейінгілері
олардан тасымалданатын жүк толық кеткенге дейін жұмыс істеуді
жалғастыратындай етіп бұғатталуы тиіс, сондай-ақ әрбір конвейерді ажырату
мүмкіндігі көзделуі тиіс.
Астық және басқа да сусымалы материалдарды жинауға арналған
шнектің ашық бөлігі оларды көлік құралдарына тиеу кезінде Берік тормен
қоршалуы тиіс.
1.1.20 Кептіргіштер
Кептіргіштер шахталарының бұрғыш камераларына апаратын есіктер
жұмыс кезінде тығыз жабылып, камераның ішіне ашылуы тиіс.
Дәнге арналған бункерлердің үйінді шұңқырлары, люктері және
лаздары 250´75 мм-ден аспайтын ұяшықтары бар, есептеу бойынша қажетті
өндірістік жүктемені көтере алатын металл торлармен жабылуы тиіс, бұл
торлар бір жағымен ілмектерге бекітіледі, ал екінші жағынан кілттері астық
ағынының меңгерушісінде сақталатын құлыптарға жабылады және жөндеу
немесе тазалау қажет болған кезде астық тоғы немесе кешен (агрегат)
механигіне қол қойғызып беріледі.
1.1.21 Құрал-жабдық, құрал-сайман және қол аспабы
Ыдыс (тұғырықтар, контейнерлер, жәшіктер) берік болуы, сынған
тақтайлары, шығып тұрған шегелері, сымдары және зақымданулары болмауы
тиіс.
Тегендердің, контейнерлердің жүк көтергіштігі және кезекті сынау
(аттестаттау) мерзімдері көрсетілген биркалары болуы тиіс.
Қол аспабы (айыр, тырма, күрек) жарамды және қатты ағаштардан
жасалған тұтқалары болуы тиіс. Беті тегіс, сызаттарсыз және бұдырсыз,
талшықтардың бүкіл ұзындығы бойымен бойлық орналасуы керек. Жұмсақ
немесе ірі қабатты ағаш түрлерінен (шырша, қарағай) қалам жасауға жол
берілмейді.
Балғалар мен кувалдалар сәл шығыңқы, тегіс, құлатылмаған,
қылтамырсыз, ойықсыз, майысқан, жарылған және еңістенбеген бойканың
беті болуы тиіс. Олар ағаш тұтқаларға мықтап отырғызылып, металл
сыналармен сыналуы керек. Тұтқаның осі құралдың бойлық осіне дұрыс
бұрышта орналасқан.
1.1.22 Астық тазалау жабдықтарын пайдалану
Өздігінен
түсіргішпен
астықты
үймелерге
түсіру
кезінде
жұмыскерлердің түсіру аймағында және көлік құралының жүру жолында
болу мүмкіндігін болдырмауы тиіс.
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Жабдық жұмысын бастамас бұрын, көлік құралынан астықты түсіру
алдында механик (оператор) дыбыс сигналын беруі тиіс.
Ақауларды жою, машиналарды астық материалы мен қалдықтардан
тазарту, машиналар мен астық тоғы жабдықтарының жұмыс органдарын
майлау және реттеу агрегат (кешен) механигімен, қызмет көрсетілетін
машина операторымен тек сөндірілген (токтан ажыратылған) машиналар мен
жабдықтар кезінде жүргізілуі тиіс.
Электрлендірілген машиналарды электр желісіне қосуды (ажыратуды)
және машиналардың электр бөлігін жөндеуді электр техникалық персонал
жүргізуі тиіс. Электрлендірілген жабдыққа қызмет көрсететін машинистерге
машиналарды қосуға және ажыратуға ғана рұқсат етіледі.
Жұмыс аяқталғаннан кейін тоқ бастығы немесе кешен (агрегат)
механигі үйінді шұңқырында, шұңқырларда норийлердің, бункержинақтағыштарда қызметкерлердің жоқтығына көз жеткізуі тиіс.
Конвейерлерді, норий табандықтарын және басқа да машиналарды олар
жұмыс істеп тұрған кезде үйінділерден, престелген өнімнен немесе түсіп
қалған заттардан тазартуға жол берілмейді. Тазалау машина толық
тоқтағаннан және олардың кездейсоқ іске қосылуын болдырмайтын шаралар
қабылданғаннан кейін жүргізілуі тиіс. Норияның төменгі басын астық
үйіндісінен қолмен тазалауға тыйым салынады.
Астық тазалау және тасымалдау машиналарының қоректендіруші
конвейерлеріне астықты қолмен беру ағаш күрекпен жүргізілуге тиіс.
Астықты беру кезінде жұмыскерлер астық үймесінен алыс және
қырғыш конвейерден 1,5 м жақын емес жерде орналасуы тиіс.
Машина жұмыс істеп тұрған кезде қоректендіруші конвейер арқылы
өтуге және Астықты жұмыс органдарына қолмен жинауға жол берілмейді.
Астық қоймаларын құлату үшін құлау призмасынан қауіпсіз
қашықтықта болуға және астықпен көмілу мүмкіндігін болдырмауға
мүмкіндік беретін ұзын тұтқалары бар арнайы қырғыштарды пайдалану
қажет.
1.1.23 Астықты азыққа өңдеу кезіндегі қауіпсіздік талаптары
Астықты жаншу, экструдтау және экспандерлеу үшін пайдаланылатын
машиналар мен жабдықтар пайдалануға беру алдында техникалық жарамды
күйге келтірілуі, техникалық нормативтік құқықтық актілердің талаптарына
сәйкес келуі тиіс.
Машиналар мен жабдықтардың қозғалатын, айналатын бөліктерінде
(жаныштағыш біліктерде, шынжырлы, белдік берілістерде) қызметкерлердің
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қорғаныс қоршаулары болуы тиіс.
Қорғау қоршауларында және қызмет көрсету кезінде қауіпті
машиналар тораптарының жанында жұмыскерлерге қауіп туралы ескертетін
жазулар болуы тиіс.
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Трактордың қуатын іріктеу білігінен жұмыс істейтін машиналарда
кардан білігінің қорғаныш қаптамасы бекітілуі тиіс, ал трактор мен
машинада кемінде 50 мм шамадағы қорғаныш қаптамасының құйғыштарын
жабатын қорғаныш қоршаулары (қаптамалар) орнатылуы тиіс.
Машиналар мен жабдықтардың жұмысы кезінде тыйым салынады:
− қорғаныс қоршауларын алуға және орнатуға;
− жүргізуге майлауға, жөндеуге, тазалауға.
Машиналар жұмыс органдарын тазалау үшін қажетті құралдармен
жабдықталуы тиіс. Жабдық жұмыс істеп тұрған кезде жұмыс органдарын
тазалауға немесе технологиялық реттеуге тыйым салынады.
Электр жетегі бар машиналар мен жабдықтар сенімді жерге
тұйықталуы тиіс.
Жабдық жетектің шамадан тыс жүктелуінен автоматты қорғаныспен
жабдықталуы тиіс.
Қызметкерлер шырмауық жабдығымен жұмыс істеудің қауіпсіз
әдістеріне оқытудан өтуі тиіс .
Аршылған астыққа арналған сақтау орындарының ені астықты
таптауды жүзеге асыратын трактордың кедергісіз өтуі үшін кемінде 4 м
болуы тиіс.
Сүрлемдік орлар мен сақтау орындарына кіру және шығу жағынан
көлік құралдарын маневрлеу үшін жеткілікті кірме жолдар мен тегіс алаңдар
дайындалуы тиіс.
Жөндеу жұмыстары электр қоректендіру желісінен толық
ажыратылғаннан кейін ғана ажырату орындарында ескерту плакаттарын
міндетті түрде ілу арқылы жүргізілуі тиіс.
Автомашиналардың немесе трактор тіркемелерінің шанақтарында
оларды астықпен толтырған кезде және өнімді сақтау орнына тасымалдаған
кезде адамдардың болуына жол берілмейді.
Желінің жекелеген машиналарын оларда ақаулықтар (авариялық
жағдайлардан басқа) туындаған кезде ажыратуды желінің осы учаскесі
бойынша жетекші ғана жүргізуі тиіс.
Авария, машина сынған, жұмыскерлердің қауіпсіздігіне қатер төнген
жағдайда желіні ажыратуды авариялық тоқтату түймесіне жақын орналасқан
кез келген жұмыскер жүргізе алады.
1.2 Қоршаған ортаны қорғау принциптері, табиғатты пайдалану
нормалары мен ережелері. Жер қойнауы мен атмосфераның адам өмірі
үшін маңызы
Адам –тек әлеуметтік ғана емес, ең алдымен биологиялық тіршілік иесі,
сондықтан барлық табиғи жағдайлар мен қоршаған орта факторлары оның
денсаулығына әсер етеді. Мыңдаған жылдар бойы адамның белсенді қызметі
биосферада үйлесімді өмір сүруге емес, тек өзі үшін өмір мен жұмыс үшін
қолайлы жағдай жасауға бағытталған.

42

Адамдар батпақты жерлерде қалалар салды, тауларда туннельдер
салды, ормандарды кесіп тастады, су қоймаларын құрғатты, жер бетінде
көмір және мұнай түрінде көптеген миллиондаған жылдар бойына қоршалып
тұрған көміртекті ауаға бөліп шығарды, Жердің басқа тұрғындарының өмір
жағдайларын ескермей, атом электр станцияларын салды ( жануарлар,
өсімдіктер, микроорганизмдер). Бұл адам мен табиғат арасындағы
байланысты едәуір қиындатты. Уақыт өте келе адамдар жайлы өмір сүруге
тырысып, биосфераның табиғи тепе-теңдігін бұзғанын түсінді. Бірақ жойқын
механизм бұрыннан іске қосылғандықтан, тепе-теңдікті қалпына келтіру
үшін көптеген жылдар қажет болады.
Экологиялық фактор дегеніміз не? Қоршаған орта факторларының
жіктелуі табиғатпен тығыз қарым- қатынаста өмірге тез оралу мүмкін емес
екенін түсініп, адамдар, басқа тірі организмдер мен олардың өмір сүру
жағдайлары арасындағы қарым-қатынас мәселелерін зерттеу үшін адамдар
арнайы Ғылым-экологияны ойлап тапты (грек. oikos –тұрғын үй, үй). Осы
ғылыми салада қолданылатын терминологияға сәйкес тіршілік әрекетінің кезкелген кезеңінде тірі организмге тікелей немесе жанама әсер ететін және
бейімделу реакцияларын беретін қоршаған ортаның кез-келген жағдайы
экологиялық фактор болып табылады.
Экологиялық факторларды шартты түрде үш үлкен топқа бөлуге
болады:
− биотикалық – жабайы табиғаттың әсері;
− абиотикалық (климаттық, эдафиялық және т. б.) – жансыз
табиғаттың әсері;
− антропогендік – адамның ақылға қонымды немесе негізсіз ісәрекетінің әсері.
Қазіргі уақытта адам ағзасының бейімделу механизмдері қоршаған
ортаға қарағанда баяу жұмыс істейді, осыған байланысты денсаулық
проблемалары туындайды. Бұл әсіресе заманауи мегаполистердің
тұрғындарына қатысты. Ауаның ластануы несімен қауіпті? Үлкен қалада
өмір сүрудің көптеген жағымды жақтары бар. Оларға жайлылық,
коммуналдық ыңғайлылықтың болуы, дамыған инфрақұрылым және өзін-өзі
жүзеге асыру мүмкіндігі жатады. Сонымен бірге, мегаполистер қолайсыз
экологиялық факторлармен байланысты адам денсаулығына үлкен қауіп
төндіреді. Ірі қалалардың ауасы миллиондаған машиналардың бензин
шығарындыларымен
үнемі
уланып
отыратындықтан,
өнеркәсіптік
кәсіпорындарда мезгіл-мезгіл авариялар орын алады, нәтижесінде
атмосфераға зиянды заттар шығарылады.
Адамның негізсіз әрекеті нәтижесінде қоршаған ортаға ондаған
миллиард тонна көмірқышқыл газы, жүздеген миллион тонна көміртегі
тотығы мен шаң, ондаған миллион тонна азот оксиді, сондай-ақ асбест,
бериллий, никель, хром және т.б. кіретін көптеген фреондар, улы химикаттар
мен қауіпті канцерогенді заттар түседі. Тіршілік қалдықтарындағы химиялық
заттар бір тізбектен екіншісіне экологиялық байланыстар арқылы өтеді:
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ауадан топыраққа, топырақтан суға, судан атмосфераға және т. б.
нәтижесінде олар адам ағзасына енеді. Қазіргі заманғы өнеркәсіптік
кәсіпорындар атмосфераға шығаратын токсиндер Антарктида мұзында да
кездеседі! Қоршаған ортаның ластануы қышқыл жаңбырдың түсуінен,
түтінді түтіннің пайда болуынан және улы әсерлерден көрінеді.
Атмосферадағы Фреон Жерді ультракүлгін сәулелердің зиянды
әсерінен қорғайтын озон қабатының қалыңдығын азайтуға көмектеседі.
Жоғарыда аталған барлық химиялық заттар концентрацияға және әсер ету
уақытына байланысты әртүрлі белгілерді тудырады: жұлдыру, жөтел, жүрек
айну, айналуы, есінің жоғалуы, сондай-ақ жедел немесе созылмалы улану.
Денені химиялық заттармен үнемі улану, тіпті аз мөлшерде болса да, өте
қауіпті! Ол шаршау, апатия, назардың әлсіреуі, ұмытшақтық, ұйқышылдық,
ұйқысыздық, көңіл-күйдің қатты ауытқуы және басқа нейропсихикалық
ауытқулар түрінде көрінеді. Зиянды токсиндер бүйрекке, бауырға,
көкбауырға, сондай-ақ негізгі гемопоэтикалық орган болып табылатын сүйек
кемігіне теріс әсер етеді.
Жоғары белсенді химиялық қосылыстар организмде жиналып, алыс
әсер етеді. Осылайша, қолайсыз экологиялық факторлар тірі организмдердегі
генетикалық өзгерістерді тудырады, ұрықтың ішілік дамуына теріс әсер
етеді, ауыр ауруларды тудырады және өлім-жітімді арттырады. Бұл тұрғыда
радиоактивті шығарындылар әсіресе қауіпті. Қоршаған ортаның ластануына
реакциялар жынысына, жасына, адам ағзасының сипаттамаларына және
иммунитетке байланысты. Ең осал-балалар, зейнеткерлер және белгілі бір
созылмалы аурулардан зардап шегетін адамдар. Дәрігерлер нақты
аймақтардағы экологиялық жағдайдың нашарлауы мен аллергиялық және
онкологиялық аурулардың өсуі арасында тікелей байланыс орнатты.
Сондай-ақ, темекі шегу адам денсаулығына үлкен қауіп төндіретінін
ұмытпау керек. Темекі шегушінің өзі зиянды заттармен дем алумен қатар, ол
атмосфераны уландырады, оған жақын адамдарға қауіп төндіреді.
Сарапшылардың пікірінше, пассивті темекі шегушілер темекі шегетін адамға
қарағанда улы заттарды көбірек алады. Мәселені шешу жолдары қолайсыз
экологиялық жағдайға байланысты проблеманы шешу үшін бүкіл қоғамды
жұмылдыру, мемлекеттік және мемлекеттік емес бағдарламаларды әзірлеу
мен енгізу және оларды нақты, кезең-кезеңімен орындау қажет.
Нақты айтар болсақ, онда келесіні істеу керек:
− энергия және материал үнемдеу технологияларын қолдануға көшу,
ал болашақта-тұйық, үмітсіз өндірістік циклдарды пайдалану;
− аймақтық ерекшеліктерді ескере отырып, табиғи ресурстарды
ұтымды пайдалану;
− табиғи қорықтарды кеңейту;
− барлық жерде экологиялық білім беруді енгізу;
− салауатты өмір салтын насихаттау.
Қорытындылай келе, біздің елімізде, басқа да жоғары дамыған
елдердегідей, азаматқа өмір сүру және денсаулық сақтау қызметтерін алу
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құқығымен өзара байланысты экологиялық қауіпсіздікке конституциялық
құқық берілгенін атап өткен жөн. Бірақ қағазға жазылған нәрсе-бұл жай
сөздер! Жер бетінде техногендік апаттар болмауы үшін, атом
станцияларында (Чернобыль, Фукусима) апаттар болмауы үшін, олардың
салдары ұрпақтардың денсаулығына теріс әсер етеді, адамзат табиғатқа өте
мұқият қарау керек.
1.2.1 Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі
10-бап. Табиғат пайдалану ұғымы және оның түрлерi
1. Адамның күнделiктi өмiрiнде, жеке және заңды тұлғалардың
шаруашылық және өзге де қызметiнде табиғи ресурстарды пайдалануы және
(немесе) қоршаған ортаға әсер етуi табиғат пайдалану болып табылады.
2. Табиғат пайдалану жалпы және арнайы болып бөлiнедi.
3. Жалпы табиғат пайдалану тұрақты болып табылады және халықтың
өмiрлiк қажеттi сұраныстарын қанағаттандыру үшiн және табиғи ресурстар
пайдалануға берiлмей, тегiн жүзеге асырылады.
Егер Қазақстан Республикасының заңдарында көзделсе, табиғатты
жалпы пайдалануды шектеуге жол берiледi.
4. Арнайы табиғат пайдалану – осы Кодексте және Қазақстан
Республикасының өзге де заңдарында белгiленген тәртiппен табиғи
ресурстарды ақылы негiзде пайдалануды және (немесе) қоршаған ортаға
эмиссияларды жүзеге асыратын жеке және (немесе) заңды тұлғаның қызметi.
5. Табиғат пайдалану түрлерiне:
− жердi пайдалану;
− суды пайдалану;
− орманды пайдалану;
− жер қойнауын пайдалану;
− жануарлар дүниесiн пайдалану;
− өсiмдiктер дүниесiн пайдалану;
− қоршаған ортаға эмиссиялар;
− Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленетiн өзге де табиғат
пайдалану түрлерi жатады.
6. Табиғат пайдалану түрлерi бойынша арнайы табиғат пайдалану
құқығының туындау ерекшелiктерi Қазақстан Республикасының заңдарында
айқындалады.
7. Арнайы табиғат пайдалану табиғат пайдаланудың бiр түрiн не
олардың бiрнеше түрiнiң жиынтығын қамтуы мүмкiн.
11-бап. Табиғат пайдаланушылар
1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты немесе уақытша
тұратын жеке және заңды тұлғалар табиғат пайдаланушылар болуы мүмкiн.
2. Табиғат пайдаланушылар:
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1) тұрақты (табиғат пайдалану құқығы мерзiмi шектелмейтiн сипатта
болады) және уақытша (табиғат пайдалану құқығы белгiлi бiр мерзiммен
шектелген);
2) бастапқы (табиғат пайдалану құқығы мемлекеттен не басқа да
бастапқы табиғат пайдаланушылардан сол құқықтан айыру немесе әмбебап
құқық мирасқорлығы тәртiбiмен алынған) және кейiнгi (табиғатты уақытша
пайдалану құқығы бұл мәртебенi өзiнде сақтап қалатын бастапқы табиғат
пайдаланушыдан шарт негiзiнде алынған) болуы мүмкiн.
3. Табиғат пайдаланушылар осы Кодексте және Қазақстан
Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген
талаптарды сақтауға мiндеттi.
12-бап. Арнайы табиғат пайдалану құқығының туындау негiздерi және
оны жүзеге асыру шарттары
1. Арнайы табиғат пайдалану құқығы:
1) табиғи ресурстарды пайдалану мен алуға және қоршаған ортаны
қорғау саласында жекелеген қызмет түрлерiн жүзеге асыруға лицензиялар
және (немесе) рұқсаттар;
2) табиғи ресурстарды Қазақстан Республикасының заңдарында
белгiленген тәртiппен табиғат пайдалануға беру туралы Қазақстан
Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органдардың
шешiмдерi;
3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген
тәртiппен жасалатын табиғат пайдалануға арналған шарттар (келiсiмшарттар)
негiзiнде туындайды.
2. Арнайы табиғат пайдалану құқығы Қазақстан Республикасының
заңнамалық актiлерiнде көзделген тәртiппен, осы баптың 1-тармағында
көрсетiлген бiр, екi не барлық актiлер негiзiнде туындауы мүмкiн.
3. Жылжымалы көздерден туындайтын эмиссияларды қоспағанда,
қоршаған
ортаға
эмиссияларды
жүзеге
асыратын
табиғат
пайдаланушылардың арнайы табиғат пайдалану құқығын жүзеге асыруына
экологиялық рұқсаттар болған кезде жол берiледi.
4. Табиғи ресурстарды пайдалану құқығы жеке және (немесе) заңды
тұлғаларға Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес
берiледi.
5. Арнайы табиғат пайдалану құқығын алған жеке және заңды
тұлғалар, Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды
қоспағанда, оларға билiк ете алмайды.
6. Арнайы табиғат пайдалану құқығы мемлекет қауiпсiздiгiн және
қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан
Республикасының заңдарына сәйкес шектелуi немесе оған тыйым салынуы
мүмкін.
Пайдалы қазбаларды ұтымды пайдалану және жер қойнауын қорғау
жөніндегі кешенді іс-шаралар.
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Пайдалы қазбаларды ұтымды пайдалану және жер қойнауын қорғау
жөніндегі кешенді іс-шаралар мыналарды қамтиды:
1. Өндіру кезінде пайдалы қазбаларды алудың толықтығын қамтамасыз
ету:
а) геологиялық барлау жұмыстарының сапасын жақсарту;
б) пайдалы қазбаларды ашық тәсілмен өндіруді кеңейту;
в) өндірілген кеңістікті толтыра отырып, пайдалы қазбаларды игеру
жүйесін енгізу;
г) пайдалы қазбалар мен жыныстарды бөлек алу;
д) учаскелер мен кен орындарын қайта игеру;
е) шығындарды азайту үшін арнайы әдістер мен шараларды әзірлеу
және пайдалану. Мысалы, Мұнай қабаттарының қайтарымдылығын арттыру
әртүрлі әдістермен жүзеге асырылады: физика-химиялық, термиялық, су басу
әдісі. Қабаттардың мұнай беруін арттыру үшін сумен бірге айдалатын беттікбелсенді заттар пайдаланылады. Нәтижесінде резервуардан мұнай өндіру
40% жетеді. Қабаттарға бу-жылу әсерінің көмегімен мұнай шығымы 40%-дан
асады. Мұнай өндіруді арттыру кен орындарын пайдалануды ұзартады.
2. Өңдеу кезінде пайдалы қазбаларды алудың толықтығын қамтамасыз
ету:
а) қайта өңдеу технологиясын жетілдіру есебінен пайдалы қазбаларды
алу дәрежесін арттыру. Мұндай технологияларға жерасты шаймалау,
микробиологиялық, физика-химиялық, гидрометаллдық және аралас әдістер
жатады. Мысалы, шаймалаудың микробиологиялық әдісі халькопириттен
мысты 80%-ға, марганецтен 97,5%-ға шығаруға ықпал етеді, қиын
байытылатын кендерден алтынның алынуын шамамен 9 есе арттырады.
Технологияны жетілдіру нәтижесінде атмосфераға зиянды газдардың
шығарылуы толығымен алынып тасталады және шикізатты кешенді
пайдалану қамтамасыз етіледі.
б) алдын ала байыту әдістерін пайдалану;
в) үйінділер мен қалдықтарды қайта өңдеу;
г) пайдалы компоненттердің алдын ала шығарылуы;
д) шахталық және ағынды суларды тазарту;
е) байыту кезінде неғұрлым толық шығарып алуды экономикалық
ынталандыру шараларын әзірлеу.
3. Өндірілген минералдық шикізатты және оны қайта өңдеу өнімдерін
халық шаруашылығында ұтымды пайдалану:
а) ресурстарды үнемдеу–ұтымды пайдалану жолдарының бірі. Отынэнергетикалық ресурстарды үнемдеудің әрбір пайызы ресурстарды өндіруді
арттыруға қарағанда 2-3 есе тиімді. Тиісті минералдық шикізатты тек 1%-ға
үнемдеу өндіріске қосымша 1 млн.т болат, 5 млн. т мұнай, 3 млрд. м3 дейін
табиғи газды тартуға тең. Металлургиядағы металдарды үнемдеу үшін
прокаттың сапасын оны нығайту, коррозиядан қорғайтын жабындар салу
арқылы жақсарту қажет. Мысалы, құрамында никель, молибден, хром бар

47

қымбат легірленген болатты алмастырған дұрыс және үнемді. Оған аз қымбат
және тапшы металдар кіреді – марганец, кремний, жақсы құю қасиеттері бар;
б) минералдық шикізатты қайта өңдеу өнімдерін екінші рет пайдалану.
Қайталама ресурстарды пайдаланудағы ірі резерв металл сынықтарын кәдеге
жарату болып табылады. Сынықтан жасалған 1 тонна болат кеннен 20 есе
арзан, аз отынды қажет етеді және аз ластайды;
в) минералды шикізатты, көмірді және т. б. тасымалдау кезінде
шығындарды барынша азайту.
Энергетикалық ресурстарды пайдалануды түбегейлі жақсарту
жөніндегі шаралар кешені үш негізгі аспектіні қамтиды:
1) энергетикалық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін энергия
шығынын азайту;
2) отын-энергетика ресурстарын өндіру, қайта өңдеу, бөлу және
пайдалану технологиясын жетілдіру арқылы энергетикалық ресурстарды
пайдалану радиусын арттыру;
3) энергия ресурстарының қымбат және шектеулі түрлерін арзан
энергия көздерімен алмастыру.
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Практикалық жұмыстар
Жұмыстың атауы: Н-1 және Н-2 актілерінің формаларын толтыру.
Жұмыс мақсаты: өндірістегі жазатайым оқиға туралы актіні толтыру үшін
білім мен дағдылар жүйесін қалыптастыру.
Өндірістегі жазатайым оқиға туралы
актіні толтыруға түсіндірме
Акт жалпы қабылданған (белгіленген) терминдерге және осы актіге
қосымшаға сәйкес арнайы әзірленген
сыныптауыштарға
сәйкес
толтырылатын мәтіндік және кодтық бөліктерден тұрады.
Кодтауды жұмыс беруші жүргізеді.
1-тармақ. Ұйымның толық атауы көрсетіледі, ал қызмет түрі ҚР ЭҚЖЖ
МК жіктеуішіне сәйкес кодталады.
2-тармақша. Аймақ СОАТО бойынша кодталады.
3-тармақша. Уақыт, күн және айолардың реттік нөмірлерімен, жылы
соңғы екі санмен кодталады. Мысалы: 11 сағат 45 минут, 22 маусым 2000 ж."11" "22" "06" "00".
1-тармақтың 5-тармақшасы. Қоса беріліп отырған сыныптауышқа
сәйкес жазатайым оқиғаға әкеп соққан оқиғаның түрі көрсетіледі және
кодталады.
Жіктеуіштер
Жазатайым оқиғаға әкеп соққан оқиғаның түрі
1. Ұйымның көлігіндегі жол-көлік оқиғасы
2. Қоғамдық көліктегі жол-көлік оқиғасы
3. Жеке көліктегі жол-көлік оқиғасы
4. Темір жол көлік оқиғасы
5. Әуе-көлік оқиғасы
6. Су көлігі оқиғасы
7. Жәбірленушінің құлауы
8. Жәбірленушінің биіктіктен құлауы
9. Заттардың, материалдардың, жердің және т.б. құлауы, опырылуы,
құлауы
10. Қозғалатын, ұшатын, айналатын заттар мен бөлшектердің әсері
11. Электр тогымен жарақаттану
12. Төтенше температураның әсері (өрт)
13. Зиянды және қауіпті өндірістік факторлар мен заттардың әсері
14. Иондаушы сәулеленудің әсері
15. Физикалық жүктеме
16. Жануарлармен және жәндіктермен жанасу нәтижесінде зақымдану
17. Суға бату
18. Кісі өлтіру немесе дене жарақаты
19. Дүлей зілзала кезіндегі зақымдану
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20. Кәсіби ауру және улану
21. Оқиғаның басқа түрлері
3 тармақ. Жыныс келесідей кодталады: 1 - еркек; 2-әйел.
4-тармақ. Жазатайым оқиға болған кезде зардап шегушінің толық жыл
саны көрсетіледі және кодталады.
Мысалы: 35 жыл 3 ай - "35".
5-тармақ. Мамандық (лауазым) КҚКДТЖ бойынша кодталады.
6-тармақ. Жазатайым оқиға орын алған жұмыс өтілінің толық жыл
саны көрсетіледі. Мысалы: 15 жыл 8 ай - "15".
Егер өтіл бір жылдан аз болса, онда мәтіндік бөлімде айлардың
(күндердің) саны көрсетіледі, ал 00 деп кодталады. Мысалы: 9 ай 2 күн - "00".
9-тармақ. Зардап шегушінің жұмысы басталғаннан бастап жазатайым
оқиға болған сәтке дейінгі бүтін сағат саны көрсетіледі және кодталады.
11-тармақ. Қоса беріліп отырған жіктеуішке сәйкес жазатайым
оқиғаның екі себебіне дейін көрсетіледі және кодталады (жазатайым
оқиғаның себептері) - негізгі (бірінші кодталады) және ілеспе.
Жіктеуіштер (жазатайым оқиға себептері)
1. Жұмыс аймағының ауасының жоғары тозаңдануы және газдануы
2. Шу деңгейінің жоғарылауы
3. Діріл деңгейінің жоғарылауы
4. Иондаушы сәулеленудің жоғары деңгейі
5. Жұқпалы аурулар көздерімен байланыс (аурулардың атауы
көрсетіледі)
6. Физикалық жүктемелердің адам ағзасына әсері
7. Машиналардың, механизмдердің және жабдықтардың құрылымдық
кемшіліктері
8. Ақаулы машиналарды, механизмдерді және жабдықтарды пайдалану
9. Технологиялық процестердің бұзылуы
10. Көлік құралдарын пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптарын бұзу
11. Автожол қозғалысы қағидаларын бұзу
12. Теміржол жүрісі қағидаларын бұзу
13. Әуе-көлік қозғалысы қағидаларын бұзу
14. Су көлігі қозғалысы қағидаларын бұзу
15. Апаттар
16. Жұмыс жүргізуді қанағаттанғысыз ұйымдастыру
17. Ғимараттардың, құрылыстардың қанағаттанғысыз техникалық жайкүйі, аумақтарды күтіп - ұстау және жұмыс орындарын ұйымдастырудағы
кемшіліктер
18. Қауіпсіз еңбек әдістерін оқытудағы кемшіліктер
19. Жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілмеуі немесе
қолданбауы
20. Ұжымдық қорғану құралдарымен қамтамасыз етілмеуі
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21. Еңбек және өндірістік тәртіпті бұзу
22. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қағидаларын бұзу
23. Белгіленген еңбек режимін бұзу
24. Жәбірленушінің өрескел абайсыздығы
12-тармақ. Жазатайым оқиғаны тікелей көрген адамдардың тегі, аты,
әкесінің аты көрсетіледі.
13-тармақ. Сот-медициналық сараптаманың қорытындысы болған
кезде зардап шегушінің физикалық жай-күйі, яғни оның алкогольдік немесе
есірткілік масаң күйде болғаны көрсетіледі. Егер сот-медициналық сараптама
жүргізілмесе, бұл жағдайда "сот-медициналық сараптама жүргізілген
жоқ"деп көрсетіледі.
14-тармақ. Зардап шеккен адам жарақатының ауырлық дәрежесі
жазатайым оқиға кезіндегі медициналық ұйымның қорытындысы негізінде
толтырылады.
Зардап шегушінің жарақатының ауырлық дәрежесі
01. Жеңіл
02. Орта
03. Ауыр
04. Қайтыс болды (қаза болды)
15-тармақ. Сараптамалық кәсіптік патологиялық комиссияның
қорытындысы негізінде толтырылады.
Өндірістегі қатты кәсіптік ауру және улану жағдайы Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы 23 маусымдағы N
294 бұйрығымен бекітілген кәсіптік аурулар мен улануларды тіркеу, тексеру,
олар бойынша есеп беру және есеп жүргізу ережесіне сәйкес жүргізілген
материалдар негізінде осы нысан бойынша өндірістегі жазатайым оқиға
туралы актімен ресімделеді.
Мұндай жағдайларда өндірістегі жазатайым оқиға туралы актіге
Мемсанэпидқадағалау өкілі қол қояды.
17-тармақ. Егер зардап шегушінің өзінің өрескел абайсыздығы оның
денсаулығына келтірілген зиянның пайда болуына немесе ұлғаюына ықпал
етсе, бұл жағдайда зардап шеккен қызметкер мен жұмыс берушінің кінәсінің
дәрежесін осы жазатайым оқиғаны тергеп-тексерген комиссия пайызбен
айқындайды. Егер қызметкер тарапынан өрескел абайсыздыққа жол
берілмесе, бұл жағдайда 17-тармақ толтырылады: 100% - Жұмыс берушінің
кінәсі, ал қызметкер-0 %.
Ескертпе:
Қазақстан Республикасы Еңбек Кодексінің 326-бабының 4-тармағына
сәйкес әрбір жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру аяқталғаннан кейін жұмыс
беруші үш күннен кешіктірмей зардап шеккен адамға немесе оның сенім
білдірген адамына жазатайым оқиға туралы акт береді, актінің бір данасы
жұмыс берушімен тиісті шарттық қатынастары бар сақтандыру ұйымына
жіберіледі, сканерлеу арқылы жасалған актінің электрондық көшірмесі
электрондық мекенжайға жіберіледі, Қазақстан Республикасы Еңбек және

51

халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Бақылау және әлеуметтік қорғау
Комитетінің аумақтық органдарының мемлекеттік еңбек инспекциясы
айқындайтын тәртіппен жүргізіледі.
Осы актіде қолданылатын кейбір сөз тіркестерін, терминдер
мен белгілердің мағынасын ашу
1. ҚР МК ЭҚТЖЖ -Қазақстан Республикасының мемлекеттік
жіктеуіші. Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші.
2. МС -Мемлекеттік стандарт.
3. СТН-салық төлеушініңтіркеу нөмірі.
4.
ЖКҚЛТРЖЖ
-жұмысшылар
кәсіптерінің,
қызметшілер
лауазымдарының және тарифтік разрядтардың жалпы жіктеуіші.
5. ШРК-шекті рұқсат етілген концентрация.
6. ШРД -шекті рұқсат етілген деңгей.
7. ӘАОБЖ - әкімшілік-аумақтық органдарды белгілеу жүйесі.
8. МШБОБЖ - мемлекеттік және шаруашылық басқару органдарын
белгілеу жүйесі.
9. ЕҚСЖ-еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі.
10. Кәсіптік ауру және улану-қауіпті және зиянды өндірістік факторлар
мен заттардың әсер етуі нәтижесінде пайда болған жіті және созылмалы
кәсіптік ауру, улану.
11. Жіті кәсіптік аурулар мен улануларға зиянды және қауіпті
өндірістік факторлардың әсер етуінен кейін (бір жұмыс ауысымынан
аспайтын уақыт ішінде) кенеттен пайда болған, шекті жол берілетін
концентрациялар немесе шекті жол берілетін деңгейлер едәуір асып кеткен
кездегі аурулар жатады.
12. Созылмалы кәсіптік ауруларға (улануға) зиянды заттардың, қауіпті
және қолайсыз өндірістік факторлардың ұзақ уақыт әсер етуі нәтижесінде
пайда болған аурулар жатады. Созылмалы ауруларға (уыттануға) сондай - ақ
жіті, сондай-ақ созылмалы кәсіптік аурулардың (жүйке, жүрек-қантамыр,
гепатобилиарлы және басқа да жүйелердің әртүрлі өнеркәсіптік улармен
уланғаннан кейінгі тұрақты органикалық өзгерістері) жақын және алыс
салдары жатады. Зиянды, қауіпті затпен және өндірістік фактімен (кеш
силикоздар, бериллиоз, қуық папилломасы, қатерлі ісіктер) байланыста
жұмыс тоқтатылғаннан кейін ұзақ уақыт өткеннен кейін кәсіптік аурулардың
даму мүмкіндігін ескеру қажет. Кәсіби ауруларға, сондай-ақ дамуында кәсіби
ауру фон немесе қауіп факторы болып табылатын аурулар (асбестоз, силикоз
немесе шаң бронхиті аясында дамыған өкпе обыры) жатады.
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Тест тапсырмалары
Жауап нұсқалары әріптермен беріледі
1. Жарақат бұл?
A) ағзаның тұтастығын бұзу
B) әртүрлі зақымданулардың жиынтығы
C) сананың қысқа мерзімді жоғалуы
D) тамыр жетіспеушілігініңформасы
2. Жарақаттанушылықбұл?
A) сананың қысқа мерзімді жоғалуы
B) организм тұтастығының бұзылуы
C) тамыр жетіспеушілігініңформасы
D) әртүрлі зақымданулардың жиынтығы
3. Операциялық жарақат дегеніміз не?
A) жануарларды а/ш пайдалануға байланысты
B) жануарлардың спорттық жарыстарға қатысуы кезінде болады
C) әртүрлі көлікпен тасымалдау кезінде болады
D) жануарлардың жұмысына байланысты емес болады
4. Ауылшаруашылық жарақаттары бұл?
A) әртүрлі көлікпен тасымалдау кезінде болады
B) жануарлардың жұмысына байланысты емес болады
C) әскери жағдайда болады
D) жануарлармен а/ш жұмыстарын орындау кезінде байланысты
болады
5. Кездейсоқ жарақат деген не?
A) жануарларды азықтандырумен байланысты болады
B) жануарлардың жұмысына байланысты емес болады
C) жануарларды а/ш пайдалануға байланысты болады
D) операциялық араласулар кезінде болады
6. Әскери жарақат дегеніміз не?
A) жануарлардың спорттық жарыстарға қатысуы кезінде болады
B) жануарларды тамақтандыруға байланысты болады
C) әскери жағдайда болады
D) әртүрлі көлікпен тасымалдау кезінде болады
7. Спорттық жарақат дегеніміз не?
A) әскери жағдайда болады
B) жануарларды а/ш пайдалануға байланысты болады
C) жануарлардың жұмысына байланысты емес болады
D) жануарлардың спорттық жарыстарға қатысуы кезінде болады
8. Операциялық жарақат дегеніміз не?
A) жануарларды азықтандыруғабайланысты болады
B) жануарлардың жұмысына байланысты емес болады
C) операциялық араласулар кезінде болады
D) жануарларды а/ш пайдалануға байланысты болады
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9. Көлік жарақаттары дегеніміз не?
А) малмен а/ш жұмыстарын орындау кезінде байланысты болады
B) әртүрлі көлікпен тасымалдау кезінде болады
C) әскери жағдайда болады
D) байланысты жануарларды азықтандыру
10. Азықтық жарақат дегеніміз не?
A) жануарларды тамақтандыруға байланысты болады
B) жануарлардың жұмысына байланысты емес болады
C) жануарларды а/ш пайдалануға байланысты болады
D) жануарлардың спорттық жарыстарға қатысуы кезінде болады
11. Өндірістегі жазатайым оқиға немесе қызметкердің денсаулығына
басқа да зиян келтіру туралы актінің формасы?
A) Н-3
B) Н-4
C) Н-1
D) Н-2
12. Жұмысқа бара жатқан немесе жұмыстан шыққан жазатайым
оқиғаны тергеу актісінің формасы?
A) Н-2
B) Н-4
C) Н-5
D) Н-1
13. Улы химикаттармен жұмыс істеуге рұқсат етілмейді?
A) 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер
B) 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер, жүкті және бала емізетін әйелдер
C) жүкті және бала емізетін әйелдер
D) 16 жасқа дейінгі жасөспірімдер, жүкті және бала емізетін әйелдер
14. Экологиялық факторлар қандай топтарға бөлінеді?
А) биотикалық, абиотикалық, антропогендік
B) абиотикалық, антропогендік
C) биотикалық, антропогендік
D) биотикалық, абиотикалық

54

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Жарақат әсер ету түріне және нәтиже дәрежесіне байланысты қандай
түрлерге бөлінеді?
2. Кәсіби аурудың анықтамасын беріңіз.
3.
Өндірістік
жарақаттану
мен
кәсіби
сырқаттанушылық
көрсеткіштерін атаңыз.
4.Өндірістік жарақат пен кәсіби ауруды талдау кезінде анықталған
себептер тобын атаңыз.
5. Жазатайым оқиғаны анықтаңыз.
6.Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібін сипаттаңыз.
7.Қандай жазатайым оқиғалар арнайы тергеуге жатады?
8.Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тіркеу және тіркеу тәртібін
атаңыз.
9.Қандай жағдайларда қызметкерлердің жарақаттары мен өзге де
зақымдары өндірістік ретінде ресімделеді?
10.Статистика қалай жүргізіледі және өндірістегі жазатайым
оқиғаларға талдау жүргізіледі?
11.Жұмыс немесе жұмыс жолында қызметкерлермен болған жазатайым
оқиғаларды тексеру және есепке алу тәртібін сипаттаңыз.
12.Жазатайым оқиғаны арнайы тергеудің негізгі материалдарын
тізімдеңіз.
13.Механизатордың қауіпсіздік техникасына қойылатын талаптар
қандай?
14.Экологиялық фактор дегеніміз не?
15. ҚР Экологиялық кодексінің 10-бабына түсініктеме беріңіз.
Қысқаша қорытынды
Бұл модульде ауыл шаруашылығын басқару, өндірістік жарақаттану
мен кәсіптік аурулардың алдын алу, жұмысқа бара жатқан немесе жұмыстан
келе жатқан жолда қызметкерлермен болған жазатайым оқиғаларды тергептексеру және есепке алу тәртібін айқындау мәселелері қаралды. Қоршаған
ортаны қорғау принциптері, табиғатты пайдалану нормалары мен ережелері
сипатталған. Жер қойнауы мен атмосфераның адам өмірі үшін маңызы.
Механизатордың жұмысы кезіндегі қауіпсіздік техникасы бойынша жалпы
талаптар.
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Қосымшалар
Бекітемін:
Жұмыс беруші________ ________
(қолы) (аты-жөні)
"___"_____________ 20 __ ж.
Мөр орны

1-қосымша

Н-1формасы

N АКТ
қызметкерлердің еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғасы
немесе денсаулығының өзге де зақымдануы туралы
Кодтары
1. Ұйымның толық атауы ("Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы" Заңының 9бабының 1-тармағы"):
тіркеу нөмірі ______________________________________ "____"
1) ұйымның мекен-жайы: облыс, аудан _____________________________
қала, көше, үй N _____________________________________"____"
2) меншік нысаны __________________________________________
(мемлекеттік, жеке және т. б.)
3) жазатайым оқиға болған жер _________________________
________________________________________________________________________
(цехты, учаскені, жолды, сондай-ақ жабдықты немесе машинаны көрсету)
4) жазатайым оқиғаға әкеп соққан оқиғаның түрі ______________
___________________________________________________________________"____"
2. Зардап шегушінің тегі, аты, әкесінің аты ___________________________
________________________________________________________________________
3. Жынысы: еркек, әйел (астын сызу керек)
"____"
4. Жасы (толық жас санын көрсету керек)________________________"____"
5. Мамандығы, лауазымы ______________________________________"____"
6. Барысында жазатайым оқиға (кәсіптік ауру)болғанмамандық бойынша жұмыс
тәжірибесі ________________________________"____"
7. Нұсқаманы өткізу және білімді тексеру күні:
1) кіріспе ________________________________________________________
2) бастапқы (қайталама)___________________________________________
3) білімді тексеру _______________________________________________
8. Медициналық тексеруден өту күні:
1)
алдын ала
_____________________________________
2)
мерзімдік
_____________________________________
9. Жазатайым оқиға (кәсіптік ауру, улану) уақыты мен
күні)____________________________________________________"___""___""___""___"
(уақыты, күні, айы, жылы)
10. Оқиға түрі _________________________________________"___"
11. Жұмыс басталғаннан бастап толық сағат саны _________________"___"
12. Апаттың мән-жайы (кәсіптік ауру, улану)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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13. Себептер:
1) ___________________________________________________________"___"
2) ___________________________________________________________"___"
(арнайы тергеу актісіне сәйкес)
14. Қайғылы оқиғаның куәгерлері ___________________________________
________________________________________________________________________
(аты-жөні, лауазымы)
15. Жазатайым оқиға кезіндегі зардап шегушінің физикалық жағдайы
_________________________________________________________________
(сот-медициналық сараптама қорытындысына сәйкес)
16. Жазатайым оқиғаның нәтижесі және диагнозы ____________________________
(сауыққан, мүгедек, қайтыс болды)
________________________________________________________________________
(негізгі және соңғы диагнозды көрсету)
17. Жазатайым оқиғаның себептерін жою жөніндегі іс-шаралар
________________________________________________________________________
(орындау мерзімімен негізгі 2-3 іс-шараны көрсету)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
18. Еңбек туралы және еңбекті қорғау туралы заңдарды бұзуға жол берген адамдар
__________________________________________________________________
(әрбір тектің артында олар бұзған заңнамалық, нормативтік құқықтық актілердің
________________________________________________________________________
баптары, параграфтары, тармақтары көрсетілсін)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
19. Жұмыс берушінің кінәсінің дәрежесі _______
20. Қызметкердің кінәсінің дәрежесі _______
Акт жасалды:
Ұйымның бас техникалық басшысы немесе еңбекті қорғау қызметінің маманы
_____________________________________________________
(қолы, Т. А. Ә., лауазымы)
Кәсіподақтың, еңбек ұжымының немесе зардап шеккен адамның уәкілетті
тұлғасы___________________________________________________________
(қолы, Т. А. Ә., лауазымы)
Жұмыс басшысы _____________________________________________________
(қолы, бөлімше басшысыныңТ. А. Ә.)
Қатысты:
Мемсанэпидқызмет өкілі __________________________________________
(қолы, Т. А. Ә., лауазымы)
Кәсіби патология орталығының өкілі _________________________
(қолы, Т. А. Ә., лауазымы)
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2-қосымша
Бекітемін:
Жұмыс беруші________ ________
(қолы) (аты-жөні)
"___"_____________ 20 __ ж.
Мөр орны

Н-2формасы

Акт N ____
жұмысқа бара жатқан немесе жұмыстан шыққан
(өндіріспен байланысты емес)
кездегі жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру
1. Тегі, аты, әкесінің аты ___________________________________________
2. Жұмыс орны (мекеме) _______________________________________
3. Лауазымы (мамандық) ___________________________________________
4. Оқиға 20___ ж. _________ айында ______ күні сағ ___ болды
5. Жазатайым оқиғаның себептері мен мән-жайлары:
(оқиға қайда болғанын, жарақат алған кезде зардап шеккен адамның алкогольдік және
есірткілік масаң күйде болғанын, жазатайым оқиға туралы хабар көзін көрсету: полиция
органдары, денсаулық сақтау ұйымдары және басқалар)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Алғашқы медициналық көмек қай денсаулық сақтау ұйымында (мекен-жайы) және
қашан(күні мен уақыты) көрсетілді___________________________
7. Зақымдану сипаты _____________________________________________
8. Жазатайым оқиғаға қатысты тергеуді қашан және кім жүргізді
__________________________________________________________________________
9. Мұндай жағдайларды болдырмау жөніндегі комиссия ұсынған шаралар
__________________________________________________________________________
Т.А.Ә., комиссия мүшелерінің қолдары
Күні "____"_______ 20__ж.
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2 ТАРАУ. КОНСТРУКТОРЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ҚҰЖАТТАМАНЫ РЕСІМДЕУ ЖӘНЕ ОҚУ
Оқу мақсаттары:
Осы модульден өткеннен кейін Сізкелесі заттарды меңгересіз:
1. Жобалық құжаттаманың бірыңғай жүйесін орындау.
2. Сызба жұмыстарын орындау.
3.Қолданбалы бағдарламалар пакетін қолдана отырып, мамандық
бойынша схемаларды жасау және рәсімдеу.
4. Күштердің жазықтық және кеңістіктік жүйесінің реакцияларын
анықтау.
5. Деформацияның әртүрлі түрлерінің беріктігіне есептеулер жүргізу.
6. Жобалық есептеуді орындау.
7. Компьютерлер туралы білімді меңгеру.
8. Бағдарлама файлдарын мұрағаттау.
9. Бағдарламалар мен электрондық кестелер құру.
Курстың схемасы:
Бұл схемада «Машина мен механизмдерді пайдалану және жөндеу
шебері»курсы бойынша барлық модульдер көрсетілген. Курсты игерудің
ұсынылған дәйектілігі – төменнен жоғары қарай. Шеберлік деңгейі курс
схемасы бойынша жылжытылған сайын жоғарылайды. Бұл бөлімде 06
Модулінің мазмұны сипатталған.

Машина мен механизмдерді
пайдалану және жөндеу шебері

КМ 08 Ауыл шаруашылығы агрегаттарын, қондырғыларды,
машиналарды, жабдықтарды жөндеу кезінде бөлшектеуқұрастыру және ақаулау жұмыстарын орындау

КМ 07 Тракторларды, ауыл шаруашылығы машиналары мен
жабдықтарын эксплуатациялау, пайдалану, консервациялау
және маусымдық сақтау жөніндегі жұмыстарды орындау
КМ 06 Конструкторлық және технологиялық құжаттаманы
ресімдеу және оқу

КМ 05 Кәсіпорындағы еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстар мен
іс-шараларды ұйымдастыру

Алдын ала талаптар
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын, Сізге «Жалпы білім беру
пәндері»бойынша оқудан, «Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық
қызмет көрсету және жөндеу» мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспарына
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сәйкес «Ауыл шаруашылығы өндірісінің тракторшы машинисі» біліктілігі
бойынша базалық модульдер мен кәсіби модульдерді, сондай-ақ
«Кәсіпорында еңбекті қорғау бойынша жұмыстар мен іс-шараларды
ұйымдастыруды жүргізу»КМ05 кәсіби модулі сәтті өту ұсынылады.
Қажетті оқу материалдары
Жазу керек-жарақтары (қалам, қарындаш), сызғыш, транспортир,
өшіргіш, ватман, циркуль, калькулятор.
Осы ПМ 06 модулі конструкторлық және технологиялық құжаттаманы
ресімдеу және оқу үшін қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды
сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар бұрандарды бейнелеу
және белгілеу, бөлшектерді қосу сызбалары, құрастыру сызбаларын оқу және
егжей-тегжейлі білу дағдылары мен икемділігін алады. Күштердің жазықтық
және кеңістіктік жүйесінің реакцияларын анықтау. Деформацияның әртүрлі
түрлерінің беріктігіне есептеулер жүргу. Жобалау есептеулерін орындау.
Бағдарлама файлдарын мұрағаттан шығару. Бағдарламалар мен электрондық
кестелер құру. Статиканың негізгі түсініктері. Статика аксиомалары. Күштер
жүйесінің тепе-теңдігі. Екі күш. Оське және жазықтыққа күштің проекциясы.
Центрге (немесе нүктеге) қатысты күш моменті. Ауырлық орталығы. Біртекті
дененің ауырлық центрлерінің координаттары. Кесу және ұсақтау үшін
есептеулер.
2.1
Конструкторлық
құжаттаманың
бірыңғай
жүйесінің
талаптарын сақтау. Сызу жұмыстарын орындау. Қолданбалы
бағдарламалар пакетін қолдана отырып, мамандық бойынша
схемаларды әзірлеу және рәсімдеу
2.303-68 МС-қа сәйкес сызбалардағы заттарды бейнелеу үшін әртүрлі
типтегі сызықтар қолданылады. Сызбаның кез-келген сызығы оның
мақсатына, өлшеміне және сызбаның күрделілігіне байланысты белгілі бір
көрініске ие болады. Сызықтардың бұл бөлінуі бейнеленген нысанның
пішінін неғұрлым дәл және нақты анықтауға ықпал етеді. Стандарт әртүрлі
қалыңдықтағы және стильдегі сызықтардың тоғыз түрін белгілейді.
Сызбаларды орындау кезінде сызықтардың келесі түрлері қолданылады:
қатты, сызылған, сызылған және ашық.
Сызықтардың негізгі мақсаты.
Тұтас қалың негізгі сызық объектінің көрінетін контурын, көрінетін
өту сызықтарын, кесу контурын және шығарылған қиманы бейнелеу үшін
қолданылады.
Штрих сызығы көрінбейтін контурдың сызықтарын, көрінбейтін өту
сызықтарын бейнелеу үшін қолданылады.
Тұтас жұқа сызық қашықтағы және өлшемді сызықтарды, бөлімдер
мен кесулерді, сызықтар мен олардың сөрелерін, әртүрлі астын сызу және
қосымша құрылыстарды бейнелеу үшін қолданылады.
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Нүктелі-үзілме жіңішке сызық осьтік және орталық сызықтарды,
қабаттасқан және шығарылған симметриялы бөлімдер үшін қима
сызықтарын бейнелеуге қызмет етеді.
Тұтас толқынды сызық үзіліс сызықтарын, көріністі бөлу сызықтарын
және кесуді бейнелеу үшін қолданылады.
Ашық сызық секциялар мен кесулердегі секциялық жазықтықтың
орнын белгілеу үшін қолданылады.
Екі нүктелі жіңішкесызық өнімнің төтенше немесе аралық
позициялардағы орнын бейнелеу үшін, сондай-ақ жалпақ өрнектерде иілу
сызықтарын көрсету үшін қолданылады.
Нүктелі-үзілме қалыңдау сызық термиялық өңдеуге немесе жабуға
жататын беттерді белгілеу үшін, сондай-ақ бөлінген жазықтықтың алдында
орналасқан элементтерді бейнелеу үшін қолданылады («қабаттасқан
проекция»).
Үзілістері бар тұтас жұқа сызық жартастың ұзын сызықтарында
қолданылады.
Соққылардың ұзындығы мен олардың арасындағы бос орындар сияқты
бірдей типтегі сызықтардың қалыңдығы осы сызбада бірдей болуы керек.
Штрих-нүктелі және сызылған сызықтар соққылармен басталып, аяқталуы
керек, осьтік және центрлі соққылар арқылы қиылысуы керек. Басқа
сызықтармен қосылған жерлердегі штрихтық сызықтарда үзіліс болмауы
тиіс. Егер шеңбердің диаметрі 12 мм-ден аз болса, онда сызылған сызық
тұтас жұқа сызықпен ауыстырылады. Орталық сызықтар шеңбердің
шеңберінен 3-5 мм-ге шығуы керек.
Бөлшектердің қосылыстары туралы жалпы түсінік.
Құрастыру қондырғысын құрайтын бөліктер жылжымалы және
қозғалыссыз қосыла алады. Мысалы, жиһазда (орындық, үстел) бөліктер
қозғалыссыз қосылады, ал бинокль мен камерада бөліктердің бір-біріне
қатысты қозғалмалы болады.
Жылжымалы және бекітілген қосылыстар алынбалы және
ажыратылмайтын болуы мүмкін.

2.1-сурет. Алынатын қосылыстардың негізгі түрлері
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2.2-сурет.Бөлшектер мен байланыстырушы элементтерді бұзбай бір
бөліктен тұратын қосылыстардың негізгі түрлері
Алмалы-салмалы қосылыстар (2.1-сурет) бұйымды бөлшектеуді,
баптауды, жөндеуді жүзеге асыру қажет болған жағдайларда қолданылады.
Олар сондай-ақ құрастыру жұмыстарының ыңғайлылығын қамтамасыз ету
үшін қолданылады.
Бір бөліктен тұратын қосылыстар (2.2-сурет) бөлшектеуге жатпайды
және оларды қосатын бөлшектердің немесе элементтердің бұзылуы
нәтижесінде ғана ажыратылуы мүмкін.
Бұл қосылыстар өнімді өндіру технологиясын жеңілдету немесе тапшы
материалдарды тұтынуды азайту үшін қолданылады.
Бұранданыбейнелеу және белгілеу
Алынатын қосылыстардың ең үлкен тобы–бұрандалы қосылыстар.
Оларды екі түрге бөлуге болады:
− арнайы байланыстырушы бөлшектерді қолданбай бөлшектерді
тікелей бұрау арқылы жүзеге асырылатын қосылыстар (2.3-сурет, а);
− арнайы бекіткіштердің көмегімен жүзеге асырылатын қосылыстарболт, бұранда, түйреуіш, жаңғақ және т.б. (2.3-сурет, б).

2.3-сурет.Бұрандалы қосылыстардың негізгі түрлері:
а - тікелей бұрау; б - болттың көмегімен
Барлық бұрандалы қосылыстар жіптің көмегімен жүзеге асырылады.
Бұранда –бұл цилиндрлік (конустық) бет бойымен тегіс контурдың
бұрандалы қозғалысы кезінде пайда болатын бет.
Бұрандарды мақсатына қарай үш түрге бөледі: бекіту арқылы
бөлшектерді бұрау және жалғау үшін қолданылатын бекіту жіптері;
фитингтер (муфталар) деп аталатын арнайы өтпелі бөлшектерді қолдана
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отырып, құбырларды тығыз жалғау үшін қолданылатын бекіту және
тығыздау жіптері; айналмалы қозғалысты аударымға айналдыруға қызмет
ететін жұмыс істейтін жіптер (мысалы, ұя, қолмен басу, ұстағыш пресс және
т.б.) немесе, керісінше, айналмалы (мысалы, автоматты бұрағыштарда).
Бұранда әртүрлі параметрлермен сипатталады, олардың негізгілері 2.1кестеде келтірілген.
2.1-кесте.
бейнелеу

Сызбалардағы

Бұранданың шартты-схемалық бейнесі

бұрандалардың

негізгі

параметрлерін

Түрлер мен тілімдердегі бұранданың бейнесі
және шартты белгіленуі

Бекіту тығыздағыш құбырлы
цилиндрлік бұранда

Бұранданың шартты-схемалық бейнесі
Тік бұрышты бұранда

Бұранданың шартты-схемалық бейнесі
Бекітетін метрикалық бұранда

Түрлер мен тілімдердегі бұранданың бейнесі
және шартты белгіленуі

Түрлер мен тілімдердегі бұранданың бейнесі
және шартты белгіленуі
а - ішкі, б - сыртқы

Ескертпе: бұранда параметрлері – профиль, ішкі диаметрі d1сызбаларда белгіленбейді (тік бұрышты бұрамадан басқа); сыртқы диаметрі d
бұрама типін шартты белгілеуден кейін (тік бұрышты бұрамадан басқа)
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салынады; p бұрама қадамы жүрісті бұрама үшін бұраманың сыртқы
диаметрін белгілегеннен кейін және тік бұрышты бұрама кескінінде
қойылады; l бұрамасының ұзындығы өлшемдерді қою қағидалары бойынша
жазылады.
Сызбада жіптің шартты бейнесі үшін белгілі бір ережелер бар.
Шыбықтағы жіптің сыртқы диаметрі (алдыңғы және сол жақ түрінде)
қатты негізгі сызықпен, ал ішкі диаметрі қатты жұқа сызықпен бейнеленген.
Сол жақтағы пішінде жіп шартты түрде төрттен біріне ашық шеңбермен және
диаметрі жіптің ішкі диаметріне тең болатын қатты жұқа сызықпен
бейнеленуі үшін фаску көрсетілмейді. Шеңбер доғасының бір ұшы орталық
сызыққа шамамен 2 мм жетпейтініне, ал екінші ұшы екінші орталық сызықты
бірдей мөлшерде кесіп өтетініне назар аударыңыз.
Метрикалық жіп келесідей белгіленеді: алдымен М жіптің шартты
белгісі беріледі, содан кейін сыртқы диаметрдің мөлшері, егер ол кішкентай
болса, жіп қадамы көрсетіледі (үлкен қадам белгіленбейді). Мысалы, M
20x1,5 жазбасы диаметрі 20 мм болатын метрикалық жіптің 1,5 мм-ге тең
болатындығын білдіреді.
Бөлшектерді қосу сызбалары.
Бөлшектердің қосылыстарын қарастырмас бұрын, болт, бұранда,
түйреуіш, жаңғақ, шайба кіретін алынбалы қосылыстардың құрылымдық
элементтерімен (2.4-сурет) танысамыз.
Болт–бұл цилиндрлік өзек болып табылатын бекіткіш, әдетте бір
ұшында алтыбұрышты басы және екінші жағында бұрандалы жіп бар.
Болттардың бастары басқа пішінге ие болуы мүмкін: төртбұрышты,
тікбұрышты, жартылай шеңберлі төртбұрышты бас немесе мұртты.
Бұранда болттан бұрағыштың астындағы саңылаудың (оймакілтектің)
болуымен ерекшеленеді. Бұрандалар екі түрге бөлінеді: бекіту және орнату.
Бекіту бұрандаларының негізгі түрлері бастың пішінімен ерекшеленеді
(цилиндрлік, жартылай шеңберлі, жасырын, жартылай жасырын).
Шпилька–цилиндрлік өзек, оның екі ұшында жіп кесілген.
Шпилькалар әр түрлі және әр түрлі болады. Мысалы, ұзындығы 10-нан
80 мм-ге дейінгі M2-M12 жіптері екі түрлі болады: олардың бірінде жіп
кесілген бөлшектерді қосу үшін және бөлшектерді тегіс тесіктерге қосу үшін.
Бірінші типтегі шыбықтарда өзектің ұштарында әртүрлі ұзындықтағы жіптер,
ал екінші типтегі шыбықтарда екі ұшында бірдей жіп ұзындығы немесе
шыбықтың бүкіл ұзындығына кесілген жіп бар. Екі типтегі түйреуіштер
жіптен кіші диаметрлі бұрандалы емес бөлікке ие болуы мүмкін.
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2.4-сурет. Бұрандалы қосылыстардың құрылымдық элементтері: а–
болт; б–бұранда; в–түйреуіш; г–орнату бұрандасы; д– сомын; е –серіппелі
шайба; ж– деформацияланатын шайба; з–жалпақ шайба
Бұрандалар үлкен қалыңдықтағы бөліктерді болтпен қосуға болмайтын
немесе қосылысты жиі бөлшектеу қажет болған жағдайда қолданылады, ал
бөліктегі жіп материалдың қасиеттеріне (алюминий қорытпасы, шойын)
байланысты жеткілікті қарсылыққа ие емес.
Сомын дегеніміз – осьтік және кейде соқыр бұрандалы тесікпен
жабдықталған призматикалық бөлік.
Жаңғақтардың конструктивті формалары өте алуан түрлі. Көбінесе
сомындар екі фаскасы бар алтыбұрышты, бір фаскасы бар төртбұрышты
пішінді, алтыбұрышты ойықтар мен тәждер бар, оларды шыбықтармен
бекітуге арналған радиалды ойықтары бар.
Машина жасауда, күнделікті өмірде арнайы сомындар жиі
қолданылады: дөңгелек, сомындар (гайки-барашки).
Жуғыштар, әдетте, ортасында дөңгелек тесік бар жалпақ дискілер
болады.
Тегіс және серіппелі шайбалар болады. Тегіс шайбалар бөлшектердің
тірек беттерін тегістеу, бөлшектерді тозудан қорғау және сомынмен бекіту
үшін қолданылады. Серіппелі шайбалар жұмыс кезінде бұрандалы
қосылыстарды өздігінен бұрап алудан қорғау үшін қолданылады
Шайбалар әртүрлі конфигурацияда болуы мүмкін.
Ажыратылмайтын қосылыстардың құрылымдық элементтеріне кілттер,
саңылаулар, түйреуіштер, шыбықтар жатады.
Кілтектер–айналмалы немесе тербелмелі қозғалысты беретін
бөлшектердің білігіне қосылуға қызмет ететін құрылымдық элемент.
Дизайн бойынша кілтектер призмалық, сегменттік, сына тәрізді болып
бөлінеді (2.5-сурет).
Сплайн қосылыстарын сплинт (проекция) шпон рөлін атқаратын көп
бұрышты қосылыстармен салыстыруға болады.
Оймакілтек–білікке белгілі бір пішіннің шығуы болып табылатын
құрылымдық элемент.
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Саңылаулар тікбұрышты, үшбұрышты және тартымды болады. 2.6суретте тікбұрышты пішінді саңылаулары бар сұққыш бейнеленген.

2.5-сурет. Кілтектер: а – призмалық; б – сегменттік; в – сына тәрізді

2.6-сурет.Созылған оймакілтек

2.7-сурет. Сұққыштар: а – цилиндрлік; б –конустық

2.8-сурет.Сірге
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Сұққыштар –бұл бөлшектер мен түйіндердің өзара жағдайын дәл
бекітуге, сондай-ақ бекіткіштер ретінде қызмет ететін тегіс өзек болып
табылатын құрылымдық элемент.
Дизайн бойынша сұққыштар цилиндрлік және конустық болып
бөлінеді (2.7-сурет).
Сіргелер –құрылымдық элемент, бұл сымның бір бөлігі (оның бүкіл
ұзындығы бойымен), бүктелген жерде ілмек пайда болатындай етіп екі есе
тегіс бөлікке бүгіліп, сымның ұштары бір-біріне мықтап басылады. Бұл
жағдайда сымның бір ұшы екіншісіне қарағанда сәл ұзағырақ (2.8-сурет).
Сіргелер жаңғақтардың өздігінен бұралуын болдырмау үшін
қолданылады (әдетте тәж және тілік тәріздес).
Болт қосылымы (2.2-кесте) болт, оған бұралатын сомын және шайба
көмегімен жүзеге асырылатын бөлшектердің қосылысын білдіреді.
Бұрандалы қосылыс (2.2-кесте) бұранданың көмегімен бөлшектерді
қосу болып табылады. Қосылыстағы бұранда, әдетте, бұрандалы ұшымен
тесікке бұралады немесе сомынмен бірге қолданыла алады.
Аралық қосылыс–бұл бөліктердің бір бөлігі, оның біреуінде шыбықтың
отырғызу ұшы өсіріледі, ал екіншісі шыбықтың екінші ұшына киіліп,
сомынмен бекітіледі.
Кілтек қосылымы білікке кілтек ойығына орнатылатын және хабтың
тиісті пішінінің кілтек ойығына кіретін кілтек арқылы жүзеге асырылады.
Шлицті қосылыс (2.2-кесте) біліктің шығыңқы жерлері (саңылаулары)
мен білікке орнатылған хабтың тиісті пішінді қуыстары арасында пайда
болатын қосылыс.
Істікшелі қосылыс (2.2-кесте) қосылатын бөлшектерге түйреуішті
тығыз бекіту арқылы жүзеге асырылады.
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2.2-кесте. Ажыратылатын және ажыратылмайтын қосылыстар
Қосылыстардың көрнекі бейнесі

Қосылыстардың құрылымдық
бейнесі

Бұрандалы қосылыс

Бұрандамалы қосылыс
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2.2-кестенің жалғасы
Қосылыстардың көрнекі
бейнесі

Қосылыстардың құрылымдық
бейнесі

Шлицті қосылыс

Сұққышты қосылыс

Бір бөліктен тұратын қосылыстар (2.2-кесте) тойтару, дәнекерлеу, тігу,
желімдеу, дәнекерлеу, жағу, қалыптау арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.
Шегеленген қосылыс. Тойтармалы қосылыстың құрылымдық элементі
тойтармалар болып табылады, олар 2 ендірілген басы бар тегіс өзек болып
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табылады (2.9-сурет, а). 1 жабылатын басы тойтарыс нәтижесінде алынады.
Оның пішіні ипотека басымен бірдей болуы мүмкін (2.9-сурет, б).
Тойтармалардың келесі түрлері бар: жартылай дөңгелек басы бар, жасырын
басы бар, жартылай жасырын, жалпақ және қуыс.
Дәнекерлеу қосылысы–бұл металл немесе металдандырылған
бөлшектерді дәнекерлеуші деп аталатын қосымша металл немесе
қорытпамен байланыстыру орындарын дәнекерлеуші балқу температурасына
дейін қыздыру арқылы біріктіру.
Дәнекерленген қосылыс бөлшектердің материалын балқытылған
немесе пластикалық күйге дейін қыздыру арқылы бөлшектерді қосу арқылы
алынады. Дәнекерлеу процесінде балқытылған қосылған жиектердің
кристалдануы немесе қосылған бөліктердің металл атомдары бөлшектерінің
диффузиясы жүреді (дәнекерлеу әдісіне байланысты – балқыту немесе
қысым).
Желімделген қосылыс гетерогенді материалдарды біріктіруге
мүмкіндік беретін әртүрлі желімдердің көмегімен алынады, ал біркелкі
бөліну немесе ығысу үшін жұмыс істейтін қосылыстың жеткілікті беріктігіне
жетеді.

2.9-сурет. а,б,в –шегеленген қосылыс
Желімделген қосылыстар қабаттасулармен, сондай-ақ «түйіспен»,
«мұртпен» жасалады (2.10-сурет).
Тігісті қосылыс (2.11-сурет) жіп, бау (мақта, капрон, былғары және
басқа да материалдардан жасалған) көмегімен жұмсақ материалдарды (мата,
тері, кейде ағаш) бір-бірімен біріктіру үшін қолданылады.
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Ажыратылған қосылыс тікелей қосылатын бөлікті (бұрандалы жең,
қуыс тойтармалар, тіректер) негіз, бұрыш, корпус немесе пластмассадан,
былғарыдан, матадан және т.б. жасалған екі металл емес бөлікке (2.12-сурет).
Қалыпталған қосылыс бөлшектердің беттерін немесе элементтерін
пластикалық массалармен, резеңкемен арматуралау (құю) нәтижесінде
орындалады. Бұл жағдайда таңбаланатын бөліктің бетінде илектеу, оны
қалыптау массасында ұстап тұру үшін әртүрлі пішіндегі қадамдар болуы
керек (2.13-сурет).

2.10-сурет.Желімделген қосылыс

2.11-сурет.Тігісті қосылыс

2.12-сурет.Ажыратылған қосылыс
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2.13-сурет.Қалыпталған қосылыс
(пресс материал корпусындағы бұрандалы жең)
Құрастыру сызбасы туралы жалпы ақпарат.
Құрастыру сызбасы– құрастыру қондырғысының бейнесі бар, бірбірімен байланысқан компоненттердің орналасуы мен өзара байланысы
туралы түсінік беретін және құрастыру қондырғысын құрастыру мен
бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құжат.
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Анықтау үшін өлшемдер

2.14-сурет. «Жалғастырғыш тетік» өнімінің құрастыру сызбасы
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2.15-сурет.Сипаттама
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«Жалғастырғыш тетік» өнімінің құрастыру сызбасын қарастырыңыз
(2.14-сурет). Онда құрастыру қондырғысы екі кескінмен ұсынылған: алдыңғы
көріністе жергілікті кесулер бар және сол жақтағы көрініс. Құрастыру
қондырғысының құрамына басқа екі құрастыру бірлігі кіреді: корпус 1 және
қақпақ 2, олар бұрандамен бекітілген. Бұл құрастыру қондырғылары әртүрлі
материалдардан жасалған: қақпақ пен корпус пластиктен, ал корпусқа
басылған жең және контактілер металдан жасалған. Құрастыру сызбасында
жалпы (41, 35, 16), қосылатын (4, 5) және орнату (19, 18) өлшемдері берілген.
Техникалық талаптар осы құрастыру сызбасында қолданылатын барлық
өлшемдер анықтамалық болып табылады. Олардың кейбіреулері
бөлшектердің сызбаларынан беріліп, қосылу (19) және орнату (4, 5) ретінде
қолданылады, ал басқалары бірнеше бөліктердің өлшемдерінің қосындысы
(41).
Әрбір құрастыру сызбасы спецификациямен бірге жүреді.
Техникалық сипаттама–кесте түрінде жасалған негізгі дизайн құжаты,
онда құрастыру қондырғысының барлық құрамдас бөліктерінің атаулары,
позицияларының нөмірлері келтірілген және олардың саны көрсетілген.
Ерекшелікте құрастыру бірлігінің құжаттамасы мен құрамдас бөліктері
белгілі бір ретпен тізімделеді: құжаттама, кешендер, құрастыру бірліктері,
бөлшектер, стандартты бұйымдар, басқа бұйымдар, материалдар,
жиынтықтар.
Сипаттама A4 форматындағы жеке парақтарда (бір немесе бірнеше)
орындалады (2.15-сурет) немесе A4 форматында жасалған құрастыру
сызбасына тікелей орналастырылады, егер оны орналастыру үшін жеткілікті
орын болса (2.16-сурет).
Сипаттама
құрастыру
қондырғысына
кіретін
бөлшектердің
позицияларының нөмірлері құрастыру сызбасына енгізілмес бұрын
орындалады. Бұл өнімді жасау үшін қажет.
МС-қа сәйкес сипаттаманың әр бөлімінен кейін бос жолдар
қалдырылады және қосымша өнімдерді енгізу мүмкіндігі үшін позиция
нөмірлерін сақтайды.
Құрастыру сызбаларын орындаудың жалпы ережелері.
Құрастыру сызбасында құрастыру қондырғысын құрастыру және
бақылау үшін қажетті түрлердің, бөлімдердің, бөлімдердің минималды, бірақ
жеткілікті саны берілген.
Құрастыру сызбасында өлшемді, орнату және қосу өлшемдері
көрсетілуі керек.
Өздеріңіз білетіндей, жалпы өлшемдер өнімнің ең үлкен өлшемдерін
қамтиды.
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1. Анықтама үшін қалған өлшемдер
2. 1-позадағы роликтің 7-позаның позасына еркін айналуын
қамтамасыз етіңіз

2.16-сурет.Тағанды құрастыру сызбасы
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Ажырату

2.17-сурет. Құрастыру сызбасының фрагменті
Орнату өлшемдері орнату кезінде өнімді дұрыс орнату үшін қажет.
Бекіту өлшемдері бұрандалар, болттар және т.б. арқылы жүзеге
асырылатын орнату кезінде өнімді қосу мүмкіндігін, сондай-ақ байланыс
әдісін (штепсельдің розетка ұясымен байланысы) қамтамасыз етеді.
Аталған өлшемдерден басқа, бақыланатын өлшемдер құрастыру
сызбасына қойылады.
Құрастыру сызбасындағы құрастыру бірлігінің барлық құрамдас
бөліктері спецификацияда көрсетілген позициялардың нөмірлеріне сәйкес
нөмірленеді. Позициялардың нөмірлері сызықтардың сөрелерінде құрамдас
бөліктердің кескінінен алынған шығаруларды көрсетеді. Жеткізу сызықтары
қиылыспауы керек. Олардың әрқайсысының соңында нүкте қойылады.
Шығару сызықтарының сөрелері суреттің негізгі жазуына параллель
орналасқан, сурет контурынан тыс әр түрлі көлденең позаларда орналасқан.
4, 1 немесе бір тік позициядан 6, 5, 9 (2.16-сурет). (Жалпы сызық жасауға
рұқсат етіледі–бір бекіту орнына жататын бекіткіштер тобы үшін позиция
нөмірлерін тік орналастырумен алып кету (2.16-сурет). Жол сөрелері қатты
жұқа сызықпен бейнеленген. Олардың ұзындығы 10 мм-ден аспауы керек.
Бір бағандағы сөрелер арасындағы қашықтық 10 мм-ге тең болуы керек.
Позиция нөмірлерін № 5 қаріппен жазу ұсынылады.
Егер құрастыру қондырғысында бірнеше бірдей стандартты бөліктер
(бұрандалар) болса, онда құрастыру сызбасында олардың біреуін ғана, ал
қалғандары үшін олардың орналасқан жерін көрсетуге болады (2.16-суретті
қараңыз).
Құрастыру сызбаларында құрастыру бірлігінің ішкі құрылысын
түсінуге кедергі келтіруі мүмкін қақпақтарды сызуға рұқсат етілмейді. Бұл
жағдайда кескіннің үстіне «Қақпақ 2позасыкөрсетілмеген». Өнімнің
қозғалатын бөліктері жұмыс күйінде бейнеленген,ал экстремалды және
аралық позициялар екі нүктелі сызықшамен көрсетілген.
Құрастыру сызбасында кесулерді орындау кезінде іргелес
бөлшектердің люктері қарама-қарсы бағытта 45* бұрышпен қолданылады
(2.17-сурет) немесе бір бағытта, бірақ соққылар арасында әр түрлі
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қашықтықта. Бір бөліктің әртүрлі суреттерінде бірдей сызықшалау
қолданылады.
Егер бөлінген жазықтық бұрандалардың, болттардың, шпилькалардың,
түйреуіштердің, біліктердің, сондай-ақ шайбалар мен жаңғақтардың осі
бойымен жүрсе, онда бұл бөлшектер құрастыру сызбасында бөлінбейді (2.17сурет).
Құрастыру сызбаларын оқу және нақтылау.
Құрастыру сызбасын оқу дегеніміз–құрастыру қондырғысының
мақсатын, оның құрылымын, жұмыс принципін, құрамдас бөліктерді қосу
және өзара әрекеттесу тәсілдерін, сондай-ақ әр бөліктің пішінін түсіну.
Өнімнің құрастыру сызбаларына сәйкес бөлшектер жүзеге асырылады.
Құрастыру сызбасының егжей-тегжейлі құрастыру блогына кіретін
бөлшектердің сызбаларын (стандарттыдан басқа) орындаудан тұрады.
Бөлшектер келесі ретпен орындалады:
1) құрастыру сызбасын оқыңыз;
2) сызбаны орындау қажет бөліктің пішінін ақылмен көрсетіңіз;
3) бөліктің пішінін анықтайтын суреттердің қажетті санын анықтаңыз;
4) кескін масштабын таңдаңыз;
5) сызбаның қажетті кескіндерінің құрылысын орындайды;
6) өлшемдері қолданылады;
7) қажет болған жағдайда негізгі жазбаның үстіне техникалық талаптар
жазылады;
8) сызбаның негізгі жазбасын толтырыңыз.
Деталдау көмегімен құрастыру процесінде бұйымның тұтас және оның
құрамдас бөліктерінің (бөлшектерінің) нысаны, сондай-ақ құрастыру
бірлігінің негізгі параметрлерін есептеу дұрыстығы нақтыланады.
Күрделі емес бұйымдардың бөлшектерін құрастыру элементтері.
Құрастыру –есептеулерді жасау, құру, жоспарлау. Өнімдер
(құрылғылар, машина, киім, жиһаз, балалар ойыншықтары, тіс щеткалары,
ыдыс-аяқ, санитарлық жабдықтар және т.б.) құрылыс процесінің нәтижесі
болып табылады.
Құрастыру –кез-келген өнімді, құрылысты, затты жасауға бағытталған
шығармашылық процесс.
Жаңа құрылымдарды дамыту үшін мамандардың барлық топтары
жұмыс істейді. Қазіргі уақытта жаңа техникалық идеяларды, өнертабыстарды
жүзеге асыру бір адамның немесе бүкіл өнертапқыштар ұжымының күшжігерінің нәтижесі болып табылады.
2.3 Жалпы мәліметтер. AutoCAD пайдаланушы интерфейсі
AutoCAD жұмыс терезесі
Бағдарламаны жүктеу және сызба үлгісін таңдау аяқталғаннан кейін
AutoCAD жұмыс экраны пайда болады (2.18-сурет, а,б) [7].
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Құралдар тақтасы
Визуалды стильдер
Құралдар
тақтасының тізімі
Кез-келген белгішені тінтуірдің оң жақ
батырмасымен басу арқылы құралдар
тақталарының тізімі көрсетіледі

а

б
2.18-сурет. AutoCAD жұмыс терезесі
а –Классикалық AutoCADжұмыс кеңістігінің интерфейсі;
б –Сурет және аннотация AutoCAD 2017жұмыс кеңістігінің интерфейсі
Жұмыс кеңістігінің әртүрлі түрлері қолданылады: классикалық
AutoCAD, Сурет және аннотация, 3D модельдеу және т .б. жұмыс
кеңістігі өз мәзірлерінде ауысады, олар сүзгілермен ашылады. Жұмыс
кеңістігінің сүзгілері:
– экранның жоғарғы жағында (2.19-сурет,а);
– сызба өрісінің астындағы күй жолағында

(2.19-сурет,б).
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а

б

2.19-сурет. Жұмыс кеңістігін ауыстыру

Классикалық AutoCAD жұмыс кеңістігі ыңғайлы, өйткені қажетті
құралдар тақталары (соның ішінде көлемді графика үшін) сызбаның
пропорционалды өрісін құра отырып, пайдаланушы қосады.
Жұмыс кеңістігі
Сурет пен Аннотация екі өлшемді сызбаларды жасау, 3D
модельдеукөлемді модельдерді жасауға қызмет етеді. Сурет салу және
аннотация және 3D модельдеу интерфейстері таспада құралдар
тақталары топтарға біріктірілген, ал таспада белгілі бір тапсырмаға
жауап беретін бірқатар қойындылар бар (негізгі, кірістіру, аннотация
және т.б.). Жұмыс кеңістігі интерфейсінің артықшылығы сурет салу және
аннотация, 3D модельдеу–бұл жиі қолданылатын командалардың
пиктограммаларын панельге қосуға болады жылдам қол жеткізу.
Жылдам қатынау панелі
Бағдарламада ұсынылған Сурет пен аннотация интерфейс нұсқасы
2.20-суретте (а, б) көрсетілген. Экранның жоғарғы жағында бағдарлама
терезесінің белгішесі, жылдам қол жетімділік тақтасы, жұмыс
кеңістігінің атауы, AutoCAD нұсқасының атауы және т. б. бар.

а

б
2.20-сурет. Сурет және аннотация интерфейсі(жұмыс кеңістігінің
атауы өшірулі): a – таспа; б –интерфейстің қажетті элементтері:1 –
бағдарлама терезесінің белгішесі; 2 – жылдам қол жеткізу панелі; 3 –
жылдам қол жеткізу панелін бейімдеу батырмасы
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3 батырмасы жылдам қатынау панеліне кіретін командалардың
тізімін ашады (2.21-сурет, а) және классикалық AutoCAD мәзіріне ұқсас
оқиға мәзірінің жолын қосуға болады (2.21-сурет, б).

а
Адаптировать панель
быстрого доступа
Создать
Открыть
Сохранить
Сохранить как...
Печать
Отменить
Повторить
Рабочее пространство
Копирование свойств
Другие команды
Показать строку меню

б
Жылдам қатынау тақтасын
бейімдеу
Құру
Ашу
Сақтау
Басқаша сақтау
Басып шығару
Болдырмау
Қайталау
Жұмыс кеңістігі
Сипаттамаларды көшіру
Басқа командалар
Мәзір жолағын көрсету

Файл

Файл

Правка
Вид
Ставка
Формат
Главная
Вставка
Аннотации
Параметризация
Отрезок
Полилиния
Круг
Дуга

Түзету
Түрі
Кірістіру
Пішім
Басты бет
Кірістіру
Аннотациялар
Параметрлеу
Кесінді
Полилиния
Шеңбер
Доға

2.21-сурет. Жылдам қатынау панелінің мәзірі: а – командалар тізімі;
б – таспаның үстіне қойылған ашылмалы мәзір жолағы
«Басқа командалар» тізімінен таңдау кезінде жылдам қол жеткізу
жолағына команда белгішесін қосу мүмкін (2.21-сурет, а). Бұл жағдайда
пайдаланушы интерфейсін бейімдеу терезесі ашылады (2.22-сурет, а),
кез-келген команданың пиктограммасын (белгішесін) тінтуірдің сол жақ
батырмасымен басып, мысалы, «қашықтықты өлшеңіз», оны босатпай
жылдам кіру жолағына апарыңыз (2.22-сурет, б).

81

а
б
2.22-сурет.Жылдам қатынау жолағына «Қашықтықты өлшеу»командасын
қосу:a – команданы таңдау; б – өзгертілген жылдам қатынау тақтасы
Сол сияқты, классикалық AutoCAD құралдар тақтасындағы
командалар қосылады. Құламалы мәзір Сервис → Интерфейсті бейімдеу
(2.23-сурет, а) → Өрісте тек барлық командалар қажетті команданы
таңдайды, мысалы, бір жолды → Пиктограмманы тінтуірдің сол жақ
батырмасымен басып, босатпай, оны Құралдар тақтасына сүйреңіз (2.23сурет, б) → ОК. Сурет тақтасында бір жолды мәтін пәрменінің белгішесі
пайда болады (2.23-сурет, в).

а

б

2.23-сурет. Құралдар тақтасына пәрмен қосу
Сызба параметрлерін баптау
Қолданылатын символдар мен қысқартулар:
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→ бір командадан екінші командаға немесе әрекет ету әрекетіне
ауысуды білдіреді;
enter пернесінің аналогы; тінтуірдің сол жақ батырмасы – ЛKM;
тінтуірдің оң жақ батырмасы – ПKM.Параметрлерді өзгерту үшін бағдарлама
қосымшасының терезесінашуға болады.
→
немесе құламалы мәзірде Сервис →
.
Параметрлер тілқатысу терезесінде бірнеше қойынды бар (2.24-сурет).
Жүйе пайдаланушыларға ыңғайлы параметрлерді қамтиды, бірақ
кейбіреулерін бақылау немесе өзгерту керек.

2.24-сурет. Параметрлер тілқатысу терезесі.
Экран қойындысы параметрлері
Экран қойындысында, терезе элементтері өрісінде түс схемасын
ашық түспен өзгерту керек. Түс батырмасы келесі «Сурет терезесінің
түс схемасы» тілқатысу терезесін ашады (2.25-сурет), онда сурет
өрісінің түстері (2D моделінің кеңістігі) және интерфейс элементтері
(фон, крест, маркерлер) өзгереді. Сүзгі
басылған кезде түс
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таңдалады. Қараңғы фонда жұмыс істеу ыңғайлы: қара немесе қою сұр,
өйткені сызықтардың ашық түстері айқын көрінеді.
Параметрлерді таңдау ОК немесе Қабылдау батырмасымен
аяқталады. Терезені жабу
батырмасымен жабу мүмкін емес – бұл
қалпына келтіруді тудырады.

2.25-сурет. Түсті өзгерту
Шеттерде
Парақ
элементтері
мен
экрандағы
теңшеу
ажыратымдылығы жүйе ұсынғандай қалуы керек. Кросс өлшемі 5%
ұлғайтылуы мүмкін. Ашу/сақтау қойындысында сызбаны ескі нұсқа
форматында сақтаңыз (2.26-сурет).
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2.26-сурет.Ашу/Сақтау
Пайдаланушы қойындысында сызба бірліктерін тексеріп, оларды
миллиметрге ауыстырыңыз (2.27-сурет).

2.27-сурет.Қолданушылар қойындысы
Құрылыс қойындысы (2.28-сурет) маркердің өлшемін өзгертуге
мүмкіндік береді, мысалы, 40% орнатуға жеткілікті.
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2.28-сурет.Құрылысқойындысы
Тілқатысу терезесінің қойындылары бойынша оңға өту опциялар
терезенің жоғарғы оң жақ бұрышындағы көрсеткілерге мүмкіндік береді
.
Келесі маңызды қойынды Таңдау. Таңдау параметрлерін 2.29-суретте
көрсетілгендей орнатыңыз.

2.29-сурет. Таңдау параметрлері
Профиль қойындысында Сіз қосу батырмасы арқылы Профильді
қосу терезесін шақырып, оған атау бере аласыз, мысалы, Зертханалық
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сабақтар → Қабылдау → Орнату → ОК (2.29-сурет). Параметрлер осы
атпен сақталады, әйтпесе олар атаусыз қалады.

2.30-сурет.Профильге ат тағайындау
Қабаттар түс, сызық түрі, сызықтың қалыңдығы сияқты
қасиеттердің графикалық қарабайырына қажетті құрал болып табылады.
Қабаттар Қабат сипаттары менеджерінде жасалады (2.31-сурет). Қабат
сипаттары менеджерінің белгішесі: Құламалы мәзірде Формат → Қабат
(классикалық AutoCAD) немесе Таспа → Қабаттар → Қабат сипаттары
(Сурет салу және бейімдеу).

2.31-сурет.Қабат сипаттары менеджері
Қабаттар деп аталатын тінтуірдің оң жақ батырмасымен (ПКМ)
пайда болған контекстік мәзірден жаңа қабатты таңдаймыз. Жаңа қабат
опциясын таңдағанда, құрылған қабаттың атын енгізуді, сызықтардың
түсін, олардың түрін және қалыңдығын орнатуды сұрайтын бөлектелген
жол пайда болады.
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Біз төрт қабатты жасаймыз: Негізгі, Жұқа, Осьтік, Өлшемдер (2.32сурет).

2.32-сурет. Қабаттар сипаттамасы
Қабаттардың дұрыс жұмыс істеуі үшін шамның жануы, шам жарық
болып, құлып ашық болуы керек.
Continuous сөзін нұқу арқылы сызық түрін таңдау терезесі пайда
болады (2.33-сурет, а), содан кейін жүктеу батырмасы Жүктеу/Қайта жүктеу
терезесін ашады (2.33-сурет, б), онда қалаған сызық түрі жүктеледі (мысалы,
осьтік) OK; ал Сызық түрін таңдау терезесінде OK таңдалады.

а

б

2.33-сурет. «Осьтік» сызық түрін таңдау және жүктеу
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Сурет салу режимдері
Сурет салу режимдерінің пиктограммалары (2.34-сурет) графикалық
өрістің астындағы күй жолағында болады (сурет салу өрісі).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AutoCAD 2011–2014: 1 – қадамдық байланыстыру – курсордың
дискретті қозғалыс режимі; 2 – тор – көмекші экран торы; 3 – ОРТО –
тікбұрышты сызу; 4 – полярлық бақылау – бұрыштарды бақылау; 5 –
нысанды байланыстыру – объектіге байланыстыру;6 – 3D нысанды
байланыстыру; 7 – нысанды бақылау – пайдаланушы көрсеткен объектіге
қатысты курсордың орнын бақылау; 8 – динамикалық PSK;9 – динамикалық
енгізу; 10 – салмақ– сызық қалыңдығын қосу.

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11 12
2.34-сурет. AutoCAD-тың әртүрлі нұсқаларындағы сурет салу режимдерінің
пиктограммалары
AutoCAD 2015–2018: 1 – виртуалды кеңістік моделі; 2–қадамдық
байланыстыру–курсордың дискретті қозғалыс режимі; 3 – тор – көмекші
экран торы; 4 – динамикалық енгізу; 5 – ОРТО – тікбұрышты сызу;6 –
полярлық бақылау – бұрыштарды бақылау; 7 – нысанды бақылау –
курсордың объектілік байланыстарға қатысты орнын бақылау; 8 – нысанды
байланыстыру – объектіге байланыстыру; 9 – салмақ – сызық қалыңдығын
қосу; 10 – 3D нысанды байланыстыру; 11 – динамикалық PSK; 12-жұмыс
кеңістігін ауыстыру.
Жүйе 2.35-суретте көрсетілгендей сурет салу режимдерін бақылайды.

а

б

в

2.35-сурет.Сурет салу режимдерінің әрекеті:а–POLAR полярлық
бақылауы –бұрыштарды бақылау; б–нысанды бақылау OTRACK–
курсордың объектілік байланыстарға қатысты орнын бақылау
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(мысалы, соңғы нүктеге қатысты; в – OSNAP объектілік байланысы –
объектіге сілтеме (объектінің сегменттің ортаңғы нүктесіне қосылған).
Нысанды бақылау режимі пайдаланушы көрсеткен сілтемеден
белгілі бір қашықтықта сурет салуды бастауға мүмкіндік береді.
Режим параметрлері (2.36-сурет) егер сіз полярлы бақылау немесе
нысанды байланыстыру режимін тінтуірдің оң жақ түймесімен бассаңыз,
ашылатын сурет режимдері тілқатысу терезесінде
орнатылады(2.34-сурет) және
таңдау керек.
Сызу кезінде объектілік байланыстарды пайдалану міндетті болып
табылады. Сіз олардың қалай көрінетінін білуіңіз керек, оларды реттей
білуіңіз керек және оларды үнемі қолдана білуіңіз керек, оны уақытында
қосу немесе өшіру керек (2.36-сурет).

2.36-сурет.Сурет режимдерін орнату терезесі
Полярлық бақылау параметрлерінің тізімін өзгертіңіз (2.37-сурет,
а) немесе нысанды байланыстыру (2.37-сурет, б) сонымен қатар
ашылатын мәзірден де алуға болады.

2.37-сурет.Сурет режимдерінің параметрлерін өзгерту
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Масштабтау және панорамалау командалары
Классикалық
AutoCAD-да
масштабтау
және
панорамалау
командалары стандартты құралдар тақтасында орналасқан (2.38-сурет, а).
Панорамалау пәрмені кескінді жылжытуға мүмкіндік береді, тінтуірдің
басылған ролигі бірдей функцияны орындайды. Масштабтау пәрменінің
белгішесінде пәрменді орындау нұсқаларының (опцияларының) тізімін
ашатын сүзгі бар (2.38-сурет, б).

а
б
2.38-сурет.Масштабтау және панорамалау командалары
Масштабтау пәрменінің үш нұсқасы жиі қолданылады:
алдыңғы суретті қайтарады;
суреттің жақтаумен қоршалған бөлігін бүкіл экранға үлкейтеді;
барлық көрсетілген нысандарды көрсетеді.
Нысандарды таңдау
Барлық редакциялау командалары (жылжыту, айналдыру және т.б.)
нысандарды таңдауды қажет етеді. Таңдаудың бірнеше жолы бар:
− курсор квадратын көрсететін нысанды таңдау (2.39-сурет, а);
− солдан оңға қарай пайда болатын терезе арқылы нысандарды
таңдау және оған толық кірген нысандарды ғана таңдау (2.39-сурет, б).
− оңнан солға қарай қалыптасатын және кем дегенде ішінара
түсірілген барлық нысандарды ерекшелейтін бөлгіш жақтаумен
нысандарды таңдау (2.39-сурет, в).

а

б

в

2.39-сурет. Нысандарды таңдау
«Қаламдар»
Егер
командалардың
ешқайсысы
енгізілмесе,
жүйе
пайдаланушының әрекеттерін күту режимінде болады. Нысанды таңдаған
кезде «қаламдар» деген маркерлер пайда болады (2.40-сурет).
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2.40-сурет. Нысанды «қаламмен» бөлу
«Қаламдар» – бұл таңдалған объектінің сипаттамалық нүктелерін
белгілейтін көк маркерлер: сегменттің басы, ортасы және соңы; шеңбердің
ортасы мен квадраттары; тіктөртбұрыштың бұрыштары және т. б.
Қаламдардың көмегімен нысанды өзгертуге, бұруға немесе
жылжытуға болады. Мысалы, кесіндінің төменгі оң жақ ұшын шеңбердің
ортасына жылжыту үшін кесіндіні «қаламдармен» бөліп, кесіндінің оң жақ
төменгі ұшына сызықша қою керек (бұл жағдайда «қаламның» түсі
жасылға ауысады, ал басқан кезде – қызылға ауысады); сызықшаны
босатпай, төменгі нүктені шеңбердің ортасына жылжытыңыз, сызықшаны
босатыңыз және оны қайтадан басыңыз. Бұл жағдайда сегмент созылып,
бұрылады (2.41-сурет, а).
Егер сіз сегменттің ортаңғы «қаламын» алсаңыз, оны жылжытуға
болады және тіктөртбұрыштың бұрышын тартып, оның пішінін өзгертеді
(2.41-сурет, б).

а

б

2.41-сурет. Нысанды өзгерту
«Қаламдарды» салыстырмалы немесе полярлық координаттарды
қолдана отырып, белгілі бір қашықтық пен бұрышқа жылжытуға болады
(2.42-сурет).

2.42-сурет.«Қаламдар»көмегімен ұзарту
Нүктелерді енгізу әдістері
Нүктелердің координаталарын енгізу кезінде санның бүтін бөлігі
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бөлшек нүктеден ондық нүктемен бөлінетінін, ал X, Y, Z осьтері бойынша
координаттар бір-бірінен үтірмен бөлінетінін есте ұстаған жөн.
Бірінші нүкте сызбаның таза өрісін немесе абсолютті координаттарды
басу арқылы енгізіледі.
Абсолютті координаттар 100,100.25, мұндағы 100 – X осі бойынша
шығу тегі, 100.25 Y осі бойынша қашықтық.
Келесі нүктелер енгізіледі:
− салыстырмалы координаталармен 150,0, мұндағы 150 – соңғы
нүктеден х, 0 –У осі бойынша қашықтық;
− полярлық координаталар150<60, мұндағы 150 –соңғы нүктеден 60º
бұрышындағы қашықтық;
− бағыт бойынша.
2.3 Күштердің жазықтық және кеңістіктік жүйесінің реакциясын
анықтау. Деформацияның әртүрлі түрлерінің беріктігіне есептеуді
орындау. Жобалау есептеулерін орындау
Статика–бұл механика бөлімі, онда күштердің жалпы ілімі баяндалады
және күштердің әсерінен болатын материалдық денелердің тепе-теңдік
шарттары зерттеледі [8].
Қатты дене. Статикада және жалпы теориялық механикада барлық
денелер мүлдем қатты болып саналады. Яғни, бұл денелер
деформацияланбайды, пішіні мен көлемін өзгертпейді, оларға қандай әрекет
жасалса да. Материалдық нүкте мүлдем қатты деп аталады, оның мөлшерін
елемеуге болады.
Қатты емес денелердің серпімді, пластикалық, сұйық, газ тәрізді
қозғалыстарын зерттеумен басқа ғылымдар айналысады (материалдардың
кедергісі, серпімділік теориясы, гидродинамика және т.б.).
Тепе-теңдік деп дененің басқа материалдық денелерге қатысты
тыныштық күйін айтамыз.
Негізгі ұғымдар:
1. Материалдық денелердің механикалық өзара әрекеттесуінің сандық
өлшемі болып табылатын шама механикада күш деп аталады.
Бірліктердің Халықаралық жүйесінде (SI) күш ньютондарда (Н),
килоньютондарда (кН) өлшенеді.
Күш векторлық шама болып табылады.
Оның денеге әсері анықталады:
1) сандық шама немесе күш модулі,
2) күш бағыты,
3) күш қолдану нүктесі (2.43-сурет).
Мысалы, біз орындыққа бірдей модуль күшін F қолданамыз.
Жоғарыдан төменге күш қолданған кезде орындық тыныш күйде қалады;
күш төменнен жоғары болған кезде – орындық көтеріледі; жүктеме бағытын
өзгертіңіз, орындықтың артына көлденең күш салыңыз – орындық құлайды.
Барлық жағдайларда күш қолдану бағыты мен орны әр түрлі болғандықтан,
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күштің орындыққа әсер ету нәтижесі әр түрлі болады, дегенмен F күш модулі
барлық жағдайларда бірдей.

2.43-сурет. Вектор
Күш, басқа векторлық шамалар сияқты, оның бағытын көрсететін
соңында көрсеткі бар бағытталған кесінді түрінде бейнеленген.
Күш бағытталған түзу DE күштің әсер ету сызығы деп аталады.
«Әрекет сызығы» және «бағыт» ұғымдары жақын, бірақ бірдей емес.
Әлбетте, әрекет сызығы бойынша бағытты дәл қарама-қарсы бағытта
анықтауға болады. Вектор үшін «модуль» және «шама» ұғымдары ұқсас.
Мәтінде күш векторы латын әріптерімен және т.б., олардың үстіндегі
сызықшалармен белгіленеді. Егер сызық болмаса, онда күш бар, тек оның
сандық мәні белгілі–модуль.
1. Егер күш дененің кез-келген нүктесіне (әрине, қатты денеге) әсер ету
сызығымен берілсе, денеге әсер ету өзгермейді деп болжанады. Сондықтан
күш векторы жылжымалы вектор деп аталады. Егер күш осы сызықта
орналаспаған нүктеге ауысса, оның денеге әсері мүлдем басқаша болады.
2. Кейбір қатты денеге әсер ететін күштердің жиынтығы күштер жүйесі
деп аталады.
3. Осы позициядан кеңістіктегі кез-келген қозғалыс туралы хабарлауға
болатын басқа денелермен бекітілмеген дене бос деп аталады.
4. Егер еркін қатты денеге әсер ететін күштердің бір жүйесін басқа
жүйемен алмастыруға болатын болса, онда дене орналасқан тыныштық
немесе қозғалыс күйін өзгертпестен, онда мұндай екі күш жүйесі
эквивалентті деп аталады.
Мысалы, егер көрсетілген күштер жүйесі болса (2.44-сурет, а және б)
теңдестірілген, содан кейін бұл екі күш жүйесі бір-біріне тең болады.

2.44-сурет. Күштер жүйесі:
а – берілген күштер жүйесі; б – баламалы күштер жүйесі
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5. Еркін қатты дененің тыныштықта болуы мүмкін күштер жүйесі
теңдестірілген немесе нөлге тең деп аталады.
6. Егер берілген күштер жүйесі бір күшке тең болса, онда бұл күш
берілген күштер жүйесінің нәтижесі деп аталады. Осылайша, нәтиже–бұл
белгілі бір күштер жүйесінің әрекетін қатты затпен алмастыратын күш. F1
және F2 күштер жүйесі бір R күшіне тең болғандықтан (2.44-сурет, б), содан
кейін R күші берілген күштер жүйесінің нәтижесі деп аталады. F1 және F2
күштерін өз кезегінде R күшінің құрамдас бөліктері деп атауға болады.
7. Күш тең равнодействующей модуль бойынша тікелей противополождық ші бағыты бойынша және қолданыстағы бойымен бір түзу деп аталады
уравновешивающей күшпен.
8. Қатты денеге әсер ететін күштерді сыртқы және ішкі деп бөлуге
болады. Сыртқы күштер басқа материалдық денелер тарапынан берілген
дененің бөлшектеріне әсер ететін күштер деп аталады. Ішкі күштер–бұл
дененің бөлшектері бір-біріне әсер ететін күштер.
9. Денеге оның бір нүктесінде қолданылатын күш шоғырланған деп
аталады. Берілген көлемнің немесе дене бетінің берілген бөлігінің барлық
нүктелеріне әсер ететін күштер таратылған деп аталады.
Шоғырланған күш ұғымы шартты, өйткені денеге бір нүктеде күш
қолдану мүмкін емес. Біз механикада шоғырланған деп санайтын күштер
негізінен таратылған күштердің кейбір жүйелерін құрайды.
Атап айтқанда, әдетте механикада қарастырылған, берілген қатты
денеге әсер ететін ауырлық күші оның бөлшектерінің ауырлық күштерінің
нәтижесі болып табылады. Бұл нәтиженің әсер ету сызығы дененің ауырлық
орталығы деп аталатын нүктеден өтеді.
Статика аксиомалары
Барлық теоремалар мен статика теңдеулері Математикалық дәлелдерсіз
қабылданған және аксиомалар немесе статика принциптері деп аталатын
бірнеше бастапқы ережелерден алынады. Статика аксиомалары көптеген
тәжірибелер мен денелердің тепе-теңдігі мен қозғалысын жалпылаудың
нәтижесі болып табылады, оны тәжірибе бірнеше рет растайды. Осы
аксиомалардың бір бөлігі–біз динамикада кездесетін механиканың негізгі
заңдарының салдары.
1-аксиома. Егер екі күш еркін қатты денеге әсер етсе, онда дене тепетеңдікте болады, егер бұл күштер модульге тең болса (F1=F2) және бір түзу
бойымен қарама-қарсы бағытта бағытталған болса (2.45-сурет).

2.45-сурет.Күштердің бағыты, графикалық кескін
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1-аксиома күштердің қарапайым теңдестірілген жүйесін анықтайды,
өйткені тәжірибе көрсеткендей, тек бір күш әрекет ететін еркін дене тепетеңдікте бола алмайды.
2-аксиома. Егер сіз оған теңдестірілген күштер жүйесін қоссаңыз
немесе алып тастасаңыз, бұл жүйенің, күштердің мүлдем қатты денеге әсері
өзгермейді.
Бұл аксиома теңдестірілген жүйеде ерекшеленетін екі күш жүйесі бірбіріне тең болатындығын анықтайды.
1-ші және 2-ші аксиомалардың салдары. Егер күш қолдану нүктесі
оның әрекет сызығы бойымен дененің кез-келген басқа нүктесіне ауысса,
күштің әрекеті мүлдем қатты болмайды.

2.46-сурет.Графикалық кескін, күштер
Шынында да, А нүктесінде қолданылатын күш қатты денеге әсер етсін
(2.46-сурет). Осы күштің әрекет сызығында еркін В нүктесін алыңыз және
оған екі теңдестірілген күш қолданыңыз, осылайша күштің денеге әсері
өзгермейді. Бірақ күштер 1-аксиомаға сәйкес, оны тастауға болатын
теңдестірілген жүйені құрайды. Нәтижесінде денеге тең, бірақ В нүктесінде
қолданылатын бір ғана күш әрекет етеді.
Осылайша, күшті бейнелейтін векторды күштің әсер ету сызығындағы
кез-келген нүктеде қолдануға болады (мұндай вектор жылжымалы деп
аталады).
3-аксиома (күштер параллелограммының аксиомасы). Денеге бір
нүктеде қолданылатын екі күш бірдей әсер етеді, сол нүктеде қолданылады
және параллелограммның диагоналі осы күштерге жақтардағыдай салынған.

2.47-сурет.Векторлардың геометриялық қосындысы
4-аксиома (қарсы әрекет принципі). Бір материалдық дененің
екіншісіне кез-келген әрекетімен бірдей мөлшерде орын алады, бірақ қарсы
бағытта қарама-қарсы болады.
Әрекет пен қарсылықтың теңдігі туралы заң механиканың негізгі
заңдарының бірі болып табылады. Бұдан шығатыны, Егер А денесі в денесіне
күшпен әсер етсе, онда В денесі а денесіне бірдей модульмен әрекет етеді
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және сол түзу бойымен бағытталған, бірақ қарама-қарсы жағы күшпен (2.48сурет). Алайда, күштер теңдестірілген күштер жүйесін құрмайды, өйткені
олар әртүрлі денелерге қолданылады. Бұл аксиома Ньютонның үшінші
Заңына сәйкес келеді: әрекет әрқашан тең және қарама-қарсы. 4-аксиомада
күштер әртүрлі денелерге қолданылатын жағдай қарастырылатындығын және
бұл жағдайда күштер жүйесі 2-аксиомадағы күштердің іс-қимыл жағдайынан
айырмашылығы теңдестірілмейтінін есте ұстаған жөн.

2.48-сурет. Ньютонның үшінші заңының графикалық бейнесі
Бұл принцип табиғатта біржақты құбылыстар жоқ деп тұжырымдайды.
2.49-суретте А және В ұштарымен қабырғаға тірелген сәуле бейнеленген.
әрекет ету және қарсы тұру күштерін анықтау үшін біз сәулені
қабырғалардан ажыратамыз. Содан кейін қабырғадағы сәуленің әсер ету
күштері қабырғаларға қолданылатын DA және DB күштерімен, ал қарсы
күштер сәулеге қолданылатын RA және RB күштерімен көрінеді, оларды
кейінірек реакциялар деп атаймыз.

2.49-сурет. Арқалықтарды тіректерге сүйеу: а– арқалықты жүктеу
схемасы; б – тіреуіш арқалығының әсер ету күші және арқалыққа тіректер
жағынан қарсы тұру
5-аксиома (қатаю принципі). Берілген күштер жүйесінің әсерінен
болатын өзгеретін (деформацияланатын) дененің тепе-теңдігі, егер дене
қатты (мүлдем қатты) деп саналса, бұзылмайды. Қатаю принципінен
абсолютті қатты дененің тепе-теңдігі үшін қажетті және жеткілікті жағдайлар
қажет, бірақ деформацияланатын дененің тепе-теңдігі үшін жеткіліксіз,
формасы мен өлшемдері деректерге ұқсас.
Бұл аксиомада айтылған мәлімдеме айқын. Мысалы, тізбектің тепетеңдігі бұзылмайтыны анық, егер оның байланыстары бір-бірімен
дәнекерленген болса және т. б.
6-аксиома (байланыс аксиомасы). Егер байланыстардың механикалық
әрекеті осы байланыстардың реакцияларымен алмастырылса, кез-келген бос
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емес денені еркін деп санауға болады (келесі абзацтағы осы аксиомаға
түсініктемелер).
Жоғарыда келтірілген принциптер мен аксиомалар статика есептерін
шешудің әдістерінің негізі болып табылады. Олардың барлығы инженерлік
есептеулерде кеңінен қолданылады.
Байланыстар және олардың реакциялары.
Анықтама бойынша, басқа денелермен бекітілмеген және осы
позициядан кеңістікте кез-келген қозғалыс жасай алатын дене бос деп
аталады (мысалы, ауадағы шар). Кейбір басқа денелер кеңістіктегі
қозғалыстарға кедергі келтіретін, онымен байланысқан немесе жанасатын
дене еркін емес деп аталады. Бұл дененің кеңістіктегі қозғалысын шектейтін
барлық нәрсе байланыс деп аталады.
Мысалы, үстелде жатқан дене –бұл бос емес дене. Оның байланысы–
дененің төмен қарай қозғалуына жол бермейтін үстелдің жазықтығы.
Болашақта біз қолданатын босату принципі өте маңызды. Ол осылай
жазылған.
Егер байланыстар алынып тасталса және олардың денеге әсері дененің
тепе-теңдікте қалуы үшін күштермен алмастырылса, кез-келген бос емес
денені еркін жасауға болады.
Бұл байланыс денеге әсер ететін, оның басқа қозғалыстарына кедергі
келтіретін күш байланыстың реакция (қарсы) күші немесе жай байланыс
реакциясы деп аталады.
Сонымен, үстелде жатқан денеде байланыс– бұл үстел. Денесі бос емес.
Біз оны бос етеміз–біз үстелді алып тастаймыз, ал дененің тепе-теңдікте
қалуы үшін үстелді жоғарыға бағытталған күшпен және, әрине, дене
салмағына тең етіп ауыстырамыз.
Бағытталған реакция байланыс жаққа қарама-қарсы сол, қайда
байланыс бермейді жылжуға телу. Егер байланыс бір уақытта дененің
бірнеше бағытта қозғалуына кедергі келтірсе, байланыс реакциясының
бағыты да алдын-ала белгісіз және мәселені шешу нәтижесінде анықталуы
керек.
Егер тіректерге қысым беретін инженерлік құрылымның кез-келген
элементі (байлам, ферма, баған, тақта және т.б.) физикалық дене ретінде
қарастырылса, онда тіректердің (байланыстардың) реакциясы тірек
реакциясы деп аталады. Байланыс реакциялары екінші ретті, олар басқа
күштерге қарсы әрекет ретінде пайда болады.
Байланыс реакциясынан басқа барлық күштер берілген күштер деп
аталады. «Берілген күштер» термині терең мағынаға ие. Берілген күштер
көбінесе белсенді, яғни денелердің қозғалысын тудыруы мүмкін күштер,
мысалы: ауырлық күші, қар немесе жел жүктемелері және т.б. жоғарыда
айтылғандарды ескере отырып, біз күштерді белсенді күштер мен байланыс
реакцияларына бөлеміз.
Қатты статиканың негізгі міндеттерінің бірі-байланыс реакциясын
табу. Байланыс реакциясын анықтау үшін осы реакцияның мәнін, оның
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бағыты мен бағытын табу керек. Реакция сызығы әдетте денеге және
байланысқа жанасу нүктесінен өтеді. Реакцияның сандық мәні есептеу
арқылы анықталады, ал реакция бағыты байланыс түріне (құрылымына)
байланысты болады.
Реакция бағытын анықтау үшін қатты дененің әртүрлі қатынастармен
әрекеттесу ерекшеліктерін анықтау қажет. Реакция әрқашан байланыс
жойылған кезде дененің мүмкін болатын қозғалыс бағытына қарама-қарсы
бағытталғанын есте ұстаған жөн.
Кейбір негізгі байланыс түрлерінің реакциялары қалай бағытталғанын
қарастырыңыз.
1. Тегіс жазықтық (беті) немесе тірек. Тегіс бет деп аталады, бұл
дененің үйкелісі бірінші жуықтауда ескерілмейді. Мұндай бет дененің
жанасу нүктесінде жанасатын денелердің беттеріне жалпы перпендикуляр
(қалыпты) бағытта қозғалуына жол бермейді (2.50-сурет, а). Сондықтан, тегіс
беттің немесе тіректің N реакциясы жанасу нүктесінде жанасатын денелердің
беттеріне жалпы қалыпты бағытта бағытталған және осы кезде қолданылады.
Жанасатын беттердің бірі нүкте болған кезде (2.50-сурет, б), содан кейін
реакция қалыпты түрде басқа бетке бағытталған.
Егер беттер тегіс болмаса, сізге тағы бір күш қосу керек – үйкеліс күші,
ол қалыпты реакцияға перпендикуляр, дененің мүмкін сырғанауына қарамақарсы бағытта бағытталған.

2.50-сурет. Тегіс жазықтық

2.51-сурет.Жіп
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2.52-сурет.Мойынтірек
2. Жіп (икемді байланыс). Иілгіш, созылмайтын жіп түрінде жасалған
байланыс (2.51-сурет), M денесін жіптің суспензия нүктесінен AM
бағытында алыстатуға жол бермейді. Сондықтан созылған жіптің т
реакциясы жіптің бойымен денеден оны іліп қою нүктесіне бағытталған. Егер
сіз реакцияның денеге бағытталғанын алдын-ала болжай алсаңыз да, оны
денеден жіберу керек. Бұл ереже. Бұл қажетсіз және қажетсіз болжамдардан
арылтады және біз одан әрі сенімді болғандай, сығылған штанганы орнатуға
немесе созуға көмектеседі.
3. Цилиндрлік топса (мойынтірек). Егер екі дене осы денелердегі
тесіктерден өтетін болтпен жалғанса, онда мұндай байланыс топсалы немесе
жай топсалы деп аталады; Болттың осьтік сызығы топсаның осі деп аталады.
D тірегіне ілмекпен бекітілген АВ денесі (2.52-сурет, а) топсаның осіне
(сурет жазықтығында) кез келген бағытта бұрыла алады; бұл жағдайда
дененің а ұшы топсаның осіне перпендикуляр бағытта қозғала алмайды.
Сондықтан цилиндрлік топсаның R реакциясы топсаның осіне
перпендикуляр жазықтықта, яғни Аху жазықтығында кез-келген бағытқа ие
болуы мүмкін. R күші үшін бұл жағдайда оның R модулі де, бағыты
(бұрышы) да алдын-ала белгілі емес.
4. Шар және өкшелік. Байланыстың бұл түрі дененің кез-келген
нүктесін кеңістікте ешқандай қозғалыс жасай алмайтындай етіп бекітеді.
Мұндай байланыстардың мысалдары-камера штативке бекітілген доп өкшесі
(2.52-сурет, б) және тірек мойынтірек (өкшелік) (2.52-сурет, в). Доптың
немесе тіректің R реакциясы кеңістіктегі кез-келген бағытқа ие болуы
мүмкін. Ол үшін R реакция модулі де, x, y, z осьтерімен пайда болған
бұрыштар да белгісіз.

2.53-сурет.Өзек
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5. Өзек. Кейбір құрылымдарда байланыс ұштарында ілмектермен
бекітілген AB өзегі болсын (2.53-сурет). Біз өзектің салмағын ол қабылдаған
жүктемемен салыстырғанда елемеуге болатындығын қабылдаймыз. Бірақ
егер AB өзегі тепе-теңдікте болса, онда A және B нүктелерінде
қолданылатын 1-аксиома бойымен күштер бір сызық бойымен бағытталуы
керек, яғни.өзектің осі бойымен. Сондықтан, осы жүктемелерге қарағанда
салмағы еленбейтін ұштарға жүктелген өзек тек созылу немесе қысу үшін
жұмыс істейді. Егер мұндай өзек байланыс болса, онда өзек реакциясы өзек
осі бойымен бағытталады.
6. Жылжымалы топсалы тірек (2.54-сурет). Бұл құрылғы тірек элементі
(мойынтірек) болып табылады, оның ішінде топсаның саусағы (осі)
айналады. Мұндай тірек осьтің айналуына кедергі келтірмейді, бірақ дененің
топсаның осіне перпендикуляр жазықтықта кез-келген бағытта қозғалуына
жол бермейді. Мұндай тіректің реакциясы қалыпты түрде жылжымалы
тіректің роликтері сүйенетін бетке бағытталған. Диаграммаларда бұл
байланыс көрсетілгендей бейнеленген (2.54-сурет).

2.54-сурет.Топсалы жылжымалы тірек: а–каткалы тіректің түрі; б–
топсалы-жылжымалы тіректердің есептік схемасы
7. Бекітілгентопсалы тірек (2.55-сурет). Бекітілген тіректің R реакциясы
мүмкін айналу осіне перпендикуляр жазықтықта орналасқан және оның
бағыты таңдалған осьтердің бағытына сәйкес келетін екі өзара
перпендикуляр Rx және Ry компоненттерімен анықталады (2.55-сурет, а).
Құрылыс механикасында бекітілген тірек тірек нүктесінде қиылысатын екі
топсалы өзек түрінде бейнеленген (2.55-сурет, б) немесе топса (2.55-сурет, в).
Мәселелерді шешу кезінде біз реакцияны оның құрамдас бөліктері және
координаттар осьтерінің бағыттары бойынша бейнелейміз. Егер біз мәселені
шешсек, онда реакция анықталады; R модулі бойынша.

2.55-сурет.Топсалы-жылжымайтын тірек: а–топсалы-жылжымайтын
тіректің түрі; б, в–топсалы-жылжымайтын тіректердің есептік схемалары
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Бекіту әдісі температураның өзгеруінен немесе иілуден оның ұзындығы
өзгерген кезде сәуледе қосымша кернеулер болмауы үшін қолданылады.
8. Бекітілген қысқыш тірек немесе қатты тығыздау (2.56-сурет, а). Бұл
қосылыс абсолютті қатты дененің кез-келген қозғалу мүмкіндігін жоққа
шығарады. 2.56-суретте (а) көрсетілген арқалық қабырғаға А нүктесінде
қатты бекітілген, оның тік бағытта қозғалуы ry реакциясына кедергі
келтіреді, көлденең бағытта қозғалу Rx реакциясына және А нүктесінің
айналуына кедергі келтіреді – МА тірек моменті. Бұл тірекке тән кез-келген
осьтің айналасында дененің айналуын болдырмайтын күштердің тірек
моментінің болуы. Теориялық механикадағы мұндай тіректің схемалық
бейнесі суретте көрсетілген (2.56-сурет, б). Егер сіз осындай сәуленің астына
тағы бір тірек қойсаңыз, онда сәуле статикалық анықталмайтын болады.
Көрсетілген тірек байланыстарын қолдана отырып, құрылымдар
іргетастарға бекітіледі немесе жеке элементтер бір-бірімен байланысады.

2.56-сурет.Қатты бітеу: а –қатты бітеудің түрі; б –қатты бітеудің
есептік схемасы
Басқа құрылымдардың байланыс реакцияларын анықтаған кезде, ол үш
өзара перпендикуляр осьтер бойымен қозғалуға және осы осьтердің
айналасында айналуға мүмкіндік беретінін анықтау керек. Егер кез-келген
қозғалысқа кедергі келтірсе – тиісті күшті көрсетіңіз, егер ол айналуға
кедергі келтірсе – тиісті моменті бар жұп.
Кейде сіз қатты емес денелердің тепе-теңдігін зерттеуге тура келеді,
сонымен бірге егер бұл қатты емес дене күштердің әсерінен тепе-теңдікте
болса, онда оны барлық ережелер мен статикалық әдістерді қолдана отырып,
қатты деп санауға болады.
Байланыстар, аксиомаларда кездесетін басқа ұғымдар сияқты, нақты
объектілердің қасиеттерін өте шартты түрде көрсететін абстракциялар болып
табылады. Мысалы, жоғарыда қарастырылған икемді салмақсыз жіп аспалы
және вантты жүйелердің моделі бола алады, онда кабельдің ұзындығы
метрінің массасы ондаған және жүздеген килограмды құрайды. Алайда,
мұндай кабельдерде пайда болатын күш-жігер олардың салмағынан бірнеше
есе көп, сондықтан оларды есептеу кезінде оларды салмақсыз деп санауға
болмайды.
1-мысал. Көлденең күш салмақсыз үш сәулелі аркада әрекет етеді
(2.57-сурет). Реакцияның әсер ету сызығын анықтаңыз (А нүктесіндегі
байланыс реакциясы).
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Шешім: доғаның оң жағын бөлек қарастырыңыз. В және С
нүктелерінде байланыс реакциясының күштерін қолданамыз. Екі күштің
әсерінен дене тепе-теңдікте болады. Екі күштің тепе-теңдігі туралы
аксиомаға сәйкес күштер шамаға тең және бір түзу бойымен қарама-қарсы
бағытта әрекет етеді. Осылайша, күштің бағыты бізге белгілі (ӘК сызығы
бойымен).

2.57-сурет.
Доғаның сол жағын бөлек қарастырыңыз. А және С нүктелерінде
байланыс реакциясының күштерін қолданамыз. Күш, әрекет қарсы әрекетке
тең. Денеге үш күш әсер етеді, екі күштің бағыттары белгілі. Үш күш
теоремасына сәйкес барлық үш күштің әрекет сызықтары бір нүктеде
қиылысады. Демек, күш AD сызығы бойымен бағытталған.
2-мысал. Біртекті өзек(2.58-сурет) А нүктесінде бекітілген және тегіс
цилиндрге сүйенеді. Реакцияның әсер ету сызығын анықтаңыз (А
нүктесіндегі байланыс реакциясы).

2.58-сурет.
Шешім: өзек біртекті болғандықтан, өзекке әсер ететін ауырлық күші
(күш) оның геометриялық орталығында (С нүктесі) қолданылады. Өзек тегіс
бетке сүйенетіндіктен, жанасу нүктесіндегі байланыс реакциясы (күш) (D
нүктесі) осы бетке қалыпты бағытталған. Денеге үш күш әсер етеді, екі
күштің бағыттары белгілі. Үш күш теоремасына сәйкес барлық үш күштің
әрекет сызықтары бір нүктеде қиылысады. Демек, күш AE сызығы бойымен
бағытталған.
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3-мысал. Жазық күштер жүйесінің әсерінен болатын қисық ABS
сәулесінің байланыс реакциясын табыңыз (2.59-сурет). Реакцияларды есептеу
а=1,2 м, в = 2,4 м, н = 1,8 м, α=30°, Р1 = 8 кН; Р2 = 6 кН, М=8 кНм кезінде
орындалады.

2.59-сурет.
Шешімі. Біз сәулені байланыстардан босатамыз және оған байланыс
реакцияларын қолданамыз. 2.59-суретте А топсасының координаталық
осьтер бойындағы реакциясының құрамдас бөліктері–қабырға шығыңқы
реакциясы бейнеленген (ВС-ға перпендикуляр).
Шешімі. Біз сәулені байланыстардан босатамыз және оған байланыс
реакцияларын қолданамыз. 2.60-суретте А топсасының координаталар осі
бойындағы реакциясының құрамдас бөліктері–қабырға шығыңқы реакциясы
бейнеленген (ВС-ға перпендикуляр).
Біз күштерді және координаталық осьтер бойындағы компоненттерге
бөлеміз:
Сәуленің тепе-теңдік шарттары:

(6)

(7)
Құрастырылған теңдеулер жүйесін шешкеннен кейін келесіні аламыз:

Күштер жүйесінің тепе-теңдігі. Екі күш.
Оське және жазықтыққа күштің проекциясы
Статикалық есептерді шешудің аналитикалық (сандық) әдісін
қарастыруға көшейік. Бұл әдіс оське күштің проекциясы туралы түсінікке
негізделген. Кез-келген басқа вектордағыдай, күштің оське проекциясы–бұл
күштің басталуы мен соңы проекцияларының арасында орналасқан
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кесіндінің ұзындығына сәйкес белгімен алынған скаляр шама. Егер оның
басынан аяғына дейін қозғалыс осьтің оң бағытында жүрсе және минус
белгісі теріс болса, проекцияда плюс белгісі бар. Анықтамадан кез-келген
параллель және бірдей бағытталған осьтерге берілген күштің проекциялары
бір-біріне тең екендігі көрінеді. Бұл күшпен бір жазықтықта жатпайтын оське
күштің проекциясын есептеу кезінде қолдануға ыңғайлы.

2.60-сурет.
Оське күштің проекциясы күш бағыты мен осьтің оң бағыты
арасындағы бұрыштың косинусына күш модулінің көбейтіндісіне тең. Бұл
жағдайда проекция оң болады, егер күш бағыты мен осьтің оң бағыты
арасындағы бұрыш өткір болса, ал теріс болса, егер бұл бұрыш доғал болса;
егер күш оське перпендикуляр болса, онда оның оське проекциясы нөлге тең
болады.

2.61-сурет.
Күштің Oxy жазықтығына проекциясы дегеніміз – осы жазықтықтағы
күштің басы мен соңы проекцияларының арасында орналасқан вектор (2.61сурет). Осылайша, оське күштің проекциясынан айырмашылығы,
жазықтыққа күштің проекциясы векторлық шама болып табылады, өйткені
ол өзінің сандық мәнімен ғана емес, сонымен қатар Оху жазықтығындағы
бағытымен де сипатталады. Модуль бойынша, мұндағы – күш бағыты мен
оның проекциясы арасындағы бұрыш.
Кейбір жағдайларда осьтегі күштің проекциясын табу үшін алдымен
оның ось орналасқан жазықтықтағы проекциясын табу ыңғайлы, содан кейін
жазықтықтағы проекцияны осы оське жобалау ыңғайлы.
Күштерді қосудың геометриялық әдісі.
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Механиканың көптеген мәселелерін шешу векторлық алгебрадан
белгілі векторларды, атап айтқанда күштерді қосу операциясымен
байланысты. Белгілі бір жүйенің күштерінің геометриялық қосындысына тең
шаманы осы күштер жүйесінің негізгі векторы деп атаймыз. Күштердің
геометриялық қосындысы туралы ұғымды нәтиже ұғымымен шатастырмау
керек, көптеген күштер жүйелері үшін, болашақта көретініміздей, нәтиже
мүлдем жоқ, кез-келген күш жүйесі үшін геометриялық қосындыны (негізгі
вектор) есептеуге болады.
Кез-келген күш жүйесінің геометриялық қосындысы (негізгі вектор)
параллелограмм ережесі бойынша жүйенің күштерін дәйекті қосу немесе
күш көпбұрышының құрылысы арқылы анықталады. Екінші әдіс қарапайым
және ыңғайлы. Осылайша күштердің қосындысын табу үшін (2.62-сурет, a), o
еркін нүктесінен кейінге қалдырамыз (2.62-сурет,б) таңдалған масштабта F1
күшін бейнелейтін OA векторы, А нүктесінен F2 күшін бейнелейтін
векторды кейінге қалдырамыз, В нүктесінен F3 күшін бейнелейтін BC
векторын кейінге қалдырамыз және т.б.; алдыңғы вектордың M соңынан FN
Күшін бейнелейтін MN векторын кейінге қалдырамыз. Бірінші вектордың
басын соңғысының ұшымен байланыстыра отырып, біз геометриялық
қосындыны немесе күш терминдерінің негізгі векторын бейнелейтін
векторды аламыз.
Күш векторлары, модуль және бағыт сақталатын тәртіпке байланысты
емес. Жасалған құрылыс күш үшбұрышының ережесін дәйекті қолданудың
нәтижесі екенін көруге болады.

2.62-сурет.
2.62-сурет (б) салынған фигура күш (жалпы жағдайда векторлық)
көпбұрыш деп аталады. Осылайша, бірнеше күштердің геометриялық
қосындысы немесе негізгі векторы осы күштерден құрылған күш
көпбұрышының жабылатын жағымен бейнеленген (күш көпбұрышының
ережесі). Векторлық көпбұрышты салу кезінде векторлардың барлық
терминдері үшін көрсеткілер бір бағытта (көпбұрыштың шеңбері бойымен),
ал вектор қарама-қарсы бағытта бағытталуы керек екенін есте ұстаған жөн.
Конвергентті күштердің нәтижесі. Статиканы зерттеген кезде біз
күштердің қарапайым жүйелерін қарастырудан күрделіге ауысамыз.
Конвергентті күштер жүйесін қарастырудан бастайық.
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Конвергенттер–бұл әрекет сызықтары жүйенің орталығы деп аталатын
бір нүктеде қиылысатын күштер (2.62-сурет, а).
Статиканың алғашқы екі аксиомасының нәтижесінде абсолютті қатты
денеге әсер ететін конвергентті күштер жүйесі бір нүктеде қолданылатын
күштер жүйесіне тең болады (2.62-суреттеА нүктесінде).
Күштердің параллелограммының аксиомасын дәйекті түрде қолдана
отырып, конвергентті күштер жүйесі осы күштердің геометриялық
қосындысына (негізгі векторына) тең және олардың қиылысу нүктесінде
қолданылады деген қорытындыға келеміз. Демек, егер күштер А нүктесінде
жиналса (2.62-сурет, а) содан кейін күш көпбұрышының құрылысы арқылы
табылған және А нүктесінде қолданылатын негізгі векторға тең күш осы
күштер жүйесінің нәтижесі болады.
Ескертпелер.
1. Егер күштер басқа ретпен жинақталса, нәтиженің графикалық
анықтамасының нәтижесі өзгермейді, дегенмен біз басқа күш көпбұрышын
аламыз – біріншіден өзгеше.
2. Шын мәнінде, берілген жүйенің күш векторларынан тұратын күш
көпбұрышы сөздің әдеттегі мағынасында көпбұрыш емес, сынған сызық
болып табылады.
3. Жалпы алғанда, бұл көпбұрыш кеңістіктік фигура болатынын
ескеріңіз, сондықтан нәтижені анықтаудың графикалық әдісі тек жазық
күштер жүйесі үшін ыңғайлы.
Конвергентті күштер жүйесінің тепе-теңдігі.
Механика заңдарынан өзара теңдестірілген сыртқы күштер әрекет
ететін қатты дене тек тыныштықта ғана емес, сонымен бірге біз «инерция
бойынша»қозғалыс деп атайтын қозғалыс жасай алады. Мұндай қозғалыс,
мысалы, аудармалы біркелкі және түзу дененің қозғалысы болады.
Осыдан біз екі маңызды қорытынды аламыз:
1) статиканың тепе-теңдік шарттары демалу денесіне де, «инерция
арқылы»қозғалатын денеге де әсер ететін күштерді қанағаттандырады.
2) бос қатты денеге қолданылатын күштердің тепе-теңдігі дененің
өзінің тепе-теңдігінің (тыныштығының) қажетті, бірақ жеткіліксіз шарты
болып табылады; тыныштықта дене бұл ретте, егер ол тыныштықта болса
және оған теңдестірілген күштер қолданылған сәтке дейін ғана болады.
Қатты денеге қолданылатын конвергентті күштер жүйесінің тепетеңдігі үшін осы күштердің нәтижесі нөлге тең болуы қажет және жеткілікті.
Бұл жағдайда күштердің өздері қанағаттандыруы керек жағдайларды
геометриялық немесе аналитикалық түрде білдіруге болады.
1. Тепе-теңдіктің геометриялық жағдайы. Конвергентті күштердің
нәтижесі осы күштерден құрылған күштік көпбұрыштың жабылатын жағы
ретінде анықталатындықтан, ол көпбұрыштағы соңғы күштің соңы
біріншісінің басталуымен сәйкес келген кезде ғана нөлге айналуы мүмкін,
яғни.көпбұрыш жабылған кезде.
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Демек, жүйенің тепе-теңдігі үшін конвергентті күштер қажет және осы
күштерден салынған күш көпбұрышының жабылуы жеткілікті.
1.
Тепе-теңдіктің аналитикалық шарттары. Конвергентті күштердің
аналитикалық эквивалентті жүйесі формуламен анықталады:
,

(8)

Түбірдің астында оң терминдердің қосындысы болғандықтан, R бір
уақытта, яғни
денеге әсер ететін күштер тепе-теңдікті
қанағаттандырған кезде ғана нөлге айналады:
(9)
Теңдіктер тепе-теңдік жағдайларын аналитикалық түрде білдіреді:
конвергентті күштердің кеңістіктік жүйесінің тепе-теңдігі үшін үш
координаталық осьтің әрқайсысы үшін осы күштердің проекцияларының
қосындысы нөлге тең болуы қажет және жеткілікті.
Егер денеге әсер ететін барлық конвергентті күштер бір жазықтықта
жатса, онда олар конвергентті күштердің жалпақ жүйесін құрайды.
Конвергентті күштердің тегіс жүйесі жағдайында тепе-теңдіктің тек екі
шартын аламыз:
(10)
Теңдіктер конвергентті күштердің әсерінен болатын еркін қатты
дененің тепе-теңдігінің қажетті шарттарын (немесе теңдеулерін) білдіреді.
Үш күш теоремасы. Үш параллель емес күштердің теңдестірілген
жалпақ жүйесі конвергентті болады.
Теореманы тұжырымдаудағы «жалпақ» шарт қажет емес – кез-келген
теңдестірілген үш күш жүйесі әрқашан тегіс болатынына көз жеткізуге
болады. Бұл төменде қарастырылатын күштердің еркін кеңістіктік жүйесінің
тепе-теңдік жағдайынан туындайды.
4-мысал. 2.63-суретте үш күш көрсетілген. x, y, z осьтеріндегі
күштердің проекциясы айқын:
(11)

2.63-сурет.
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Х осіндегі күштің проекциясын табу үшін қос дизайн ережесін қолдану
керек.
Күшті алдымен ось орналасқан xOy жазықтығына шығарамыз,
мәні бар вектор аламыз, содан кейін оны жобалаймыз:
х осі:

.

(12)

Осыған ұқсас әрекет ете отырып, проекциясын табамыз:
у осі:

оңай:

.

(13)

Z осіне проекциялау оңайырақ:
Күштердің V осіндегі проекцияларының тең екендігіне көз жеткізу
;

(14)
(15)

Бұл проекцияларды анықтау кезінде 2.64-суретті пайдалану ыңғайлы,
жоғарыдан күштер мен осьтердің орналасуы.

2.64-сурет.
Конвергентті күштер жүйесіне оралыңыз (2.65-сурет). Күштердің
әрекет ету сызықтарының қиылысу нүктесінде, О нүктесінде координаталар
осін сызамыз.
Біз күштердің нәтижесі екенін білеміз. Біз бұл векторлық теңдікті осьте
жобалаймыз. x, y, z осьтерінде нәтиже беретін проекцияларды аламыз:
Олар тиісті осьтердегі күштердің проекцияларының алгебралық
қосындыларына тең. Нәтиже проекциясын біле отырып, оның мөлшерін
тікбұрышты параллелепипедтің диагоналы ретінде анықтауға болады.
Вектордың бағытын косинус бағыттағыштарының көмегімен табамыз:
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(16)

2.65-сурет.
5-мысал. F күші көлденең жазықтықта жатқан және оған АВ жіппен
байланған шарға әсер етеді (2.66-сурет). Байланыс реакцияларын
анықтаймыз.

2.66-сурет.
Бірден айта кету керек, статиканың барлық міндеттері белгілі бір
тәртіппен бір схема бойынша шешіледі.
Біз оны осы мәселені шешу мысалында көрсетеміз.
1.
Тепе-теңдік объектісін таңдау (тағайындау) керек –белгісіз
заттарды табу үшін тепе-теңдікті ескеру керек дене.
Бұл тапсырмада, әрине, тепе-теңдік объектісі– шар.
2.
Есептеу сызбасын құру. Есептеу схемасы–бұл тепе-теңдік
объектісі, ол бөлек, еркін дене, байланыссыз, оған әсер ететін барлық
күштермен: реакциялармен және басқа күштермен бейнеленген.
Біз жіптің реакциясын және жазықтықтың қалыпты реакциясын
көрсетеміз (2.66-сурет). Олардан басқа берілген күштер шарға әсер етеді.
3.
Қандай күштер жүйесі алынғанын анықтап, тиісті тепе-теңдік
теңдеулерін жасау керек.
Мұнда біз екі теңдеуді құрайтын жазықтықта орналасқан конвергентті
күштер жүйесі пайда болды (осьтерді ерікті түрде жүргізуге болады):
4.
Теңдеулер жүйесін шешіп, белгісіздерді табамыз.
Мәселенің шарты бойынша доптың жазықтыққа қысымын табу қажет
болды. Біз ұшақтың шарға реакциясын таптық. Бірақ, анықтама бойынша,
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бұл күштер шамаға тең, тек жазықтықтағы қысым қарама-қарсы бағытта,
төмен қарай бағытталады.
6-мысал. Дене салмағы Р тік жазықтыққа үш шыбықпен бекітілген
(2.67-сурет). Өзектердегі күштерді анықтаңыз.

2.67-сурет.
Бұл проблемада тепе – теңдік объектісі жүктемемен бірге С түйіні
болып табылады. Ол реакциялармен, өзектердегі күштермен және салмақпен
бөлек тартылады. Күштер конвергентті күштердің кеңістіктік жүйесін
құрайды. Үш тепе-теңдік теңдеуін құрамыз:

(17)
Бірінші теңдеуденS2 = S3 шығады. Содан кейін үшінші:
,(18)

ал екіншіден:
Біз өзекшедегі күшті түйіннен, тепе-теңдік объектісінен бағыттаған
кезде, шыбықтар созылу үшін жұмыс істейді деп болжадық. CD-дің күші
теріс болды. Бұл өзек қысылған дегенді білдіреді. Сонымен, штангадағы күш
белгісі шыбықтың қалай жұмыс істейтінін көрсетеді: созылу немесе қысу.
7-мысал. Егер оған Q салмағы ілулі болса, В ілмегімен қосылған
шыбықтардың реакциясын анықтаңыз (2.68-сурет, а).
Шешімі. Жоғарыда ұсынылған жоспарға сәйкес біз тепе-теңдікті
қарастыратын денені таңдаймыз. Бұл таңдау негізінен тапсырманың
шарттарымен анықталады. Егер осы тапсырмада тоқтатылған жүктің тепетеңдігін қарастыратын болсақ, онда біз тек дене салмағына тең жіптің кернеу
күшін таба аламыз: T = Q (2.68-сурет, б).
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Өзектердің реакциясын анықтау үшін В нүктесінің тепе-теңдігін
қарастырыңыз, оған белсенді күш Q және тасталған sa және SC өзектерінің
реакциясы жіп арқылы қолданылады деп болжауға болады (2.68-сурет, в).
Біз бұл мәселені аналитикалық түрде шешеміз. В нүктесінде сілтеменің
басталуын таңдап, тепе-теңдік теңдеулерін құрамыз:
-SA cosα + SC cosβ = 0;
- SA sinα + SC sinβ = Q.

(19)
(20)

Осыдан табу үшін SC алынған теңдеулерді қосып, олардың біріншісін
sinα, екіншісін cosα-ға көбейтеміз:
SC (sinαcosβ + cosα sinβ) = Q cosα.
Демек, SC = Q cosα/sin(α+β), ал α және β бұл теңдеулерге симметриялы
түрде енетіндіктен, SA = Q cosβ/sin(α+β).
Мәселенің аналитикалық шешімінің дұрыстығын тексеру үшін біз
графикалық әдісті қолданамыз.
Үш күштен тұратын Үшбұрыш: Q, SA және SC жабық болуы керек,
сондықтан шешім үшбұрыштың белгілі бір жағында (Q) және қалған екі
жақтың (SA және SC) бағытында құрылысына дейін азаяды. Мұны істеу үшін
Q векторын масштабта салу керек, содан кейін осы вектордың басынан және
соңынан SA және SC параллель сызықтарын олардың қиылысына дейін салу
керек (2.68-сурет, г).
Табылған сегменттердің ұзындығын өлшеп, масштабта санап, қойылған
тапсырманы шешуге болады. Алынған векторлардың бағыты күш
көпбұрышының оқшаулану жағдайынан анықталады, яғни соңғы вектордың
соңы біріншісінің басына сәйкес келуі керек.

2.68-сурет.
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Алайда, егер сіз салынған үшбұрышты шешсеңіз, SA және SC мәнін
масштабты сызғышсыз анықтай аласыз.
Осы мақсатта синус теоремасын қолданамыз:
(21)
косинуспен қосымша бұрыштың синусын ауыстыру арқылы біз
келесіні аламыз:
(22)
Яғни, графикалық шешімнің нәтижесі аналитикалық шешімге сәйкес
келеді, яғни мәселе дұрыс шешілді.
8-мысал. Салмақсыз идеалды блоктың ортасы В нүктесінде топсамен
жалғанған екі шыбықтың көмегімен ұсталады, жіп блок арқылы
лақтырылады, оның бір ұшы бекітілген, ал Q салмағы бар жүк екінші жағына
ілінеді (2.69-сурет, а). Блоктың өлшемдерін елемей, өзектердің реакциясын
анықтаңыз.
Шешімі. Т1 және Т2 жіптерінің кернеу күштері қолданылатын В
блогының тепе-теңдігін және алдыңғы мысалдағыдай созылған деп санайтын
тасталған SA және ЅС шыбықтарының реакциясын қарастырыңыз (2.69сурет, б).
Шын мәнінде, белсенді күш ретінде Q жүктің салмағы қолданылады, ол
жіпшенің көмегімен блокқа қолданылады, сондықтан Т1 = Q. Т2 күші туралы
айта кету керек, яғни үйкеліссіз блок – бұл жіптің кернеу күшінің бағытын
өзгертетін механизм, бірақ оның мәні емес, сондықтан Т1 = Т2 = Q.
Блоктың өлшемдерін елемей, біз В нүктесінде қолданылатын
конвергентті күштердің теңдестірілген жүйесін аламыз (2.69-сурет, в).
SA және ЅС реакцияларын аналитикалық түрде анықтаймыз. Егер тепетеңдіктің аналитикалық теңдеулерінің біріншісіне екі белгісіз болса, онда
ΣYi = 0 теңдеуіне белгісіз реакция ЅС кірмейді, сондықтан мәселені шешуді
осы теңдеуден бастау керек:
SAcos30°+ Т2 cos60°- Т1 = 0.

(23)

Мұнда тригонометриялық функциялардың мәндерін және Т1 = Т2 = Q
алмастыра отырып, біз келесіні аламыз:

Бұл жерде

(24)
(25)
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Енді ΣXi = 0 теңдеуіне ораламыз:
Немесе

- SAcos60°+ Т2 cos30°+ SС = 0,
(26)

Жоғарыдағы SA мәнін алмастыра отырып, біз келесіні аламыз:
(27)
Бұл жағдайда соңғы өрнектегі минус күн өзегі біз ойлағандай
созылмағанын, бірақ қысылғанын білдіреді.
Нәтижені тексеру үшін біз бұл тапсырманы графикалық түрде
шешеміз. Осы мақсатта біз белгілі T1 және T2 күштерін О центрінен
біртіндеп масштабтаймыз, содан кейін бірінші вектордың басынан бастап
соңғы вектордың соңына дейін SA және ЅС параллель түзулерді олардың
қиылысына дейін тартамыз (2.69-сурет, г).

2.69-сурет.
Салынған көпбұрыштың симметрия осі және |SA|=|ЅС|бар екенін көру
қиын емес. Бұл жағдайда күштік көпбұрыштағы ЅС векторының бағыты
сызбада көрсетілген бастапқы бағытқа қарама-қарсы, яғни ұшақтың өзегі
созылмайды, бірақ қысылған.
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Ескертпелер.
1. Тепе-теңдіктің аналитикалық теңдеулер жүйесінде координаталық
осьтер өзара перпендикуляр болуы міндетті емес, сондықтан егер соңғы
мысалда T2 күшіне сәйкес келетін ох осі таңдалса, біз белгісіз SA және ЅС
бір-біріне тәуелсіз болатын теңдеулер жүйесін аламыз.
2. Кейіннен біз аналитикалық шешімді тек графикалық шешім арқылы
ғана емес, сонымен бірге аналитикалық жолмен де тексеруге болатындығын
көреміз. Алайда, конвергентті күштер жүйесі үшін есептерді шешудің
жоғарыда аталған әдісі оңтайлы болып көрінеді.
Центрге (немесе нүктеге) қатысты күш моменті.
Тәжірибе көрсеткендей, күштің әсерінен қатты дене аудармалы
қозғалыспен бірге белгілі бір орталықтың айналасында айнала алады. Күштің
айналмалы әсері оның сәтімен сипатталады.
Қатты дененің А нүктесінде қолданылатын күшті қарастырыңыз (2.70сурет). Күш денені О центрінің айналасына бұруға тырысады делік. O
центрінен күштің әсер ету сызығына түсірілген H перпендикуляры о центріне
қатысты күш иығы деп аталады. күш қолдану нүктесін әрекет сызығы
бойымен еркін жылжытуға болатындықтан, күштің айналмалы әсері
мыналарға байланысты болады: 1) F күшінің модуліне және H иығының
ұзындығына; 2) О центрінен өтетін ОАВ айналу жазықтығының орналасуына
және F күшіне; 3) айналу бағытына осы жазықтыққа.

2.70-сурет.
Біз бір жазықтықта жатқан күштер жүйесін қарастырумен шектелеміз.
Бұл жағдайда барлық күштер үшін бұрылыс жазықтығы жалпы және
қосымша тапсырманы қажет етпейді.
Содан кейін айналмалы әсерді сандық өлшеу үшін күш моменті туралы
келесі тұжырымдаманы енгізуге болады: О центріне қатысты күш моментіиықтың ұзындығына күш модулінің тиісті белгісімен алынған көбейтіндісіне
тең шама.
О центріне қатысты күш моменті M0(F) символымен белгіленеді.
Демек,
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(28)
Болашақта моменттің плюс белгісі бар деп болжауға келісеміз, егер
күш денені сағат тілінің бағытына қарсы центрге айналдыруға тырысса, ал
минус белгісі –егер сағат тілінің бағыты бойынша болса. Сонымен, 2.70суретте (а) көрсетілген күш үшін, О центріне қатысты сәтте плюс белгісі бар,
ал 2.70-суретте (б) суретте көрсетілген күш үшін–минус белгісі.
Күш моментінің келесі қасиеттерін атап өтеміз:
1) күш қолдану нүктесін оның әрекет ету сызығы бойымен
жылжытқанда күш моменті өзгермейді.
2) О центріне қатысты күш моменті күш нөлге тең болғанда немесе
күш әрекеті сызығы О центрінен өткенде ғана нөлге тең болады (иық нөлге
тең).
3) күш моменті оав үшбұрышының екі еселенген ауданымен сандық
түрде көрсетіледі (2.70-сурет, б)
(29)
Бұл нәтиже мыналардан туындайды:
(30)
Қарастырылған күш моментінің анықтамасы тек жазық күштер
жүйесіне жарамды.
Вариньон теоремасы нәтиже сәті туралы.
Вариньонның келесі теоремасын дәлелдейік: кез-келген центрге
қатысты конвергентті күштердің түзілетін жазықтық жүйесінің моменті сол
центрге қатысты күштер терминдерінің моменттерінің алгеб-рикалық
қосындысына тең.

2.71-сурет
А нүктесінде жинақталатын күштер жүйесін қарастырыңыз (2.71сурет). Ерікті О центрін алыңыз және ол арқылы Ох осін түзу ОА-ға

116

перпендикуляр сызыңыз; Ох осінің оң бағытын осы оське кез-келген күштің
проекциясының белгісі О центріне қатысты оның моментінің белгісімен
сәйкес келетін етіп таңдаңыз.
Екі күш. Жұптың сәті.
Екі күш (немесе жай жұп) екі күш деп аталады, олар шамаға тең,
параллель және қарама-қарсы бағытта бағытталған (2.71-сурет).

2.71-сурет.
Күштердің қосындысы нөлге тең болса да, бұл күштер
теңдестірілмейді. Осы күштердің, жұп күштердің әсерінен дене айнала
бастайды. Айналмалы әсер жұп моментімен анықталады:
(31)
Күштердің әсер ету сызықтары арасындағы қашықтық а жұп иық деп
аталады.
Егер бу денені сағат тіліне қарсы бұрса, егер сағат тілімен теріс болса,
оның моменті оң деп саналады (2.72-суретіндегі сияқты).
Жұптың моменті айналу жүретін жазықтықты көрсетуі үшін, оны
вектор ұсынады.
Жұп моментінің векторы жұп орналасқан жазықтыққа перпендикуляр
бағытта бағытталады, сол жерден қарасаңыз, дененің сағат тіліне қарсы
айналуын көреміз (2.72-сурет).
Жұп моментінің векторы –бұл векторлық көбейтіндінің векторы екенін
дәлелдеу қиын емес (2.72-сурет). Ол А нүктесіне, екінші күшті қолдану
нүктесіне қатысты күш моментінің векторына тең екенін ескеріңіз:
(32)
Векторды қолдану нүктесі төменде талқыланады. Әзірге біз оны А
нүктесіне бекітеміз.

2.72-сурет.
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Жұптардың қасиеттері
1) кез-келген оське жұптың проекциясы нөлге тең. Бұл жұп күштердің
анықтамасынан туындайды.
2) O нүктесіне қатысты жұпты құрайтын күштердің моменттерінің
қосындысын табыңыз (2.73-сурет).

2.73-сурет.
Көрсетеміз А1 және А2 нүктелерінің радиус-векторлары мен бұл
нүктелерді байланыстыратын векторды көрсетеміз. Содан кейін О нүктесіне
қатысты күш жұбының моменті:
Бірақ
Сондықтан
Бірақ
Демек

(33)

.
.
болады.

болады.

Кез келген нүктеге қатысты күш жұбының моменті осы жұптың
моментіне тең.
Бұдан шығатыны, біріншіден, О нүктесі қай жерде болмасын,
екіншіден, бұл жұп денеде қай жерде орналаспаса да және ол өз
жазықтығында қалай бұрылса да, оның денеге әсері бірдей болады. Жұпты
құрайтын күштердің моменті болғандықтан, бұл жағдайларда сол жұптың
моментіне тең .
Сондықтан тағы екі қасиетті тұжырымдауға болады.
3) жұпты дененің ішінде әрекет жазықтығы бойынша жылжытуға және
кез-келген басқа параллель жазықтыққа беруге болады.
4) жұпты құрайтын күштердің денесіне әсер ету оның сәтімен, иықтағы
күштердің бірінің көбейтіндісімен ғана анықталатындықтан, жұптың күші
мен иығын өзгертуге болады, бірақ жұптың сәті өзгеріссіз қалады. Мысалы,
F1=F2=5 H Күштерінде және иығында а = 4 см жұп моменті m = 20 h∙см.сіз 2
Н-ге тең күш жасай аласыз, ал иық а = 10 см. бұл жағдайда момент 20 Нсм
өзгеріссіз қалады және жұптың денеге әсері өзгермейді.
Барлық осы қасиеттерді біріктіруге болады, нәтижесінде бірдей момент
векторы бар жұптар және денеде қай жерде орналасқанына қарамастан, оған
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тең әсер етеді деп қорытынды жасауға болады. Яғни, мұндай жұптар
эквивалентті.
Осыған сүйене отырып, есептеу схемаларында жұп айналу бағытын
көрсететін көрсеткі бар доға түрінде бейнеленген және M моментінің
шамасын қатар жазады (2.74-сурет). Немесе, егер бұл кеңістіктік құрылым
болса, онда бұл жұптың моментінің векторы ғана көрсетіледі. Жұптың
момент векторын дененің кез-келген нүктесіне қолдануға болады. Сонымен,
жұп моментінің векторы–бос вектор. Мұндай жеңілдетілген кескін күштердің
жұбы
оның
жазықтықтағы
позициясымен
емес,
моментпен
сипатталатындығымен негізделген. Бірақ егер сыртқы күштерді емес,
элементтің әртүрлі бөлімдеріндегі ішкі күштерді анықтау қажет болса, бұл
материалдардың кедергісінде жасалады, содан кейін күш жұбын қолдану
белгісі мен орны маңызды.

2.74-сурет. Балама күштер жұбы
Тағы бір қосымша ескерту. Жұптың моменті екінші күштің қолдану
нүктесіне қатысты оның күштерінің бірінің момент векторына тең
болғандықтан, z осіне қатысты күштер жұбының моменті-бұл оське жұп
моментінің векторының проекциясы.
Қиылысатын жазықтықта орналасқан m1 және m2 сәттері бар екі жұп
берілсін (2.74-сурет).
Біз жұптардың иықтарын а = АВ тең етіп жасаймыз. Содан кейін
бірінші жұпты құрайтын күштердің модульдері тең болуы керек, ал екінші
жұпты қалыптастыру керек:
Бұл жұптар көрсетілген (2.75-сурет), онда олар өз жазықтықтарында
орналасқан, сондықтан жұптардың иықтары жазықтықтардың қиылысу
сызығындағы АВ сызығымен сәйкес келеді.

2.75-сурет.
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Параллелограммдарды құру арқылы А және В нүктелеріне
қолданылатын күштерді қосып, біз олардың нәтижесін аламыз. Өйткені, бұл
күштер жұп түзеді, оның сәті В нүктесінің радиус векторы АВ-мен сәйкес
келеді.
Қиылысатын жазықтықта орналасқан жұптарды қосу нәтижесінде жұп
күш алынады. Оның моменті жұп терминдерінің моменттерінің векторлық
қосындысына тең болады.
Еркін жазықтықта әрекет ететін бірнеше жұпты қосқанда, біз сәтпен
жұп аламыз:
(34)
Әрине, бұл алынған жұп векторға перпендикуляр жазықтықта
орналасады.
Алынған жұптың нөлге тең болуы Денеге әсер ететін жұптардың тепетеңдігін білдіреді. Демек, жұптардың тепе-теңдік жағдайы:
=0.

(35)

Бұл жұп жүйелерінің тепе-теңдігінің қажетті және жеткілікті шарты.
Егер жұптар бір жазықтықта орналасса, олардың момент векторлары
параллель болады. Алынған жұптың моментін жұп моменттерінің
алгебралық қосындысы ретінде анықтауға болады.

2.76-сурет.
және:

Мысалы, көрсетілген жұптар (2.76-сурет), бір жазықтықта орналасқан

m1 = 2 Нсм , m2=5 См, m3=3 Нсм. Жұптар теңдестіріледі, өйткені
олардың моменттерінің алгебралық қосындысы нөлге тең:
(36)
9-мысал. Бу жүйесімен жүктелген раманың тірек реакцияларын
анықтаңыз (2.77-сурет).
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2.77-сурет.
Шешімі. Біз рамкаға қолданылатын жұп жүйесін формула бойынша
алынған жұппен алмастырамыз:
MR=M1 - M2 + M3 = 3 - 4 + 7 = 6 кНм.

(37)

Жұп =0 жүйелерінің тепе-теңдік жағдайынан рамкаға қолданылатын
белсенді MR жұбы тек тірек реакцияларынан пайда болған жұп күштерді
теңестіре алады, сондықтан RA әрекет сызығы параллель болуы керек RВ
және:
MR + M (RA, RВ) = 0,
(38)
RA = RВ = MR /d , мұнда d = 6cos30°= 3 м - жұп иық (RA, RВ).
Сонымен, RA = RВ = 6/(3) = (2)/3 м.
Параллель күш беру теоремасы.
Статика шешетін негізгі міндеттердің бірі – күштердің бір жүйесін
екіншісіне ауыстыру –оған балама.
Бұл процедура күш жүйелерінің барлық алуан түрлерін қарапайым
канондық жүйелерге азайтуға, оларды жіктеуге және практикалық есептерді
шешуге қажетті тепе-теңдік теңдеулерін алуға мүмкіндік береді. Күш
жүйелерінің мұндай түрлендірулерін жүргізуде басты рөлді лемма Поинсо
деп аталатын келесі теорема атқарады.
Конвергентті
күштер
жүйесінің
нәтижесі
тікелей
күштер
параллелограммының аксиомасын қолдану арқылы болады. Екі параллель
күш үшін бұл міндет оларды конвергентті күштерге келтіру арқылы шешілді.
Егер сіз олар үшін бір нүктеде қолданылатын күштерге келтіру әдісін
тапсаңыз, күштердің еркін жүйесі үшін ұқсас мәселені шешу оңай болатыны
анық.
Бұрын біз күш векторын әрекет сызығы бойынша дененің кез-келген
нүктесіне беруге болатындығын анықтадық.
Күшті (2.78-сурет) әсер ету сызығында орналаспаған О нүктесіне
келтіруге тырысайық.
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2.78-сурет.
Осы нүктеге екі тепе-теңдік күшін және күшке параллель және оған тең
шаманы қолданайық:
Нәтижесінде біз О нүктесіне қолданылатын күш аламыз, яғни берілген
күшті А нүктесінен О нүктесіне ауыстырдық, бірақ сонымен бірге и
күштерінен құралған жұп пайда болды. Осы жұптың моменті О нүктесіне
қатысты берілген күш моментіне тең.
Күшті оған тең күш пен жұппен алмастырудың бұл процесі күшті О
нүктесіне келтіру деп аталады.
О нүктесі индукция нүктесі деп аталады;индукция нүктесіне
қолданылатын күш –берілген күш. Пайда болған жұп–қосылған жұп.
Жазық күштер жүйесін осы орталыққа келтіру.
Бір жазықтықта жатқан күштердің қандай да бір жүйесі қатты денеге
әсер етсін. Біз осы жазықтықта ерікті О нүктесін аламыз, оны индукция
орталығы деп атаймыз және барлық күштерді О центріне өткіземіз (2.79сурет, а). Нәтижесінде денеге О орталығында қолданылатын күштер жүйесі
және моменттері тең болатын жұптар жүйесі әсер етеді:

2.79-сурет.
О орталығында қолданылатын күштерді сол орталықта қолданылатын
бір күшпен алмастыруға болады; бұл жағдайда немесе
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Сол сияқты, жұптарды қосу теоремасы бойынша барлық жұптарды
бірдей жазықтықта орналасқан бір жұппен ауыстыруға болады. Осы жұптың
сәті немесе
Жүйенің барлық күштерінің геометриялық қосындысына тең шама,
белгілі болғандай, жүйенің негізгі векторы деп аталады; O центріне қатысты
жүйенің барлық күштерінің моменттерінің қосындысына тең МО мәні O
центріне қатысты жүйенің негізгі моменті деп аталады.
Нәтижесінде біз келесі теореманы дәлелдедік: кез-келген қатты денеге
әсер ететін күштердің кез-келген тегіс жүйесі, ерікті түрде алынған О
центріне жеткенде, жүйенің негізгі векторына тең және О келтіру
орталығында қолданылатын бір R күшімен және О центріне қатысты жүйенің
негізгі моментіне тең MО моментімен бір жұппен ауыстырылады (2.79-сурет,
в).
Ескертпелер:
1. Жазық күштер жүйесі үшін жүйенің негізгі моменті көбінесе осы
моменттің шамасы деп те түсініледі.
2. Әлбетте, R0 негізгі векторы тәуелді емес, ал M0 негізгі сәті түсіру
орталығын таңдауға байланысты.
Күштердің жазық жүйесін әкелудің ерекше жағдайлары.
R0 негізгі векторының мәндеріне және M0 негізгі моментіне
байланысты күштердің жазық жүйесін келтірудің келесі жағдайлары мүмкін.
1) R0= 0, M0 =0 –күштер жүйесі тепе-теңдікте болады;
2) R0 =0, M0 ≠0 –жүйе жүйенің негізгі моментіне тең моменті бар
күштер жұбына тең, бұл жағдайда индукция орталығын таңдауға тәуелді
емес;
3) R0 ≠0, M0 =0 –жүйе әсер ету сызығы келтіру орталығы арқылы
өтетін R0 жүйесінің негізгі векторына тең және тең нәтиже беретін R-ге тең:
R = R0, R~R0 ;
4) R0 ≠ 0, M0 ≠0 –жүйе R0 жүйесінің негізгі векторына тең нәтиже
беретін R-ге тең, оның әрекет ету сызығы келтіру орталығынан d = |M0|/ R0
қашықтықта өтеді (2.79-сурет, б).
Күштердің еркін жазықтық жүйесінің тепе-теңдік шарттары.
Кез-келген жазықтық жүйенің тепе-теңдігі үшін шарттар бір уақытта
орындалуы керек және жеткілікті: R = 0, M0 = 0.
Мұнда о-жазықтықтың кез келген нүктесі.
Осы шарттан күштердің еркін жазықтық жүйесінің тепе-теңдік
теңдеулері алынады, оларды үш түрлі формада жазуға болады:
1) Бірінші форма:
ΣMA = 0;
ΣX = 0;
ΣY = 0.
2) Екінші форма:
ΣMA = 0;
ΣMB = 0;
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ΣY = 0, мұндағы Oy осі АВ кесіндісіне перпендикуляр емес.
3) Үшінші форма:
ΣMA = 0;
ΣMB = 0;
ΣMС = 0, мұндағы А, В және С нүктелері бір түзу сызықта жатпайды.
Теңдіктер тепе-теңдіктің келесі аналитикалық жағдайларын білдіреді:
күштердің еркін жазықтық жүйесінің тепе-теңдігі үшін екі координаталық
осьтің әрқайсысына барлық күштердің проекцияларының қосындысы және
күштердің әрекет ету жазықтығында орналасқан кез-келген центрге қатысты
олардың моменттерінің қосындысы нөлге тең болуы қажет және жеткілікті.
Үш нүкте теоремасы. Қатты денеге әсер ететін күштердің жазықтық
жүйесінің тепе-теңдігі үшін күштердің әрекет ету жазықтығында орналасқан
және бір түзу сызықта жатпайтын кез-келген үш нүктеге қатысты жүйенің
осы күштерінің моменттерінің қосындысы нөлге тең болуы қажет және
жеткілікті.
Параллель күштердің жазықтық жүйесінің тепе-теңдігі.
Денеге әсер ететін барлық күштер бір-біріне параллель болған
жағдайда, біз Ох осін күштерге перпендикуляр, ал Оу осі оларға параллель
бағыттай аламыз (2.80-сурет). Содан кейін Ox-дегі күштердің әрқайсысының
проекциясы нөлге тең болады және 3 теңдіктің біріншісі 0 = 0 түрінің
сәйкестендірілуіне айналады. Нәтижесінде параллель күштер үшін тепетеңдіктің екі шарты қалады:
(39)
Оу осі күштерге параллель орналасқан жерде.

2.80-сурет.
Параллель күштерді қосу. Параллель күштер орталығы.
Екі параллель күш беріліп, бір бағытта және нүктелерге бағытталған
(2.81-сурет).
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2.81-сурет.
Әрине, олардың мәні нәтиже береді. Оның векторы күштерге параллель
және сол бағытта бағытталған. Вариньон теоремасын қолдана отырып,
нәтиже нүктесін – С нүктесін табамыз.
.

(40)

Мұнда
болады.Яғни, нәтиже беру нүктесі A1 және A2 нүктелері
арасындағы қашықтықты күштерге кері пропорционал бөліктерге бөледі.
Егер параллель күштер қарама-қарсы жаққа бағытталған болса (2.82сурет), сол сияқты, шаманың нәтижесі күштердің айырмашылығына тең
болатындығын дәлелдеуге болады: (егер) оларға параллель болса, ол үлкен
күшке бағытталған және үлкен күштің артында – С нүктесінде орналасқан, ал
С нүктесінен күш қолдану нүктелеріне дейінгі қашықтық күштерге кері
пропорционал:

2.82-сурет.
Айта кету керек, егер нәтиже қосымшасының нүктесі A1 және A2
нүктелерімен, күш қолдану нүктелерімен бір сызықта орналасса, онда бұл
күштер бір бағытта бірдей бұрышқа бұрылған кезде нәтиже сол бағытта С
қосымшасының нүктесіне айналады және оларға параллель қалады.
Нәтиже қосымшасының мұндай нүктесі параллель күштердің орталығы
деп аталады.
Әрине, егер күштердің кем дегенде біреуі әрекет сызығы бойымен
басқа нүктеге ауысса, онда нәтиже беретін қолдану нүктесі, параллель
күштердің орталығы да әрекет сызығы бойымен қозғалады.

125

Сондықтан параллель күштер центрінің орналасуы күштерді қолдану
нүктелерінің координаталарына байланысты.
Әрбір екі күштің тізбектелген қосылуы арқылы табылған бірнеше
параллель күштердің центрі радиусы векторы формуламен анықталатын С
нүктесін атаймыз:
(41)
мұндағы–күш қолдану нүктелерінің радиус векторлары –осы күштердің
алгебралық қосындысына тең нәтиже беретін параллель күштердің шамасы
(күш белгісі алдын-ала таңдалған және оң деп саналатын бағытпен
анықталады).
(1) қолдана отырып, параллель күштердің центрінің координаттарын
табу қиын емес. Егер радиус векторлары шығу тегінен кейінге қалдырылса,
онда осьтегі нүктелердің радиус векторларының проекциялары олардың
координаттарына тең болады. Сондықтан осьте векторлық теңдікті (1)
жобалау арқылы біз келесіні аламыз:
(42)
мұндағы
–күштерді қолдану нүктелерінің координаттары.
Үлестірілген жүктеме туралы түсінік.
Жоғарыда қарастырылған күштермен қатар, құрылыс конструкциялары
мен құрылымдары бөлінген жүктемелерге ұшырауы мүмкін – көлемі
бойынша, беті бойынша немесе белгілі бір сызық бойымен және оның
қарқындылығымен анықталады.
Аймаққа бөлінген жүктеменің мысалы –қар жүктемесі, желдің қысымы,
сұйықтық немесе топырақ. Мұндай беттік жүктеменің қарқындылығы қысым
өлшеміне ие және кН/м2 немесе килопаскальмен өлшенеді (кПа = кН/м2).
Мәселелерді шешу кезінде сәуленің ұзындығына таралған жүктеме өте
жиі кездеседі. Мұндай жүктеменің Q қарқындылығы кН/м өлшенеді.
Қарқындылығы Q= q(x) Заңы бойынша өзгеретін үлестірілген жүктеме
арқылы [a, b] учаскесінде жүктелген сәулені қарастырыңыз. Мұндай сәуленің
тірек реакцияларын анықтау үшін таратылған жүктемені эквивалентті
концентрацияға ауыстыру керек. Мұны келесі ереже бойынша жасауға
болады:
Бөлінген жүктеменің нақты жағдайларын қарастырыңыз.
а) таратылған жүктеменің жалпы жағдайы (2.83-сурет)
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2.83-сурет.
q (x) – бөлінген күштің қарқындылығы [H/м].
Кесіндіге бөлінген q(x) қарқындылығының түзу күші шоғырланған
күшке тең.
Шоғырланған күш координатасы бар С нүктесінде (параллель
күштердің ортасында) қолданылады.
б) бөлінген жүктің тұрақты қарқындылығы (2.84-сурет)

2.84-сурет.
в) сызықтық заңға
қарқындылығы (2.85-сурет)

сәйкес

өзгеретін

таратылған

жүктеменің

2.85-сурет.

Құрама жүйелерді есептеу.
Құрама жүйелер деп бір-бірімен байланысқан бірнеше денелерден
тұратын құрылымдарды айтамыз.
Мұндай жүйелерді есептеу ерекшеліктерін қарастырмас бұрын келесі
анықтаманы енгіземіз.
Статикалық анықталатын есептер мен статикалық жүйелер деп
аталады, олар үшін белгісіз байланыс реакцияларының саны теңдеулердің
рұқсат етілген санынан аспайды.
Егер белгісіздер саны теңдеулер санынан үлкен болса, сәйкес есептер
мен жүйелер статикалық Анықталмайтын деп аталады. Бұл жағдайда
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белгісіздер саны мен теңдеулер саны арасындағы айырмашылық жүйенің
статикалық анықталмау дәрежесі деп аталады.
Қатты денеге әсер ететін күштердің кез-келген тегіс жүйесі үшін тепетеңдіктің үш тәуелсіз шарты бар. Сондықтан тепе-теңдік жағдайларындағы
кез-келген жазық күштер жүйесі үшін үштен аспайтын белгісіз байланыс
реакцияларын табуға болады.
Қатты денеге әсер ететін күштердің кеңістіктік жүйесі жағдайында
алты тәуелсіз тепе-теңдік шарттары болады. Сондықтан кез-келген
кеңістіктік күштер жүйесі үшін тепе-теңдік жағдайынан алтыдан аспайтын
белгісіз байланыс реакцияларын табуға болады.
Мұны келесі мысалдармен түсіндірейік.
1. Жеңіл идеалды блоктың ортасын (4-мысал) екі емес, үш өзектің
көмегімен ұстаңыз: AB, sun және BD және блоктың өлшемдерін елемей,
өзектердің реакциясын анықтау керек.
Мәселенің шарттарын ескере отырып, біз конвергентті күштер жүйесін
аламыз, мұнда үш белгісізді анықтау үшін: SA, SC және SD тек екі теңдеудің
жүйесін құруға болады: ΣX = 0, ΣY=0. Қойылған міндет және оған сәйкес
жүйе статикалық түрде анықталмайтыны анық.
2. Сол жақ ұшында қатты қысылған және оң жақ ұшында бекітілген
тірек бар пучка еркін жазық күштер жүйесімен жүктелген (2.86-сурет).
Қолдау реакцияларын анықтау үшін тек үш тепе-теңдік теңдеуін
жасауға болады, оған 5 белгісіз тірек реакциясы кіреді: XA, YA, MA, XB
және YB. Тапсырма екі рет статикалық анықталмайтын болады.
Мұндай мәселені теориялық механика аясында шешуге болмайды, бұл
денені мүлдем қатты деп санайды.

2.86-сурет.
Типтік өкілі үш бұрышты жақтау болып табылатын құрама жүйелерді
зерттеуге оралайық. Ол екі денеден тұрады: AC және BC, C негізгі
түйіспесімен байланысқаносы жақтаудың мысалын қолдана отырып, біз
құрама жүйелердің тірек реакцияларын анықтаудың екі әдісін қарастырамыз.
1-амал. Берілген Р күшімен жүктелген AC денесін 7-аксиомаға сәйкес
барлық байланыстарды алып тастап, оларды сәйкесінше сыртқы (XA, YA)
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және ішкі (XC, YC) байланыстардың реакцияларымен алмастырыңыз (2.87сурет, б).
Сол сияқты, BC - (XB, YB) тірек реакцияларының және C - (XC', YC')
байланыстырушы топсадағы реакциялардың әсерінен BC денесінің тепетеңдігін қарастыруға болады, мұнда 5 аксиомасына сәйкес: XC = XC', YC =
YC'.
Осы денелердің әрқайсысы үшін үш тепе-теңдік теңдеуін жасауға
болады, осылайша белгісіздердің жалпы саны: XA, YA, XC =XC', YC =YC',
XB, YB теңдеулердің жалпы санына тең және есеп статикалық түрде
анықталады.
Естеріңізге сала кетейік, мәселенің шарты бойынша тек 4 тірек
реакциясын анықтау керек болды, бірақ байланыстырушы топсадағы
реакцияларды анықтай отырып, қосымша жұмыс істеу керек болды. Бұл тірек
реакцияларын анықтаудың осы әдісінің кемшілігі.
2-амал. Тек сыртқы байланыстарды тастап, оларды xa, YA, XB, YB
белгісіз тірек реакцияларымен алмастыру арқылы бүкіл ABC жақтауының
тепе-теңдігін қарастырыңыз.
Алынған жүйе екі денеден тұрады және мүлдем қатты дене емес,
өйткені А және В нүктелері арасындағы қашықтық с топсасына қатысты екі
бөліктің өзара айналуына байланысты өзгеруі мүмкін, дегенмен, Егер сіз
қатайту аксиомасын қолдансаңыз, АВС жақтауына қолданылатын күштер
жиынтығы жүйені құрайды деп болжауға болады (2.87-сурет, в).

2.87-сурет.
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Сонымен, ABC денесі үшін үш тепе-теңдік теңдеуін жасай аласыз.
Мысалы:
ΣMA = 0;
ΣX = 0;
ΣY = 0.
Осы үш теңдеуге XA, YA, XB және YB 4 белгісіз тірек реакциясы
кіреді. Жетіспейтін теңдеу ретінде қолдануға тырысу, мысалы: ΣMВ = 0
сәттілікке әкелмейді, өйткені бұл теңдеу алдыңғы теңдеулерге сызықтық
тәуелді болады. Сызықтық тәуелсіз төртінші теңдеуді алу үшін басқа дененің
тепе-теңдігін ескеру қажет. Ол ретінде сіз раманың бір бөлігін ала аласыз,
мысалы-күн. Бұл жағдайда «ескі» белгісіз XA, YA, XB, YB және жаңалары
жоқ теңдеуді жасау керек. Мысалы, теңдеу: ΣX(Vc) = 0 немесе одан да көп: XS' + XB = 0 бұл мақсаттарға жарамайды, өйткені оның құрамында «жаңа»
белгісіз XS' бар, бірақ σms(Vc) = 0 теңдеуі барлық қажетті шарттарға сәйкес
келеді. Осылайша, қажетті тірек реакцияларын келесі ретпен табуға болады:
ΣMA = 0; → YB = Р/4;
ΣMВ = 0; → YА = -Р/4;
ΣMС(ВС) = 0; → XB = -Р/4;
ΣX = 0; → XА = -3Р/4.

(43)
(44)
(45)
(46)

Тексеру үшін теңдеуді қолдануға болады: ΣMС(АС) = 0 немесе,
толығырақ: -уа∙2 + ХА∙2 + Р∙1 = Р/4∙2-3Р/4∙2 + Р∙1 = Р/2 - 3Р/2 + Р = 0.
Бұл теңдеуге табылған барлық 4 тірек реакциясы кіреді: ХА және УАанық формада, ал XB және YB – анық емес, өйткені олар алғашқы екі
реакцияны анықтауда қолданылған.
Тірек реакцияларын графикалық анықтау.
Көптеген жағдайларда, егер тепе-теңдік теңдеулерінің орнына немесе
оған қосымша тепе-теңдік шарттары, аксиомалар мен статика теоремалары
тікелей қолданылса, есептерді шешуді жеңілдетуге болады. Тиісті тәсіл тірек
реакцияларының графикалық анықтамасы деп аталады.
Графикалық әдісті қарастырмас бұрын, конвергентті күштер жүйесі
сияқты, аналитикалық шешім қабылдауға мүмкіндік беретін мәселелерді
графикалық түрде шешуге болатындығын атап өтеміз. Сонымен қатар, тірек
реакцияларын анықтаудың графикалық әдісі аз жүктемелермен ыңғайлы.
Сонымен, тірек реакцияларын анықтаудың графикалық әдісі негізінен
қолдануға негізделген:
- екі күш жүйесінің тепе-теңдігі туралы аксиомалар;
- іс-қимыл және қарсы іс-қимыл туралы аксиомалар;
- үш күш туралы теоремалар;
- күштердің жазық жүйесінің тепе-теңдік шарттары.
Композиттік жүйелердің реакцияларын графикалық түрде анықтаған
кезде келесі қарастыру тізбегі ұсынылады:
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- алгебралық белгісіз байланыс реакцияларының ең аз саны бар денені
таңдаңыз;
- егер мұндай денелер екі немесе одан да көп болса, онда шешімді аз
күш қолданылатын денені қарастырудан бастаңыз;
- егер мұндай денелер екі немесе одан да көп болса, онда күштердің
көп саны бағыт бойынша белгілі болатын денені таңдаңыз.
Міндеттерді шешу.
Осы бөлімнің мәселелерін шешу кезінде бұрын жасалған барлық
жалпы нұсқауларды есте ұстаған жөн.
Шешімді бастағанда, ең алдымен, осы тапсырмада қандай дененің тепетеңдігін ескеру керек екенін анықтау керек. Содан кейін, бұл денені бөліп,
оны еркін деп санай отырып, денеге әсер ететін барлық күштер мен тасталған
байланыстардың реакцияларын бейнелеу керек.
Әрі қарай, теңдеулердің қарапайым жүйесіне әкелетін осы шарттардың
нысандарын қолдана отырып, тепе-теңдік шарттарын жасау керек (ең
қарапайым теңдеулер жүйесі болады, олардың әрқайсысына бір белгісіз
кіреді).
Қарапайым теңдеулерді алу үшін (егер бұл есептеу барысын
қиындатпаса):
1) проекциялардың теңдеулерін құра отырып, белгілі бір белгісіз күшке
перпендикуляр координаталық ось сызыңыз;
2) момент теңдеуін момент ретінде құрастырған кезде үшеуінің екі
белгісіз тірек реакциясының әсер ету сызықтары қиылысатын нүктені
таңдаған жөн – бұл жағдайда олар теңдеуге енбейді және онда тек бір
белгісіз болады;
3) егер үшеуінің екі белгісіз тірек реакциясы параллель болса, онда
оське проекцияларда теңдеуді құру кезінде соңғысын алғашқы екі реакцияға
перпендикуляр болатындай етіп бағыттау керек – бұл жағдайда теңдеуде тек
соңғы белгісіз болады;
4) мәселені шешу кезінде координаталар жүйесін оның осьтері денеге
қолданылатын жүйенің көптеген күштері сияқты бағдарланатындай етіп
таңдау керек.
Моменттерді есептеу кезінде кейде бұл күшті екі компонентке бөліп,
Вариньон теоремасын қолдана отырып, осы компоненттердің моменттерінің
қосындысы ретінде күш моментін табу ыңғайлы.
Статиканың көптеген мәселелерін шешу тіректердің реакциясын
анықтауға дейін азаяды, олардың көмегімен арқалықтар, көпір фермалары
және т. б. бекітіледі.
10-мысал. Салмағы 36 кН жүктеме В түйініндегі 2.88-суретте (а)
көрсетілген кронштейннен ілулі. Кронштейн элементтерінің буындары
топсалы. АВ және ВС өзектерінде пайда болатын күштерді салмақсыз деп
есептеп анықтаңыз.
Шешімі. АВ және ВС өзектері жиналатын В түйінінің тепе-теңдігін
қарастырыңыз. В түйіні сызбадағы нүктені білдіреді. Жүк В түйініне
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ілінгендіктен, В нүктесінде біз тоқтатылған жүктің салмағына тең F күшін
қолданамыз. В торабында топсалы жалғанған ВА және ВС өзектері тік
жазықтықта оның кез келген сызықтық орын ауыстыру мүмкіндігін
шектейді, яғни в торабына қатысты байланыстар болып табылады.

2.88-сурет.Кронштейннің есептеу схемасы, 7-мысал: а –есептеу
схемасы; б –B түйініндегі күштер жүйесі
Біз байланыстарды ойдан шығарамыз және олардың әрекеттерін RA
және RC қосылыстарының реакцияларымен ауыстырамыз.Өзектер салмақсыз
болғандықтан, бұл өзектердің реакциясы (өзектердегі күштер) өзектердің осі
бойымен бағытталған. Екі өзек те созылған делік, яғни олардың реакциясы
топсадан өзектерге бағытталған. Содан кейін, егер есептеуден кейін реакция
минус белгісімен шықса, бұл іс жүзінде реакция сызбада көрсетілгенге
қарама-қарсы жаққа бағытталғанын білдіреді, яғни.өзек қысылған болады.
2.88-суретте (б) В нүктесінде F белсенді күші және RА және RС
байланыстарының реакциясы қолданылатыны көрсетілген. Суреттелген
күштер жүйесі бір нүктеде жинақталатын күштердің жалпақ жүйесін
бейнелейтіні байқалады. OX және OY координаталарының осьтерін
кездейсоқ таңдап, түрдің тепе-теңдік теңдеулерін жасаймыз:
ΣFx = 0; -Ra - Rccos𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0;
ΣFy = 0; -F - Rc cos (90 - α) = 0.

(47)
(48)

Cos (90 - α) = sinα екенін ескере отырып, екінші теңдеуден табамыз:
Rc = - F/sinα = -36/0,5 = -72 кН.
Rc мәнін бірінші теңдеуге ауыстыру арқылы біз келесіні аламыз:
Ra = -Rc cosα = - (-72)∙0,866 = 62,35 кН.
Осылайша, AB өзегі созылып, күн өзегі қысылған.
Өзекшелерде табылған күш-жігердің дұрыстығын тексеру үшін барлық
күштерді X және Y осьтеріне сәйкес келмейтін кез келген оське, мысалы, U
осіне жобалаймыз:
ΣFu = 0; -Rc - Ra cosα - F cos (90- α) = 0.
(49)
Өзекшелерде табылған күш мәндерін
(килоньютондардағы өлшем) біз келесіні аламыз:
- (-72) – 62,35∙0,866 - 36∙0,5 = 0;0 = 0.
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ауыстырғаннан

кейін

Тепе-теңдік шарты орындалады, осылайша өзектерде табылған күштер
дұрыс болады.
11-мысал. Салмағы ескерілмейтін құрылыс төсеніштерінің сәулесі
көлденеңінен икемді СD тартымымен ұсталады және қабырғаға А нүктесінде
топсалы түрде сүйенеді, егер жұмыс салмағы 80 кг ≈0,8 кН болса, СD
тартылуындағы күшті табыңыз (2.89-сурет, а).

2.89-сурет.8-мысалдағы төсеніштердің есептеу схемасы: а –есептеу
схемасы; б–тіректерге әсер ететін күштер жүйесі
Шешімі. Тепе-теңдік объектісін таңдаңыз. Бұл мысалда тепе-теңдік
объектісі тіректердің сәулесі болып табылады. В нүктесінде сәуледе адамның
салмағына тең F белсенді күші әрекет етеді. Бұл жағдайда байланыс–бұл
бекітілген тірек топсасы және CD тарту. Біз байланыстарды ақылмен тастап,
олардың әсерін сәулеге, байланыс реакцияларына ауыстырамыз (2.89-сурет,
б). Бекітілген топсалы тіректің реакциясын тапсырманың шарты бойынша
анықтау қажет емес. CD-дегі реакция тартылыс бойымен бағытталған. CD
өзегі созылған делік, яғни RD реакциясы топсадан С өзектің ішіне
бағытталған. Біз RD реакциясын параллелограмм ережесіне сәйкес көлденең
және тік компоненттерге таратамыз:
RDxгор =RD cosα;
RDyверт = RD cos(90-α) =RD sinα.

(50)
(51)

Нәтижесінде күштердің еркін жазықтық жүйесі алынды, оның тепетеңдігінің қажетті шарты тепе-теңдіктің үш тәуелсіз жағдайының нөлге
теңдігі болып табылады.
Біздің жағдайда тепе-теңдік жағдайын алдымен А момент нүктесіне
қатысты моменттердің қосындысы ретінде жазу ыңғайлы, өйткені осы
нүктеге қатысты RA тірек реакциясының моменті нөлге тең:
ΣmA = 0; F∙3a - Rdy∙a = 0
немесе
F∙3a - RD sinα= 0.
Тригонометриялық
функциялардың
мәні
АСD
үшбұрыштан
анықталады:
cosα = АC/CD = 0,89,
sinα = AD/CD = 0,446.
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Тепе-теңдік теңдеуін шеше отырып, біз КВ = 5,38 кН аламыз (СD
ауырлығы созылады).
CD-дегі күштің дұрыс есептелуін тексеру үшін RA тірек реакциясының
компоненттерінің кем дегенде біреуін есептеу керек. Біз тепе-теңдік теңдеуін
қолданамыз:
ΣFy = 0; VA + RDy - F = 0
немесе
VA = F - Rdy.
Мұнда VA = -1,6 кН.
Минус белгісі тіректегі RA реакциясының тік компоненті төменге
бағытталғанын білдіреді.
Тартылымдағы күшті есептеудің дұрыстығын тексеріңіз. Біз тепетеңдіктің тағы бір шартын В нүктесіне қатысты моменттер теңдеулері
түрінде қолданамыз.
ΣmB = 0; VA ∙3а + RDy∙2a = 0;
-1,6∙3а + 5,38∙0,446∙2а = 0; 0 = 0.
Тепе-теңдік шарттары сақталады, осылайша тартылымдағы күш дұрыс
табылды.
Ауырлық орталығы.
Біртекті дененің ауырлық центрлерінің координаттары.
Oxyz координаттар жүйесіндегі P салмағы мен V көлемін
қарастырыңыз, мұнда x және y осьтері жер бетімен байланысады, ал z осі
зенитке бағытталған.
Егер денені ∆Vi көлемімен элементар бөліктерге бөлсек, онда оның
әрбір бөлігіне ∆Pi тартылыс күші әрекет етеді. Дененің өлшемдері жердің
мөлшерінен әлдеқайда аз делік, содан кейін дененің элементар бөліктеріне
қолданылатын күштер жүйесін конвергентті емес, параллель деп санауға
болады (2.90-сурет) және оған алдыңғы тараудың барлық тұжырымдары
қолданылады.

2.90-сурет.
Анықтау. Қатты дененің ауырлық центрі –бұл дененің элементар
бөліктерінің параллель ауырлық күштерінің центрі.
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Дененің элементар бөлігінің үлес салмағы оның ∆Pi салмағының ∆Vi:
γi = ∆Pi/∆Vi көлеміне қатынасы деп аталады. Біртекті дене үшін бұл мән
тұрақты: γi = γ = P / V.
Соңғы ескертуді ескере отырып, pi орнына ∆pi = γi ∆Vi алмастыра
отырып, алымы мен бөлгішін g-ге қысқарта отырып, біртекті дененің
ауырлық центрінің координаталарын аламыз:
xc = (Σ∆Vi∙xi)/(Σ∆Vi);
yc = (Σ∆Vi∙yi)/(Σ∆Vi);
zc = (Σ∆Vi∙zi)/(Σ∆Vi).

(52)
(53)
(54)

Ауырлық центрін анықтауда бірнеше теоремалар пайдалы.
1) егер біртекті денеде симметрия жазықтығы болса, онда оның
ауырлық орталығы осы жазықтықта болады.
Егер X және Y осьтері осы симметрия жазықтығында орналасса, онда
координаталары бар әр нүкте үшін координаталары бар нүктені табуға
болады. Бағдарламалық жасақтаманың координаты нөлге тең болады,
өйткені қарама-қарсы белгілері бар барлық мүшелер жұппен жойылады.
Сонымен, ауырлық орталығы симметрия жазықтығында орналасқан.
2) егер біртекті денеде симметрия осі болса, онда дененің ауырлық
орталығы осы осьте болады.
Шынында да, бұл жағдайда, егер Z осі симметрия осі бойымен
тартылса, координаттары бар әр нүкте үшін координаттары мен
координаттары бар нүктені табуға болады және (3) формулалары бойынша
есептелген нүкте нөлге тең болады.
Үшінші теорема да дәл осылай дәлелденеді.
3) егер біртекті денеде симметрия орталығы болса, онда дененің
ауырлық орталығы осы жерде болады.
Және тағы бірнеше ескертулер.
Бірінші. Егер денені салмақ пен ауырлық центрінің позициясы белгілі
бөліктерге бөлуге болатын болса, онда әр нүктені қарастырудың қажеті жоқ,
ал (3) Pi формулаларында – тиісті бөліктің салмағы ретінде және оның
ауырлық центрінің координаттары ретінде анықтау керек.
Екінші. Егер дене біртекті болса, онда оның жеке бөлігінің салмағы,
мұндағы дене жасалған материалдың белгілі бір салмағы, ал Vi – дененің осы
бөлігінің көлемі. Және формулалар (3) ыңғайлы көрініс алады. Мысалы,
(55)
, бұл жерде
–бүкіл дененің көлемі.
Үшінші ескерту. Дене Oxy жазықтығында орналасқан F ауданы мен t
қалыңдығы жұқа тақтайша түрінде болсын. (3) ∆Vi = T∙∆Fi алмастыра
отырып, біртекті пластинаның ауырлық центрінің координаталарын аламыз:
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xc = (Σ∆Fi∙xi) / (Σ∆Fi);(56)
yc = (Σ∆Fi∙yi) / (Σ∆Fi).
zc = (Σ∆Fi∙zi) / (Σ∆Fi).

(57)
(58)

мұндағы –жеке пластиналардың ауырлық центрінің координаттары;
–дененің жалпы ауданы.
Төртінші ескерту. Ұзындығы L көлденең қимасы бар жұқа қисық өзек
түріндегі дене үшін A элементар көлем ∆Vi = a∙li, сондықтан жұқа қисық өзек
ауырлық центрінің координаттары тең болады:
xc = (Σ∆Li∙xi)/(Σ∆Li);
yc = (Σ∆Li∙yi)/(Σ∆Li);
zc = (Σ∆Li∙zi)/(Σ∆Li).

(59)
(60)
(61)

Анықтама бойынша ауырлық центрі геометриялық нүкте екенін
ескеріңіз; ол белгілі бір дененің шегінен тыс жерде орналасуы мүмкін
(мысалы, сақина үшін).
Ескерту.
Курстың осы бөлімінде біз тартылыс күші, ауырлық күші мен дене
салмағының арасындағы айырмашылықты жасамаймыз. Шындығында,
ауырлық күші –бұл жердің тартылыс күші мен оның айналуынан туындаған
центрифугалық күш арасындағы айырмашылық.
Біртекті емес денелердің ауырлық орталықтарының координаттары.
Біртекті емес қатты дененің ауырлық центрінің координаттары (2.91сурет) таңдалған есептеу жүйесінде келесідей анықталады:

2.91-сурет.

(62)
(63)
(64)
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мұнда

– дене көлемі бірлігінің салмағы (үлес салмағы)

–бүкіл дененің салмағы.
Егер қатты зат гетерогенді бет болса (2.92-сурет), онда таңдалған тірек
шеңберіндегі ауырлық центрінің координаттары келесідей анықталады:

2.92-сурет.
(65)
(66)
(67)
мұнда

– дене ауданы бірлігінің салмағы,

– бүкіл дене салмағы.
Егер қатты зат гетерогенді сызық болса (2.93-сурет), онда таңдалған
тірек шеңберіндегі ауырлық центрінің координаттары келесідей анықталады:

2.93-сурет.
(68)
(69)
70
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мұнда

– дене ауданы бірлігінің салмағы,

– бүкіл дене салмағы.
Ауырлық центрінің координаталарын анықтау әдістері.
Жоғарыда алынған жалпы формулаларға сүйене отырып, денелердің
ауырлық орталықтарының координаттарын анықтаудың нақты әдістерін
көрсетуге болады.
1. Симметрия. Егер біртекті денеде жазықтық, ось немесе симметрия
орталығы болса (2.94-сурет), содан кейін оның ауырлық центрі сәйкесінше
симметрия жазықтығында, симметрия осінде немесе симметрия орталығында
болады.

2.94-сурет.
2. Бөлу. Дене бөліктердің соңғы санына бөлінеді (2.95-сурет), олардың
әрқайсысы үшін ауырлық орталығы мен ауданы белгілі.

2.95-сурет.
(71)
(72)
(73)
(74)
S=S1+S2.

(75)

3. Теріс аудандар әдісі. Бөлу әдісінің ерекше жағдайы (2.96-сурет). Егер
дененің ауырлық центрлері кесілмеген және кесілген бөлігі белгілі болса, ол
кесілген денелерге қолданылады. Кесілген пластина түріндегі дене S1 ауданы
мен S2 кесілген бөлігінің ауданы бар қатты пластинаның (кесілмеген)
тіркесімін білдіреді.
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2.96-сурет.

S=S1-S2.

(76)
(77)
(78)
(79)
(80)

4. Топтау әдісі. Бұл соңғы екі әдіске жақсы қосымша. Фигураны
құрамдас элементтерге бөлгеннен кейін, олардың бір бөлігін қайтадан
біріктіру ыңғайлы, содан кейін осы топтың симметриясын ескере отырып,
шешімді жеңілдетеді.
Кейбір біртекті денелердің ауырлық орталықтары.
1) шеңбер доғасының ауырлық орталығы. Орталық бұрышы бар R
радиусының АВ доғасын қарастырыңыз. Симметрияға байланысты бұл
доғаның ауырлық орталығы Ox осінде орналасқан (2.97-сурет).

2.97-сурет.
Формула бойынша координатаны табыңыз. Ол үшін AB доғасында
ұзындығы ММ' элементін таңдаңыз, оның орналасуы бұрышпен анықталады.
ММ' элементінің х координаты болады. Осы x және dl мәндерін алмастыра
отырып және интеграл доғаның бүкіл ұзындығына таралуы керек екенін
ескере отырып, келесіні аламыз:

(81)
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мұндағы L– АВ доғасының ұзындығына тең.
Осыдан біз шеңбер доғасының ауырлық центрі оның симметрия осінде
О центрінен
тең қашықтықта орналасқанын білеміз,
мұндағы бұрыш радианмен өлшенеді.
2) Үшбұрыш ауданының ауырлық орталығы. OXY жазықтығында
орналасқан үшбұрышты қарастырайық, оның шыңдарының координаттары
белгілі: Ai (xi,yi), (i = 1,2,3). Үшбұрышты A1А2 жағына параллель тар
жолақтарға бөліп, үшбұрыштың ауырлық орталығы A3 M3 медианасына
тиесілі болуы керек деген қорытындыға келеміз (2.98-сурет).

2.98-сурет.
Үшбұрышты A2 A3 жағына параллель жолақтарға бөліп, оның A1M1
медианасында жататындығына көз жеткізуге болады. Осылайша,
үшбұрыштың ауырлық орталығы оның медианаларының қиылысу нүктесінде
жатыр, ол әр медианадан үшінші бөлігін тиісті жағынан санай отырып
бөлетіні белгілі.
Атап айтқанда, А1М1 медианасы үшін М1 нүктесінің координаталары
А2 және А3 шыңдарының координаталарының арифметикалық орташа мәні
екенін ескере отырып келесіні аламыз:
xc = x1 + (2/3)∙(xМ1 - x1) = x1 + (2/3)∙[(x2 + x3)/2-x1] = (x1+ x2 +x3)/3. (82)
Осылайша, үшбұрыштың ауырлық центрінің координаталары оның
шыңдарының координаталарының арифметикалық ортасы болып табылады:
xc =(1/3)Σxi ;yc=(1/3)Σyi.
(83)
3) Айналма сектор алаңының ауырлық орталығы. Ox осіне қатысты
симметриялы орналасқан 2α орталық бұрышы бар R радиусы шеңберінің
секторын қарастырыңыз (2.99-сурет).
Әлбетте, yc = 0, ал осы сектор кесілген шеңбердің ортасынан оның
ауырлық центріне дейінгі қашықтықты формула бойынша анықтауға болады:
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(84)

2.99-сурет.
Ең оңай жолы– интегралды dφ бұрышы бар қарапайым секторларға
бөлу арқылы есептеу. Мұндай үшбұрыштың ауданы dF=(1/2) R2∙dφ, ал оның
ауырлық орталығы шыңнан 2/3R қашықтықта орналасқан, сондықтан (5)x =
(2/3) r∙cosφ. (5) F = αR2 алмастыра отырып, біз келесіні аламыз:

(85)
Соңғы формуланы пайдаланып, біз, атап айтқанда, жарты шеңбердің
ауырлық центріне дейінгі қашықтықты есептейміз.
α = π / 2-ді (2) -ге қойып, біз xc = (4R) / (3π) ≅ 0.4R аламыз.
12-мысал. 2.100-суретте бейнеленген біртекті дененің ауырлық центрін
анықтаймыз.

2.100-сурет.
Шешімі. Дене біртекті, симметриялы нысаны бар екі бөліктен тұрады.
Олардың ауырлық орталықтарының координаттары:
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Олардың көлемі:
Сондықтан дененің ауырлық центрінің координаттары келесідей
болады:
(86)
(87)
(88)
13-мысал. Пластинаның ауырлық центрін дұрыс бұрышта бүгіңіз.
Өлшемдері2.101-суретте көрсетілген.

2.101-сурет.
Шешімі. Ауырлық орталықтарының координаттары:
Аудандар:
Сондықтан:

0.

(89)
(90)
(91)
Кесу мен ұсақтауға арналған есептеулер
14-мысал.
Итергіштің созылу беріктігін, ал ығысу мен ұсатуға арналған болтты
тексеріңіз, егер күшке F = 60 кН күш түссе, өлшемдер 2.102-суретте берілген,
рұқсат етілген кернеулерде келтірілген: созылу [σр] = 120 МПа, ығысу [τav] =
80 МПа, ұсақтауға арналған [σ см] = 240 МПа.
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2.102-сурет.
Шешімі.
Біз қосылыстың бөліктері қандай деформацияны сезінетінін
анықтаймыз. F күшінің әсерінен диаметрі d болат тартқыш және сыртқы
диаметрі D1 және ішкі D2 бар көз тартқышының созылуы болады, тартылыс
алаңы ауданы бар шеңбер болып табылады:
(92)
D2 саңылауымен әлсіреген көзде алшақтық A2р = (D1 – D2)∙в. аймағында
пайда болуы мүмкін.
(93)
біз созылу күшінің беріктігін тексереміз; өйткені N = F, содан кейін:
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(94)
яғни, тарту беріктік шартын қанағаттандырады.
Көздегі созылу кернеуі;

(95)
Көздің беріктігі қамтамасыз етілген.
Диаметрі D2 болт екі жазықтықта кесіледі, олардың әрқайсысы
болттың көлденең қимасына тең, яғни.
(96)
Кесуге беріктік жағдайынан:
(97)
(98)
(99)
Көздің ішкі жағы болттың бетіне қысым жасайды, сондықтан болттың
цилиндрлік беті Асм = D2·вауданы бойынша ұсақталады.
Ұсақтауға беріктік жағдайынан:
(100)
біз болттың сынуын тексереміз:

(101)
15-мысал.
Диаметрі d = 100 мм болт созылу үшін жұмыс істейді, басына параққа
сүйенеді (2.103-сурет). Егер болт қимасындағы созылу кернеуі σр = 100
Н/мм2 болса, бастың диаметрі D және оның h биіктігін анықтаңыз, бастың
тіреу аймағындағы сыну кернеуі σсм = 40н/мм2 және бастың кесу кернеуі τср
= 50 Н/мм2.
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2.103-сурет.

Шешімі.
Тапсырманы шеше бастағанда, болт өзегі мен оның басы қандай
деформацияны бастан өткеретінін анықтау керек, содан кейін тиісті есептеу
тәуелділіктерін қолдану керек. Егер сіз d болтының диаметрін азайтсаңыз,
онда бұл жыртылуға әкелуі мүмкін, өйткені Болттың өзегі созылып кетеді.
Жыртылуы мүмкін көлденең қиманың ауданы
(2.103-сурет, в). Егер
өзек басының беріктігі жеткіліксіз болса, h басының биіктігінің төмендеуі
цилиндрдің бүйір бетіндегі h биіктігі мен d диаметрімен кесуге әкеледі
(2.103-сурет, а). Кесу ауданы Аср = π·d·h.
Егер D басының диаметрі төмендесе, онда F күшін қабылдайтын болса,
өзек басының тірек сақиналық беті мыжылуы мүмкін. Мыжылған аймақ
(2.103-сурет, б).
Осылайша, есептеу созылу күші, кесу және ұсақтау жағдайларына
сәйкес жүргізілуі керек. Бұл жағдайда белгілі бір дәйектілікті сақтау керек,
яғни есептеуді басқа анықталатын шамаларға тәуелді емес күш факторларын
немесе өлшемдерін анықтаудан бастаңыз. Бұл тапсырмада біз болтқа
қолданылатын F күшінің Q кесу күшінің шамасына тең болатын ішкі күшті
анықтаудан бастаймыз.
Созылу беріктігі жағдайынан
(102)
біз N күшін анықтаймыз, ол Q = F күшіне тең.
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Күш
Кесуге

беріктік

жағдайынан

бастың

биіктігін

анықтаймыз,Q = Fболғанда,
болады, бірақ Aср = πdh, сондықтан
.
Болт басының тірек бетінің диаметрін оның сыну күші жағдайынан
келесіні анықтаймыз:
(103)

Осыдан

(104)
(105)
(106)
Жауабы: h = 50 мм, D = 187 мм
5-мысал екі парақты екі қабаттасумен байланыстыру үшін қажет
диаметрі d = 4 мм тойтармалардың санын есептеңіз (2.104-сурет). Парақтар
мен тойтармаларға арналған материал дюралюминий болып табылады, ол
үшін Rbs = 110 МПа, Rbt = 310 МПа. Күш F = 35 кН, қосылыстың жұмыс
жағдайларының коэффициенті γb = 0,9; парақтар мен төсемдердің
қалыңдығы t = 2 мм болады.

Шешімі.

2.104-сурет.
(107)

формуласын пайдала отырып, кесуге
тойтармалардың қажетті санын есептейміз:

беріктік

жағдайынан

(108)
ұсақтауға беріктік жағдайынан:
(109)
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Алынған нәтижелерден бұл жағдайда ұсақтауға беріктік шарты
шешуші болып табылатындығын көруге болады. Осылайша, сіз 16
тойтарманы алуыңыз керек.
2.4Компьютер туралы білімді меңгеру. Бағдарлама файлдарын
мұрағаттау. Бағдарламалар мен электрондық кестелер құру.
Информатика ғылым ретінде қарқынды даму кезеңінде, өзінің пәндік
саласын кеңейтеді және компьютерлік технологияны қолдана отырып,
деректерді өңдеу әдістері мен құралдары туралы техникалық пәннен табиғат
пен қоғамдағы ақпарат пен ақпараттық процестер туралы іргелі табиғи
ғылымға айналады.
Бірақ информатика техникалық және әлеуметтік ғылымдардың
ерекшеліктеріне ие, сондықтан ол ғылыми білімнің жан-жақты, пәнаралық
саласы болып табылады.
Ақпараттың қасиеттері:
− есте сақтау – ақпаратты сақтау мүмкіндігі (біз макроскопиялық
ақпаратты есте сақтаймыз);
− берілу–ақпаратты көшіру мүмкіндігі;
− репродуктивтілік–сарқылмас: көшіру кезінде ақпарат өзіне ұқсас
болып қалады;
− трансформация–ақпаратты оның азаюына байланысты түрлендіру;
− өшіру–ақпараттың мөлшері нөлге тең болған кезде оны түрлендіру;
− объективтілік және субъективтілік–ақпарат объективті, егер ол
біреудің пікіріне байланысты болмаса;
− шынайылық–ақпарат, егер ол істің шынайы жағдайын көрсететін
болса, шынайы болады;
− толықтығы–ақпараттың сапасын сипаттайды және шешім қабылдау
үшін немесе қолда бар деректер негізінде жаңа деректер құру үшін
деректердің жеткіліктілігін айқындайды;
− жеткіліктілік–нақты объектіге сәйкестік дәрежесі;
− қолжетімділік – қандай да бір ақпаратты алу мүмкіндігінің өлшемі;
− өзектілік–ақпараттың уақыттың ағымдағы сәтіне сәйкестік дәрежесі.
Ақпарат үздіксіз және дискретті болуы мүмкін. Егер көз үздіксіз сигнал
шығарса (уақыт өте келе өзгеретін физикалық процесс), онда тиісті ақпарат
үздіксіз болады. Егер көзден алынған сигнал нөмірленуі мүмкін мәндердің
соңғы санын алса, онда тиісті ақпарат дискретті болады.Үздіксіз
хабарламаны дискретті етіп түрлендіруге болады. Морзе коды арқылы
ақпарат беру дискретті байланыстың мысалы болып табылады.
Ақпараттық процестер
Ақпарат ақпараттық процестерде көрінеді. Ақпараттық процестер
дегеніміз ақпаратпен кез-келген әрекетті білдіреді. Ақпаратпен мүмкін
болатын операциялардың құрылымында мыналарды бөлуге болады:
− іздеу–сақталған ақпаратты алу;
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− жинау–шешім қабылдау үшін жеткілікті толықтығын қамтамасыз ету
мақсатында ақпарат жинақтау;
− формализация–әртүрлі көздерден алынған деректерді бір-бірімен
салыстыруға болатындай етіп бірдей пішінге келтіру;
− сүзу–шешім қабылдау үшін қажет емес "артық" деректерді елеу;
− сұрыптау–пайдалану қолайлылығы мақсатында деректерді берілген
белгі бойынша ретке келтіру; ақпараттың қолжетімділігін арттырады;
− деректерді мұрағаттау–деректерді ыңғайлы және оңай қолжетімді
түрде сақтауды ұйымдастыру; деректерді сақтау бойынша экономикалық
шығындарды төмендету үшін қызмет етеді және жалпы ақпараттық
процестің жалпы сенімділігін арттырады;
− деректерді
қорғау–деректердің
жоғалуын,
көбеюін
және
модификациясын болдырмауға бағытталған шаралар кешені;
− деректерді
тасымалдау–ақпараттық
процестің
қашықтағы
қатысушылары арасында деректерді қабылдау және беру;
− деректерді түрлендіру–деректерді бір формадан екіншісіне немесе
бір құрылымнан екіншісіне ауыстыру.
Бұл стандартты деректер операцияларының толық тізімі емес.
Ақпаратпен операциялардың толық тізімін жасау мүмкін емес және қажет
емес. Ақпараттық процестердің үш негізгі түрі бар, олар компоненттер
ретінде кез-келген басқа күрделі процестерде болады. Бұл –ақпаратты сақтау,
ақпаратты беру және ақпаратты өңдеу.
Ақпаратты сақтау процесі
Келесі ұғымдар ақпаратты сақтаумен байланысты: ақпарат
тасымалдаушысы (жад), ішкі жад, сыртқы жад, ақпаратты сақтау.
Ақпарат тасымалдаушысы–бұл ақпаратты тікелей сақтайтын
физикалық орта. Адам үшін негізгі ақпарат тасымалдаушысы–бұл өзінің
биологиялық жады (адам миы). Адамның жеке жадын жедел ("жылдам") жад
деп атауға болады. Өз жадымызды ішкі жад деп те атауға болады, өйткені
оның тасымалдаушысы, миы біздің ішімізде.
Ақпарат тасымалдаушылардың барлық басқа түрлерін сыртқы деп
атауға болады (адамға қатысты). Уақыт өте келе бұл тасымалдаушылардың
түрлері өзгерді: тас, ағаш, папирус, қағаз, магниттік, оптикалық медиа.
Ақпараттың үлкен көлемін сақтау, егер қажетті ақпаратты тез іздеп,
ақпаратты қол жетімді түрде алуға болатын жағдайда ғана ақталады.
Ақпаратты сақтау дегеніміз–ұзақ мерзімді сақтауға және тұрақты
пайдалануға арналған сыртқы медиада белгілі бір түрде ұйымдастырылған
ақпарат. Сақтау орындарының мысалдары–құжаттар мұрағаты, кітапханалар,
анықтамалықтар, картотекалар. Қойманың негізгі ақпараттық бірлігі - белгілі
бір физикалық құжат: анкета, кітап, іс, құжаттама, есеп және т.б. сақтауды
ұйымдастыру белгілі бір құрылымның болуын, яғни сақталатын құжаттардың
реттілігін, жіктелуін білдіреді. Мұндай ұйым сақтауды ыңғайлы ету үшін
қажет: жаңа құжаттармен толықтыру, қажет емес құжаттарды жою,
ақпаратты іздеу және т. б.
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Ақпарат қоймасының негізгі қасиеттері: сақталатын ақпараттың көлемі,
сақтау сенімділігі, қол жеткізу уақыты (яғни, қажетті ақпаратты іздеу
уақыты), ақпаратты қорғаудың болуы.
Компьютерлік жад құрылғыларында сақталған ақпарат әдетте деректер
деп аталады. Компьютерде деректерді сақтауды сипаттау үшін бірдей
ұғымдар қолданылады: медиа, деректер қоймасы, деректерді ұйымдастыру,
қол жеткізу уақыты, деректерді қорғау. Компьютердің сыртқы жад
құрылғыларындағы ұйымдастырылған деректер қоймалары әдетте
мәліметтер базасы және мәліметтер базасы деп аталады.
Ақпаратты өңдеу процесі
Ақпаратты өңдеу барысында бастапқы ақпарат (бастапқы деректердің
кейбір жиынтығы) және қорытынды ақпарат (талап етілетін нәтижелер)
анықталуы тиіс кейбір ақпараттық міндет шешіледі. Бастапқы деректерден
нәтижеге өту процесі өңдеу процесі болып табылады. Өңдеуді жүзеге
асыратын объектіні немесе субъектіні өңдеуді орындаушы деп атауға
болады. Орындаушы адам немесе техникалық құрылғы, соның ішінде
компьютер бола алады.
Ақпаратты өңдеуді сәтті орындау үшін орындаушы өңдеу әдісін, яғни
қажетті нәтижеге жету үшін орындалатын әрекеттер тізбегін білуі керек.
Информатикадағы осы әрекеттер тізбегінің сипаттамасы әдетте өңдеу
алгоритмі деп аталады.
Ақпаратты өңдеудің екі түрін ажыратуға болады.
Өңдеудің бірінші түрі: жаңа ақпаратты, жаңа білім мазмұнын алуға
байланысты өңдеу. Өңдеудің бұл түрі логикалық ойлауды қолдану арқылы
әртүрлі мәселелерді шешуді қамтиды.
Өңдеудің екінші түрі: пішіннің өзгеруіне байланысты, бірақ мазмұнын
өзгертпейтін өңдеу. Мысалы, мәтінді бір тілден екінші тілге аудару.
Информатика үшін өңдеудің маңызды түрі–кодтау. Ақпаратты кодтау
дегеніміз–ақпаратты сақтауға, беруге, өңдеуге ыңғайлы символдық пішінге
айналдыру. Кодтау ақпаратпен жұмыс істеудің техникалық құралдарында
(телеграф, радио, компьютерлер) қолданылады.
Ақпаратты өңдеудің тағы бір түрі– деректерді құрылымдау.
Құрылымдау белгілі бір тәртіпті, белгілі бір ұйымды ақпарат қоймасына
енгізумен байланысты. Деректерді алфавиттік ретпен орналастыру, жіктеудің
кейбір белгілері бойынша топтастыру, кесте немесе графикалық көріністі
қолдану – бұл құрылымдаудың барлық мысалдары.
Ақпаратты өңдеудің тағы бір маңызды түрі–іздеу. Іздеу міндеті әдетте
келесідей тұжырымдалады: ақпараттың белгілі бір қоймасы бар – ақпараттық
массив (телефон анықтамалығы, сөздік және т.б.), онда белгілі бір іздеу
шарттарын қанағаттандыратын қажетті ақпаратты табу қажет (осы ұйымның
телефоны, осы сөздің аудармасы және т.б.). Іздеу алгоритмі ақпаратты
ұйымдастыру әдісіне байланысты. Егер ақпарат құрылымдалған болса, онда
іздеу тезірек жүреді, сіз оңтайлы алгоритм құра аласыз.
Ақпаратты беру процесі
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Бұл жағдайда ақпарат көзі мен алушы бар деп болжанады. Дереккөзден
алушыға хабарлама байланыс арнасы (ақпараттық арна) арқылы беріледі.
Мұндай процесте ақпарат сигналдардың, символдардың, белгілердің
белгілі бір реттілігі түрінде ұсынылады және беріледі. Мысалы, адамдар
арасындағы тікелей сөйлесу кезінде дыбыстық сигналдар – сөйлеу, мәтінді
оқу кезінде адам әріптерді – графикалық символдарды қабылдайды. Берілген
дәйектілік хабарлама деп аталады. Хабарлама көзден қабылдағышқа белгілі
бір материалдық орта арқылы беріледі (дыбыс –атмосферадағы акустикалық
толқындар, сурет – жарық электромагниттік толқындар). Егер беру
процесінде байланыстың техникалық құралдары пайдаланылса, онда оларды
ақпаратты беру арналары (ақпараттық арналар) деп атайды. Оларға телефон,
радио, теледидар кіреді.
Адамның сезім мүшелері биологиялық ақпараттық арналардың рөлін
атқарады деп айтуға болады. Олардың көмегімен адамға ақпараттық әсер
жадқа жеткізіледі.
Ақпарат теориясының негізін қалаушылардың бірі американдық ғалым
Клод Шеннон суретте көрсетілген техникалық байланыс арналары арқылы
ақпаратты беру процесінің сызбасын ұсынды.
Мұндай схеманың жұмысын телефонмен сөйлесу барысында
түсіндіруге болады. Ақпарат көзі–сөйлейтін адам. Кодтау құрылғысы–
дыбыстық толқындар (сөйлеу) электр сигналдарына айналатын телефон
түтігінің микрофоны. Байланыс арнасы–телефон желісі (сымдар, сигнал
өтетін телефон түйіндерінің коммутаторлары). Декодтау құрылғысы –
тыңдаушы адамның телефон түтігі (құлаққап) –ақпарат қабылдағыш. Мұнда
келген электр сигналы дыбысқа айналады.
Үздіксіз электр сигналы түрінде берілетін байланыс аналогтық
байланыс деп аталады.
Кодтау дегеніміз–көзден алынған ақпаратты байланыс арнасы арқылы
беруге жарамды пішінге кез-келген түрлендіру.
Қазіргі уақытта сандық байланыс кеңінен қолданылады, онда берілетін
ақпарат екілік формада кодталады (0 және 1 екілік сандар), содан кейін
мәтінге, кескінге, дыбысқа декодталады. Сандық байланыс дискретті.
"Шу" термині берілетін сигналды бұрмалайтын және ақпараттың
жоғалуына әкелетін әртүрлі кедергілер деп аталады. Мұндай кедергілер, ең
алдымен, техникалық себептерге байланысты туындайды: байланыс
желілерінің нашар сапасы, бір арналар арқылы берілетін әртүрлі ақпарат
ағындарының бір-бірінен қауіпсіздігі. Мұндай жағдайларда шуылдан қорғау
қажет.
Ең алдымен, байланыс арналарын шу әсерінен қорғаудың техникалық
әдістері қолданылады. Мысалы, "жалаңаш" сымның орнына экран кабелін
пайдалану; пайдалы сигналды шуылдан бөлетін әртүрлі сүзгілерді қолдану
және т. б.
Клод Шеннон шуылмен күресу әдістерін беретін арнайы кодтау
теориясын жасады. Бұл теорияның маңызды идеяларының бірі–байланыс
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желісі арқылы берілетін код артық болуы керек. Осының арқасында беру
кезінде ақпараттың бір бөлігін жоғалту өтелуі мүмкін.
Алайда, сіз резервті тым көп жасай алмайсыз. Бұл байланыстың
кешігуіне және қымбаттауына әкеледі. К. Шеннонның кодтау теориясы сізге
оңтайлы кодты алуға мүмкіндік береді. Бұл ретте берілетін ақпараттың
артықтығы ең аз–мүмкін, ал қабылданған ақпараттың дұрыстығы–ең жоғары
болады.
Қазіргі заманғы цифрлық байланыс жүйелерінде тарату кезінде
ақпараттың жоғалуымен күресудің келесі әдісі жиі қолданылады. Барлық
хабарлама бөліктерге-блоктарға бөлінеді. Әрбір блок үшін осы блокпен бірге
берілетін бақылау сомасы (екілік сандардың қосындысы) есептеледі.
Қабылдау орнында қабылданған блоктың бақылау сомасы қайтадан
есептеледі, егер ол бастапқы блокпен сәйкес келмесе, онда осы блоктың
берілуі қайталанады. Бұл бастапқы және соңғы тексеру сомалары сәйкес
келгенше болады.
Ақпаратты беру жылдамдығы–бұл уақыт бірлігіне берілетін
хабарламаның ақпараттық көлемі. Ақпарат ағынының жылдамдығын өлшеу
бірліктері: бит/с, байт/с және т. б.
Ақпараттық байланыстың техникалық желілерінде (телефон желілері,
радиобайланыс, оптикалық-талшықты кабель) ақпараттық арнаның өткізу
қабілеті деп аталатын деректерді беру жылдамдығының шегі болады. Берілу
жылдамдығына шектеулер физикалық болып табылады.
Файлдарды мұрағаттау
"Мұрағаттау" термині дәл емес. Мұрағат бағдарламаларының негізгі
мақсаты–жадты үнемдеу үшін файлдарды қысу. Сығылған файлдармен
көбінесе олардың мақсаты бойынша жұмыс істеу мүмкін емес болғандықтан,
олар файлдардың көшірмелерін сақтау үшін, яғни мұрағаттау үшін
қолданылады. Сығымдау (тығыздау): файлдар, қалталар, дискілер. Файлдар
мен қалталарды қысу оларды тасымалдау, сақтық көшірме жасау немесе
Интернет арқылы ақпарат алмасу үшін қажет. Дискілерді тығыздау олардың
жұмыс кеңістігін пайдалану тиімділігін арттыру үшін қолданылады (әдетте
сыйымдылығы жеткіліксіз дискілер үшін).
Сығымдау дәрежесі мен уақыты бойынша әртүрлі индикаторлары бар
көптеген мұрағат бағдарламалары бар, бұл көрсеткіштер әртүрлі файлдар
үшін әр түрлі болуы мүмкін (мәтіндік, графикалық, орындалатын және т.б.),
яғни бір мұрағатшы мәтіндік файлды жақсы қысады, ал екіншісі орындалады.
Мұрағатшы (орауыш) – бұл ақпаратты сығудың арнайы әдістерін
қолдану арқылы кішігірім файлдардың көшірмелерін жасауға, сонымен қатар
бірнеше файлдардың көшірмелерін бір мұрағат файлына біріктіруге
мүмкіндік беретін бағдарлама, қажет болған жағдайда файлдарды бастапқы
түрінде шығаруға болады.
Қазіргі архиваторлардың барлық спектрін үш топқа бөлуге болады,
оларды біз шартты түрде файл, бағдарламалық жасақтама және диск деп
атаймыз.
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Файл мұрағатшылары бір немесе бірнеше файлдарды (мысалы, осы
ішкі каталогтың барлық мазмұны, оған ішкі каталогтар салынған) бір мұрағат
файлына орауға мүмкіндік береді. Соңғысының мөлшері, әдетте, Бастапқы
файлдардың жалпы мөлшерінен аз, бірақ мұрағатта болған кезде оралған
бағдарламаларды немесе деректерді олар ашылғанға дейін пайдалану мүмкін
емес. Мұрағат файлын ашу үшін әдетте сол мұрағатшы қолданылады.
Бағдарламалық мұрағатшылар басқаша әрекет етеді. Олар сізге бір
уақытта бір файлды – орындалатын EXE типті бағдарламаны жинауға
мүмкіндік береді, бірақ мұрағатталған бағдарлама оны іске қосқаннан кейін
бірден жедел жадқа шығарылады және бірден жұмыс басталады.
Диск мұрағатшылары бағдарламалық түрде қатты дискідегі бос
орынды ұлғайтуға мүмкіндік береді. Кәдімгі диск мұрағатшысы–бұл дискіге
жазылған кез-келген ақпаратты қолданушы байқамай мұрағаттайтын және
оқыған кезде оны қайтадан ашатын тұрақты драйвер. Алайда, файлдарды
оқу/жазу әрекеттері біршама баяулайды, өйткені процессорға буып-түю және
ашу үшін уақыт қажет.
Мұрағаттау үшін арнайы бағдарламалар қолданылады–мұрағатшылар
немесе мұрағат менеджерлері. Ең танымал мұрағатшылар: WinZip; WinRar;
WinArj. Бұл бағдарламалар басқа мұрағатшыларды пайдалануға мүмкіндік
береді, сондықтан егер оларда сығылған файлдар жіберілген компьютерде
көрсетілген бағдарламалар болмаса, мұрағаттарды басқа мұрағатшының
көмегімен ашуға болады. MS DOS-да жасалған, бірақ Windows-та жұмыс
істей алатын тиісті бағдарламалар әлі де кеңінен қолданылады.
Барлық дерлік мұрағатшылар сізге ыңғайлы өздігінен шығарылатын
архивтерді (SFX – Self-extracting-мұрағаттар) – .ехе кеңейтімі бар файлдарды
жасауға мүмкіндік береді. Мұндай мұрағатты ашу үшін мұрағат
бағдарламасы қажет емес, мұрағатты іске қосу жеткілікті *.ехе бағдарлама
ретінде. Көптеген мұрағатшылар бірнеше дискеталарға орналастыруға
болатын көп томдық (таратылған) мұрағаттар жасауға мүмкіндік береді.
Мұрағат бағдарламаларының негізгі сипаттамалары:
- жұмыс жылдамдығы;
- қызмет (мұрағатшының функциялар жиынтығы);
- қысу коэффициенті–бастапқы файл өлшемінің оралған файл өлшеміне
қатынасы.
Мұрағатшылардың негізгі функциялары:
- ағымдағы каталогтың жеке (немесе барлық) файлдарынан және оның
ішкі каталогтарынан бір мұрағатқа 32000 файл жүктеу арқылы мұрағат
файлдарын құру;
- архивке файлдарды қосу;
- мұрағаттан файлдарды шығару және жою;
- архив мазмұнын қарау;
- мұрағатталған файлдардың мазмұнын қарау және мұрағатталған
файлдардағы жолдарды іздеу;
- архивке файл түсініктемелерін енгізу;

152

- көп томдық мұрағаттар құру;
- бір томда да, бірнеше том түрінде де өздігінен шығарылатын
мұрағаттар құру;
- мұрағатта ақпараттың қорғалуын қамтамасыз ету және мұрағатқа
орналастырылған файлдарға қол жеткізу, мұрағатқа орналастырылған
файлдардың әрқайсысын циклдік кодпен қорғау;
- мұрағатты тестілеу, ондағы ақпараттың сақталуын тексеру;
- зақымдалған мұрағаттардан файлдарды қалпына келтіру (ішінара
немесе толығымен);
- басқа мұрағатшылар жасаған мұрағат түрлерін қолдау және т. б.
WinZip бағдарламасы Windows пакетіне кірмейді. Бұл мұрағатты
пайдалану үшін оны алдымен компьютерге орнату керек.
WinZip бағдарламасын қолдана отырып, жаңа мұрағат жасаңыз немесе
бұрыннан бар мұрағатқа файлдар қосыңыз.
I мұрағатты құру әдісі– контекстік мәзірлерді қолдану (мұрағатшыны
алдын-ала іске қоспай):
1. Мұрағаттау үшін файлды (файлдарды) немесе қалтаны таңдаңыз.
2. Мәтінмәндік мәзірді шақырып, Zip-ке қосу пәрменін таңдаңыз, содан
кейін WinZip терезесі ашылады және оның үстіне қосу тілқатысу терезесі
(қосу) ашылады. Бірақ бір файлды немесе қалтаны мұрағаттау кезінде қосу
пәрменін пайдалану ыңғайлы *.Мұрағат атауы бар zip (әдепкі). Бұл пәрмен
операцияны WinZip бағдарламасының терезесін және add тілқатысу терезесін
ашпай-ақ орындауға мүмкіндік береді.
3. Add тілқатысу терезесінде жол мен мұрағат атауын енгізіңіз.
4. Add басу батырмасы бойынша.
II әдіс– мұрағатшыны алдын-ала іске қосу:
1. WinZip бағдарламасын іске қосыңыз.
2. File/ ew Archive (Файл/Жаңа Мұрағат) мәзір командасын енгізіңіз
немесе құралдар тақтасындағы жаңа түймесін басыңыз.
3. Жаңа мұрағат тілқатысу терезесінде құру Іn өрісінде: (орналастыру:)
жасалған мұрағат орналастырылатын дискіні және қалтаны көрсетіңіз.
4. Файл атауы өрісіне: жасалған мұрағаттың атын енгізіп, OK түймесін
басыңыз.
5. WinZip терезесінде Аctions/Add (Әрекеттер/Қосу) пәрменін енгізіңіз
немесе құралдар тақтасындағы ОК түймесін басыңыз.
6. Add тілқатысу терезесінде мұрағаттау үшін файлдарды таңдаңыз,
қажетті параметрлерді енгізіңіз және ОК түймесін басыңыз. Таңдалған
файлдар мұрағатқа орналастырылады және WinZip бағдарламасының
терезесінде мұрағат туралы ақпарат пайда болады.
7. Әрекетті аяқтау үшін Ғile/Close Archive (Файл/Мұрағатты жабу)
пәрменін орындау керек.
Файлдарды ашу (мұрағаттан шығару) екі жолмен де мүмкін.
I әдіс–мұрағатшыны алдын-ала іске қоспай:
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1. Қажетті қалтаның терезесін ашып, ашу үшін мұрағат файлын
таңдаңыз.
2. Мәтінмәндік мәзірді шақырып, Extract to командасын таңдаңыз
(шығару) тілқатысу терезесі ашылады.
3. Extract to өрісінде: дискі мен бумадан шығарылған файлдарды
орналастыру керек қалтаны көрсетіңіз.
4. Extract түймесін басыңыз.
II әдіс–мұрағатшыны алдын-ала іске қосу:
1. WinZip іске қосыңыз.
2. File/Open Archive (Файл/Мұрағатты ашу) пәрменін енгізіңіз немесе
құралдар тақтасындағы Open түймесін басыңыз.
3. Мұрағат файлы бар қалтаны ашып, ашу керек файл атауын таңдаңыз.
4. Басу батырмасы бойынша Ашу. Осы мұрағаттағы файл атаулары
бағдарлама терезесінде пайда болады.
5. Ашу үшін файлдарды бөлектеңіз.
6. ACTIONS/Extract (Әрекеттер/Шығарып алу) пәрменін енгізіңіз
немесе құралдар тақтасындағы Extract түймесін басыңыз.
7. Ашылған Extract тілқатысу терезесінде ашылмаған файлдар
орналастырылатын дискіні және қалтаны көрсетіңіз. Барлық файлдарды
ашқанда, барлық файлдар қосқышын іске қосыңыз (Барлық файлдар).
8. Extract түймесін басыңыз.
WinZip бағдарламасы мұрағаттың ішіндегі файлдар туралы ақпаратты
мұрағатты ашпай-ақ алуға, сондай-ақ сығылған файлдардың мазмұнын
мұрағаттан шығармай-ақ көруге мүмкіндік береді. Бұл өте маңызды, өйткені
барлық мұрағаттарды ашуға болмайды.
Мұрағат файлын көру үшін келесі әрекеттерді орындау керек:
1. WinZip іске қосыңыз.
2. File/Open Archive (Файл/Ашық мұрағат) пәрменін енгізіңіз.
3. Open Archive тілқатысу терезесінде қажетті мұрағат файлын табыңыз
және таңдаңыз.
4. Басу батырмасы бойынша Ашу. Осы мұрағаттағы файл атаулары
бағдарлама терезесінде пайда болады.
5. Қарау керек файлдың атын екі рет нұқыңыз. Файл байланысты
бағдарлама терезесінде ашылады.
6. Басу батырмасы бойынша View.Мұрағат түрлері
Сығымдау үшін әртүрлі алгоритмдер қолданылады, оларды қайтымды
және ақпаратты ішінара жоғалтумен сығымдау әдістеріне бөлуге болады.
Соңғылары тиімдірек, бірақ ақпараттың ішінара жоғалуы тұтынушылық
қасиеттердің айтарлықтай төмендеуіне әкелмейтін файлдар үшін
қолданылады. Ақпараттың жоғалуымен сығымдаудың тән форматтары:
- .jpg–графикалық деректер үшін;
- .mpg–бейне деректер үшін;
- . mp3–дыбыстық деректер үшін.
Ақпаратты жоғалтпай сығудың тән форматтары:
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- .tif, .pcx және басқалары–графикалық файлдар үшін;
- .avi–бейнеклиптер үшін;
- .zip, .arj, .rar, .lzh, .cab және т.б. –кез-келген файл түріне арналған.
Негізгі қысу алгоритмдері
Сығымдау алгоритмдері туралы айтатын болсақ, біз қайтымды
алгоритмдерді есте ұстаймыз.
RLE (Run-Length Encoding) алгоритмі қайталанатын тізбекті анықтау
принципін қолданады. Сығымдау кезінде екі қайталанатын шаманың тізбегі
жазылады: қайталанатын мән және оның қайталануының саны.
Мысал
Бастапқы реттілік: 3, 3, 12, 12, 12, 0, 0, 0, 0.
Сығылған ақпарат: 3, 2, 12, 3, 0, 4.
Сығымдау коэффициенті: 6/9*100% = 67%.
KWE алгоритмі (Keyword Encoding) әр сөзге екі байттық код сәйкес
келетін сөздікті қолдануды қамтиды. Сығымдау тиімділігі кодталған мәтін
көлемінің өсуімен артады.
Хаффман алгоритмі байттармен емес, бит топтарымен кодтауды
қамтиды. Онда үш негізгі кезеңді бөлуге болады.
1.Табылған таңбалардың әрқайсысының қайталану жиілігі анықталады.
2. Таңба неғұрлым жиі кездессе, соғұрлым аз бит кодталады.
3. Кодталған реттілікке сәйкестік кестесі қолданылады.
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Практикалық жұмыстар
№ 1 зертханалық жұмыс
Мақсаттары мен міндеттері: әр түрлі мақсаттағы техникалық
сызбаларды оқу және орындау, бөлшектердің эскиздерін орындау, өндірістің
әр түрлі конструкторлық және техникалық құжаттамасын мемлекеттік
ЖҚБЖ стандарттарының талаптарына сәйкес жасау үшін білім мен дағдылар
жүйесін қалыптастыру.
ЖҚБЖ мемлекеттік стандарттарына сәйкес әртүрлі жобалық
құжаттаманы жобалаудың негізгі ережелері мен нормаларын білу.
1) А4 (2.106-сурет) форматындағы сызбаның рамкасын сызыңыз.

2.106-сурет. Сызба рамкасы
Негізгі жазу форматтың төменгі оң жақ бұрышына орналастырылған
(2.106-сурет).
Негізгі жазба (2.107-сурет) ЖҚБЖ 2.104-2006 мемлекеттік
стандартының талаптарына сәйкес ресімделсін.

2.107-сурет.Негізгі жазу
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Барлық бағандары 2.304-81 МЕМСТ бойынша қаріппен жазулармен
толтырылады.
Негізгі жазбаның 1-бағанында шифр (сынақ кітапшасының нөмірі,
тапсырманың нөмірі, топтың нөмірі); 2-бағанда–тапсырманың атауы немесе
орындалатын бөліктің атауы; 3-бағанда–бөліктің материалы көрсетіледі.
А4 форматындағы парақтардағы негізгі жазба парақтың қысқа
жағында, ал қалған форматтарда бір және екінші жағында орналасуы мүмкін.
Сызба сызу құралдарының көмегімен сызылады.
Сызбаны орындау үшін сурет салу құралдары болуы керек: әр түрлі
қаттылықтағы қарындаштар (жұқа сызықтар үшін T қаттылығы жақсы, қатты
негізгі сызықтар үшін – TM маркасы); өлшеуіш сызғыш; 30-60-90
бұрыштары бар бұрыштар; дайын (дөңгелек компасты, өлшеуіш компасты,
кіші радиустың доғалары мен шеңберлерін өткізуге арналған кронциркульді
қоса); өшіргіш резеңке жолақ, түймелер, үлгілер, рейс және т. б.
Сызу қағазы–А3 форматындағы кестелі парақтары бар альбомдар,
2) сызу сызықтарын сызыңыз (A4 пішімі)
Атауы

Кескіні

Қалыңдығы

Мақсаты
Шығарылған қиманың
көрінетін контурының
сызықтары
Салынған қиманың
контуры, шығарылатын,
өлшемді, штрих
Үзілу, түр мен кесудің ара
жігін ажырату сызықтары

Тұтас негізгі

S

Тұтас жұқа

S/3...S/2

Тұтас
толқынды

S/3...S/2

Штрих

S/3...S/2

Көрінбейтін контурдың
сызықтары

Сызықша
нүктелі

S/3...S/2

Осьтік және орталық
сызықтар

Ашық

Желінің қимасы (басынан
аяғына дейін)
2.108-сурет.Сызу сызықтары
S...1 1/2S

3)
ЖҚБЖ 2.303-68 МЕМСТ стандартына сәйкес бөліктің контурын
сызыңыз. Сызықтар
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Орындау тәртібі
1. "Форматтар" 2.301-68 МЕМСТ, "Сызықтар" 2.303-68 МЕМСТ,
"Өлшемдерді қолдану" 2.307-68 МЕМСТ оқу.
2. Ознакомиться с построением уклона, конусности, сопряжений.
Көлбеу, конустық, жанасқандардың құрылысымен танысу.
3. Сызба құралдарымен жұмыс істеу және жұмыс орнын ұйымдастыру
ережелерін зерттеу.
4. Сызбада жақтау мен негізгі жазуды орындау.
5. Сурет өрісін үш бөлікке бөлу. Тапсырмалар мен оларға жазулардың
орналасқан жерін белгілеу.
6. Сызбаларды жұқа сызықтарда орындау, өлшемдерін қою (3,5 қаріп),
жазбаларды орындау (7,5; 3,5 қаріптер).
7. Мұғалім сызбаны тексергеннен кейін 2.303-68 МЕМСТ (0,8-1,00 мм)
бойынша сызықтарды белгілеу.
8. Сурет өрісін артық сызықтар мен кірден тазарту.
9. Оқытушыға тапсыру.
Әдістемелік ұсынымдар
Тапсырманы орындау кезінде қатты негізгі сызықтың қалыңдығын 0,81 мм алу ұсынылады. Сызбаның жақтауы мен негізгі жазуы қатты сызықпен
орындалады. Өлшемді сызықтар контур сызығынан және өлшемді сызықтар
арасында 8-10 мм қашықтықта жүргізіледі.
№ 2 зертханалық жұмыс
Мақсаттары мен міндеттері: әр түрлі мақсаттағы техникалық
сызбаларды оқу және орындау, бөлшектердің эскиздерін орындау, өндірістің
әр түрлі конструкторлық және техникалық құжаттамаларын ЖҚБЖ
мемлекеттік стандарттарының талаптарына сәйкес жасау үшін білім мен
дағдылар жүйесін қалыптастыру,
АВ= 12см кесіндісін 5: 7 қатынасында 7 тең бөлікке бөлу.
АВ= 10см кесіндісін 7: 5 қатысты 7 тең бөлікке бөлу.
Жұптастыруды орындаңыз: радиусы R = 1,8 см болатын оң жақ бұрыш,
радиусы R = 2,3 см болатын өткір бұрыш.
750-де бұрыш жасаңыз және R = 2cm радиусымен жұптастырыңыз.
150-де бұрыш жасаңыз және R = 2,5 см радиусымен жұптаңыз.
Жасасқан шеңбер Ф= 50мм дұрыс бесбұрыш, алтыбұрыш.
Берілген шеңбермен сызықты R = 25 см радиус доғасымен
жұптастырыңыз.
Берілген шеңберлердің сыртқы конъюгациясын радиусы R = 20 см
доғамен орындаңыз.
Берілген шеңберлердің ішкі конъюгациясын радиусы R = 30 см
доғамен орындаңыз.
Техникалық бөліктің кескініндегі конъюгацияларды сызу.
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1-тапсырма.
Түзу және екі шеңбер доғаларын (ішкі немесе сыртқы) қолдана
отырып, үш шеңбердің конъюгациясын құрыңыз. Бастапқы деректер 2.84сурет және 1-кесте бойынша қабылданады.

2.109-сурет.
1-тапсырманы орындауға арналған нұсқаулар.
Сызбада
конъюгацияларды
кезең-кезеңмен
құрудың
барлық
графикалық процедураларын сақтау керек. 2.110-суретте екі шеңбердің
конъюгациясының мысалдары келтірілген:
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2.110-сурет.а–R2 радиусы шеңберінің доғасымен сыртқы
конъюгация;б–түзудің сыртқы конъюгациясы; в–түзудің ішкі конъюгациясы.
1-кесте. Бастапқы деректер
№

1
2
3
4

а1

70
80
90
85

а2

30
20
25
10

b1

50
60
55
60

b2

40
25
30
30

⌀1

⌀2

60
50
70
60

50
60
50
70

Өлшемдер, мм
R2(сыртқы)
⌀3 R1(ішкі)
Шеңбердің центрлері арасында
О1 және
О2 және
О1 және
О2
О3
О2
70 80
35
70 90
60 100
30
50 90
25

2.110-сурет.
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О2 және
О3

30
-

2-тапсырма.
1:1 масштабында қос таврдың немесе арнаның илектелген болатының
профиліне сөрелердің түйісулері мен еңістерін салу. Жеке тапсырмалар 2кестеде келтірілген.
2-кесте. Бастапқы деректер
Нөмір
Р.с. Профиль
1
33
2
36
3
40
4
45

Өлшемдер, мм
h
b
330
140
360
145
400
155
450
160

d
7,0
7,5
8,3
8,6

t
11,2
12,3
13,0
14,2

R
13,0
14,0
15,0
16,0

R1
5
6
6
7

Қима
Қоставр
(8239-89МЕМСТ)
Швеллерлер
(8240-89 МЕМСТ)

№ 3 зертханалық жұмыс
Мақсаттары мен міндеттері: теориялық білімді бекіту, кеңістіктік
қиялды дамыту, аксонометриялық проекциялар мен бөлшектер түрлерін
құруда практикалық дағдыларды игеру.
Тік бұрышты проекцияда жазық фигураларды сызу.
Тікбұрышты
проекцияда
көлемді
фигураларды
(призмалар,
пирамидалар, цилиндрлер) сызу (пирамиданың биіктігі, призмалар – 80 мм,
негіздің жағы – 30 мм).
Аксонометриялық көрініс бойынша техникалық бөліктің үш
проекциясын құру.
Беттің берілген нүктесін үш проекцияда табу.
Үш проекцияда үшбұрышты пішінді саңылауы бар алтыбұрышты
призманы жасаңыз.
Үш проекцияда тікбұрышты пішінді тесік бар цилиндр жасаңыз.
Берілген екі проекция бойынша үшінші проекцияның құрылысы.
Бөлшектің негізгі түрлерін құру.
Парақ дизайнының мысалы 2.111-суретте көрсетілген бойынша негізгі
жазу нысаны 4.
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2.111-сурет.
1-тапсырма. Проекциялық сызу
Осы екі түрге сәйкес бөліктің үшінші түрін құрыңыз (2.112-сурет).
Тапсырманың мақсаты: теориялық білімді бекіту, кеңістіктік қиялды
дамыту, аксонометриялық проекцияларды құрастырудың практикалық
дағдыларын игеру

2.112-сурет.
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2-тапсырма.
Бөліктің берілген аксонометриялық кескініне сәйкес (2.113-суретті
қараңыз) үш негізгі түрді құрыңыз. Тапсырманы орындауға арналған
нұсқаулар 2.305-68 МЕМСТ сәйкес бөліктің негізгі түрлерін орнатыңыз.
Негізгі түрді таңдауға ерекше назар аударыңыз (алдыңғы көрініс).
Суреттердегі өлшемдер қойылмайды.

2.113-сурет.Бөлшек
№4 зертханалық жұмыс
Атауы: Кестелерді құру және өңдеу
Жұмыстың мақсаты: MS Word құжаттарын жасау, сақтау және басып
шығаруға дайындаудың ақпараттық технологиясын зерттеу.
Келесі кестені жасаңыз:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Тегі
Долбышева
Еремейчик
Петрова
Казаков
Персидская
Тюнькина
Урюпина
Яровикова

Аты
Екатерина
Галина
Мария
Иван
Анастасия
Ксения
Виктория
Ксения

Тапсырма:
• кестені ортасына қойыңыз;
• бірінші жолды тақырып етіп жасаңыз;
• кестеге оң жақтағы бағанды қосыңыз;
• кестені алфавит бойынша сұрыптаңыз.
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Келесі кестені жасаңыз:
№
1
2
3
4
5

Тегі
Малафеев
Желудков
Аршавин
Морозов
Бирюков

Бойы (см.)
175
188
176
168
186

Салмағы (кг.)
80
78
79
82
90

Тапсырма:
• папкада ПР_3_FI файлын жасаңыз;
• қаріп өлшемі (14 пт.)
• кестені парақтың еніне орналастырыңыз;
• бірінші жолда тақырыпты көрсетіңіз (12 қаріп, қалың, қаріп түсі: ақ,
толтыру түсі: көк, туралау–ортасында);
• кестедегі деректерді ұяшықтың ортасына туралаңыз;
• кестені алфавит бойынша сұрыптаңыз.
№5 зертханалық жұмыс
Атауы: Мәтінмен және графикалық объектілермен жұмыс істеудің
негізгі тәсілдері
Жұмыс мақсаты
• Кенепте суреттермен және жазулармен жұмыс жасау дағдыларын
дамыту.
• Мәтінді пішімдеу және сурет мәтінімен ағуды реттеу дағдыларын
дамыту.
Тапсырма:
• қалтада ПР_6_FI файлын жасаңыз;
• эмблема жасаңыз.
Word бағдарламасында сызбаларды жасау кезінде Құралдар тақтасын –
Сурет салу ашу керек. Тіктөртбұрышты, сопақша немесе сегментті салуға
арналған құралдар тікелей сурет тақтасында орналасқан.
Неғұрлым күрделі стандартты фигураны салу үшін қосымша құралдар
мен әртүрлі фигуралардың дайын шаблондары бар автофигура мәзірін
пайдалануға болады. Мәтінге сурет қосу үшін WordArt жазу немесе бұйра
мәтін құралы қолданылады. Суреттің бөліктерін бір тұтасқа біріктіру үшін
әрекетті Әрекеттер мәзірінде топтастыру керек.
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№6 зертханалық жұмыс
Атауы: «MS EXCEL-де формулалармен жұмыс»
Жұмыс мақсаты
•
Формулалармен жұмыс істеу дағдыларын пысықтау .
№1-тапсырма
1.
MS Excel бағдарламасын іске қосыңыз
2.
Кестеге сәйкес суретті толтырыңыз.
Суретке сәйкес пішімдеңіз және өңдеңіз:

3.
4.

Формуланы қолдана отырып, сандардың қосындысын анықтаңыз.
Файлды «Сандар қосындысы»деп аталатын қалтаға сақтаңыз.
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№2-тапсырма.
1.
MS Excel бағдарламасын іске қосыңыз
2.
Кестені толтырыңыз.
Суретке сәйкес пішімдеңіз және өңдеңіз:

3.
Формулаларды кестеге сәйкес ұяшықтарға енгізіңіз:
Файлды «2 санының қосындысы» деп аталатын папкаға сақтаңыз
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1.
2.

№3-тапсырма.
MS Excel бағдарламасын іске қосыңыз
Кестеге сәйкес суретті толтырыңыз.

Суретке сәйкес пішімдеңіз және өңдеңіз:
3.
Формулаларды кестеге сәйкес ұяшықтарға енгізіңіз:

4.

Файлды «Сандардың орташа мәні»деп аталатын жеке папкаға сақтаңыз.
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№5-тапсырма.
1. MS Excel бағдарламасын іске қосыңыз
2. Суретке сәйкес кестені толтырыңыз (тегіңізді ойлап таба аласыз).
Суретке сәйкес пішімдеңіз және өңдеңіз:

3. Формулаларды қолдана отырып, келесіні есептеңіз:
әрбір қызметкер үшін жалақы мөлшері
еңбекақы.
4. Ұяшықтар ауқымын таңдаңыз (A2:E13) және диаграмманы салыңыз (Қою
– Гистограмма).
5. "Жалақы" деп аталатын файлды сақтаңыз.
№7 зертханалық жұмысы
Атауы: "Кесілген бөліктің сызбасын салу»
Жұмыстың мақсаты: Кеңістікте модель "Жең" сияқты бөлікті сау (2.1сурет)
Сурет салу режимдері
ОРТО немесе
Полярлық бақылау,
Нысандық байлау,
Нысандық бақылау,
Барлық сызықтар режимдерін қосыңыз.
Қабаттар
Негізгі, Жұқа, Осьтік, Өлшемді қабаттарын жасаңыз.
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2.115-сурет.Төлке.
Бөлшек контурын орындау
"Бөлшек"
командасымен осьтік қабатта оның бағытын көрсете
отырып,
ұзындығы
70
мм
осьтік
сызық
сызыңыз.
сызбаның бос өрісіне қойыңыз
тінтуірді оңға
қарай көлденең сызық пайда болатындай етіп бағыттаңыз (2.116-сурет),
пернетақтада 70 Enter теріңіз.

2.116-сурет. Бағыт бойынша сызық жүргізу
Негізгі қабатқа өтіңіз.
Осьтік сызықтың сол жақ шетінен 5 мм артқа шегініп, бөліктің
жартысының контурын сегменттермен жұптастырусыз және фаскаларсыз
сызыңыз (2.117-сурет, а). Фаска
және Жанастыру
командалары
арқылы екі фаски және дөңгелектеуді (2.117-сурет, б) жіңішке қабатта
жіп сызығын сызыңыз (2.117-сурет, в).

2.117-сурет.Төлкенің контурын салу
Айна командасы
төлкенің жоғарғы бөлігін осьтік сызыққа
қатысты көрсетеді (2.118-сурет, а).
Бөлік оське қатысты симметриялы, сондықтан көріністі кесуге
сәйкес келеді. Суреттің жоғарғы жартысы–көрініс, төменгі бөлігі–кесу.
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Пішінде жетіспейтін сызықтарды салу (2.118-сурет, б). Бөлімде
диаметрі 20 мм болатын тесіктің жартысын, диаметрі 10 мм тесік
сызыңыз (2.118-сурет, в) және Штрих орындау (2.118-сурет, г).

а

б
в
2.118-сурет.Төлке, алдыңғы көрініс

г

Классикалық AutoCAD жұмыс кеңістігінде Сурет салу,
Сызықтардың түрін таңдаңыз, бұрыш–45º, Интервал–3, өрістерге құсбелгі
қойыңыз.
Ассоциативті штрихтер және жеке штрихтер жасаңыз (2.119-сурет).
Контурлар– Қосу: таңдау нүктелері

2.119-сурет. Классикалық AutoCAD жұмыс кеңістігінде штрихтау
Сызбада облыстар ішіндегі нүктелерді көрсету (2.120-сурет).
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а
б
2.120-сурет.Жіп аймағының ішіндегі нүктені көрсету
Жаңа өлшемді стиль жасау
Құламалы мәзір пішімі → Өлшемді стильдер → Жаңа →
"Төлке"жаңа стиліне атау беріңіз → Келесі → Жаңа өлшемді стиль: Төлке:
терезесіндегі параметрлерді өзгертіңіз
− Негізгі өлшемдегі қадам – 10;
− Өлшемді ұзарту – 2;
− Нысаннан шегініс – 0.

2.121-сурет. Жаңа өлшемді стиль: Төлке. Сызық қойындысы
Осы терезенің үлгісінде басу функцияларын бөлшектеңіз: өлшемді
сызықтар, қашықтағы сызықтар (2.121-сурет).
Таңбалар мен көрсеткілер қойындысында көрсеткі өлшемін 4 мм
ауыстырыңыз.
Мәтін қойындысында мәтіннің биіктігін 4орнатыңыз. Мәтінді
Тігінен орналастыру: Сызықтың үстінде, Көлденеңінен: Ортасында,
Мәтін бағыты: Солдан оңға қарай, Өлшемді сызық бойымен немесе ISO
сәйкес мәтіннің бағыты.
Мәтін қойындысында параметрлерді сәйкес орнатыңыз (2.122-сурет)
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2.122-сурет. Жаңа өлшемді стиль: төлке. Мәтін қойындысы
Негізгі бірліктер қойындысында 0 дәлдігін орнатыңыз (2.123-сурет).

2.123-сурет. Жаңа өлшемді стиль:төлке. Негізгі бірліктер қойындысы
ОК түймесін басу арқылы өлшемді стильдер менеджері терезесіне
оралыңыз. "Төлке" стилін бөліп, Орнату → Жабу басыңыз(2.124-сурет).
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2.124-сурет."Төлке"ағымдағы өлшемді стилі
Классикалық AutoCAD жұмыс кеңістігінде "төлке"стилі Стильдер
құралдар тақтасында пайда болады (2.124-сурет).

2.124-сурет.Стильдер құралдар тақтасы
Ø20 өлшемін қалпына келтіру үшін "Төлке" стилі негізінде жаңа
өлшемді стиль жасаңыз, онда бір өлшемді және бір қашықтағы сызық
өшіріледі. Өлшемдерін қою (2.124-сурет).

а

б

2.124-сурет. Өлшемдерді қою:
а – Өлшемдер құралдар тақтасы; б – алдыңғы көрініс
Өлшемді мәтінді өзгерту, сондай-ақ арнайы таңбаларды (Ø, º және
т.б.) енгізу үшін кірістірілген редакторды пайдаланыңыз (2.125-сурет, а)
немесе Құламалы мәзірде Өңдеу → Нысан → Мәтін → Редакциялау →
Өзгертілетін мәтінді таңдаңыз. Мәтін пішімі ашылады (2.125-сурет, б).
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а

б
2.125-сурет. Көп жолды мәтін форматы
"2 фаски" мәтінін жазу үшін сурет панелінің МТЕКСТ командасын
пайдаланыңыз.
Сол жақкөрініс салыңыз (2.126-сурет)

2.126-сурет. Сол жақ көрініс
,
, , сурет режимдерін қосыңыз.
"Бөлшек" командасымен ұзындығы кемінде 90 мм көлденең ось
салу керек. Сол жақтағы негізгі көрініс пен көріністің осьтері бірдей
көлденең сызықта болуы керек (2.127-сурет).

2.127-сурет. Бақылау сызығының бағыты бойынша осьтің
құрылысы
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Шеңбер құру үшін "Шеңбер" командасын қолданыңыз .
Ø10 6 отвар салу үшін, массивтер тізімінде ашылатын "МАССИВ
шеңбері" командасын қолданыңыз (2.128-сурет).

2.128-сурет."Массив" командаларының пиктограммасы
Осьтер жүргізу, өлшемдерді қою
Сызбаны басып шығаруға дайындау
Шығарар алдында сызбаны баспаға бөлуге болады: барлық кескін,
құралдар тақтасын
Сипаттарын ашу
ауыстырылсын.
Сызбаның барлық сызықтары бір стандартты түске айналады.
№ 2-жұмыс.«Бағыттаушы»
Бағыттағыштың негізгі түрінің сызбасы (2.129-сурет) тор бойынша
орындалады.

2.129-сурет. Бағыттаушы
ОРТО және Полярлық бақылау режимдері қосылуы керек.
Берілген өлшемдерге сәйкес
пәрменімен Defpoints
қабатында көмекші тор жасаймыз (басып шығарылмайтын жүйелік қабат)
(2.130-сурет, а).
Көлденең және тік сызықтарды сызыңыз (2.130-сурет, б).

а

2.130-сурет. Көмекші тор

б
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Көшіру пәрменімен торды сызыңыз.Негізгі нүктеден көшіру
кезінде (2.131-сурет, а) қашықтықты қосу керек (2.131-сурет, б).

а

2.131-сурет. Тік сызықты көшіру

б

Жаңа ЖКЖ жасаңыз (жеке координаттар жүйесі), құламалы
мәзірде Қызмет → Жаңа ЖКЖ → Көмекші тордың көлденең және сол
жақ тік сызықтарының қиылысындағы ЛКМ түймесін басыңыз (2.132сурет).
Полярлық бақылау, Нысанды байланыстыру, Нысанды бақылау,
Динамикалық енгізу режимдерін қосыңыз.
"Бөлшек" командасы арқылы тордың бойымен ұзындығы 14 мм
көлденең сызық сызыңыз, тінтуірді 315º бұрышпен бағыттаңыз (2.132сурет, а), еркін ұзындық сызығын сызыңыз, команданы аяқтаңыз (2.132сурет, б).

а
б
2.132-сурет. Жаңа ЖКЖ. Бағыт бойынша бөлшектің құрылысы
Көлбеу сызықты тордың келесі тік сызығына дейін Ұзарту
пәрмені арқылы жеткізу (2.133-сурет, а). Бөліктің контурын дәл осылай
салыңыз (2.133-сурет, б).
Қиып алу
командасы бойынша жиегі артық учаскелері
кесінділеріналып тастау. Шеңбер сызу. ЖКЖ орналасқан жерін ескере
отырып, шеңбер орталықтарын абсолютті координаттармен енгізіңіз.
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а
б
2.133-сурет.Кесіндіні шетіне дейін ұзарту. Режимдерді пайдалану
Полярлық бақылау және Динамикалық енгізу
Өлшемдерді қою(2.134-сурет).

2.134-сурет. Торға салынған бөлік
Қабат сипаттары менеджеріне өтіңіз (Формат → Қабат) және
Defpoints көмекші қабатын қатырыңыз (2.135-сурет).

2.135-сурет. Қабатты мұздату арқылы қосалқы торды өшіру
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Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1.
Материалдық нүкте дегеніміз не?
2.
Қатты дене дегеніміз не?
3.
Қандай шамалар векторлық және скалярлық деп аталады?
4.
Күш дегеніміз не және оның өлшемі қандай?
5.
Қатты статикалық аксиомалар дегеніміз не? Олар қалай
тұжырымдалады?
6.
"Күш"ұғымының анықтамасын беріңіз.
7.
Күштің сандық мәнін қандай құрылғылар өлшейді?
8.
Халықаралық жүйеде (SI) күш қандай бірліктермен өлшенеді?
9.
Нәтиже мен тепе-теңдік күші дегеніміз не?
10. Қандай күштер жүйесі статикалық эквивалент деп аталады?
11. Нәтиже мен тепе-теңдік күштерінің ұқсастығы неде және олар
бір-бірінен қалай ерекшеленеді?
12. Статиканың бірінші, екінші, үшінші және төртінші аксиомаларын
тұжырымдаңыз.
13. Статиканың бесінші аксиомасын тұжырымдаңыз.
14. Қатты денеге салынған байланыс деп не аталады?
15. Байланыс реакциясы дегеніміз не?
16. Байланыс реакциясының күші дегеніміз не?
17. Байланыстардан босату принципін тұжырымдаңыз.
18. Реакция күштері қандай объектіге қолданылады?
19. Күш көпбұрышын құру арқылы конвергентті күштердің нәтиже
жүйесін қалай анықтауға болады?
20. Қандай күштер конвергентті деп аталады? Олардың нәтижесін
қалай анықтауға болады?
21. Жазық күштер жүйесінің негізгі векторы деп не аталады?
22. Қатысты жазық күштер жүйесінің негізгі нүктесі деп аталады.
23. Күштер жүйесінің негізгі векторы деп не аталады?
24. Арасындағы айырмашылық бас векторы және равнодействующей
жүйесінің күштері?
25. Нәтиже мен негізгі вектор қай күш жүйесіне сәйкес келеді?
26. Конвергентті күштердің нәтиже беретін жүйесін анықтау әдістері
қандай?
27. Осы жүйенің күштерінің проекциялары арқылы конвергентті
күштердің нәтиже беретін жүйесінің проекциясы қалай көрінеді?
28. Конвергентті күштер жүйесінің тепе-теңдігінің қажетті және
жеткілікті шарты қандай?
29. Күш көпбұрышы дегеніміз не?
30. Конвергентті күштер жүйесінің тепе-теңдік жағдайын векторлық
түрде жазыңыз.
31. Күш көпбұрышын салу кезінде конвергентті күштердің нәтиже
беретін жүйесінің бағыты қалай анықталады?
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32. Кеңістік пен жазықтықта орналасқан конвергентті күштер
жүйесінің шарттары қандай және тепе-теңдік теңдеулері қандай?
33. Бір жазықтықта жатпайтын үш конвергентті күштің тепе-теңдігі
мүмкін бе?
34. Күш жұбының денеге әсерін бір күшпен алмастыруға бола ма?
35. Қоскүш моменті деген не?
36. Қандай жазықтық жұп жазықтығы деп аталады?
37. Қандай жұптар эквивалент деп аталады?
38. Жұптың иініне не жатады?
39. Жұп элементтері арасындағы векторлық және скалярлық
тәуелділікті жазыңыз.
40. Неліктен тең күштер нәтиже бермейді?
41. Қиылысатын жазықтықтарда орналасқан екі жұп күшке тең
күштер жұбының моменті қандай?
42. Кеңістікте және бір жазықтықта орналасқан күштер жұбының
жүйесіне тең күштер жұбының моменті қандай?
43. Кеңістікте және бір жазықтықта орналасқан жұп күштер
жүйесінің тепе-теңдік шарттары қандай?
44. Берілген жұп күшті қалай теңестіруге болады?
45. Екі күшке жүктелген және екі тірекке жататын пучка тіректерінің
реакциясы қалай бағытталған, олардың біреуі ілулі, ал екіншісі роликтерде?
46. Қиылысатын жазықтықта жатқан екі жұп күшті қандай үшінші
жұп теңестіре алады?
47. Диагнозды эквиваленттілігі туралы теоремалар жұп.
48. Алынған жұп дегеніміз не?
49. Алынған жұп жүйесін анықтау үшін формуланы жазыңыз.
50. Тегіс жұп жүйесінің тепе-теңдік шарттары қандай?
51. Еркін жұп жүйесінің тепе-теңдік шартының векторлық жазбасын
беріңіз.
52. Берілген күштер жүйесінің негізгі векторы мен негізгі моменті
индукция орталығын таңдауға байланысты ма?
53. Жазықтықта еркін орналасқан күштерді келтірудің мүмкін
жағдайлары қандай?
54. Жазықтықтағы параллель күштер жүйесінің негізгі векторының
модулі мен бағыты қалай анықталады?
55. Жазық күштер жүйесінің негізгі векторына тең күш қандай
жағдайда осы жүйенің нәтижесі болып табылады?
56. Жазықтықтағы параллель күштердің жазықтық жүйесінің тепетеңдік шарттары мен теңдеулері қандай?
57. Қандай тетік қатты деп аталады?
58. Тұтқа тынышталған кезде қандай шарт орындалады?
59. Еркін жазық күштер жүйесінің негізгі векторы мен негізгі
моменті қандай?
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60. Еркін жазықтық күштер жүйесінің тепе-теңдік теңдеулерінің үш
формасын тұжырымдаңыз.
61. Қандай статикалық есептер статикалық түрде анықталады және
қайсысы статикалық анықталмайды?
62. Ендірудегі реакцияларды анықтауда тепе-теңдік теңдеуінің
қандай формаларын қолданған жөн?
63. Параллель күштер центрінің координаттары қалай анықталады?
64. Параллель күштердің центрін қалай анықтауға болады, олардың
нәтижесі нөлге тең?
65. Параллель күштердің центрі қандай қасиетке ие?
66. Параллель күштер центрінің координаттары қандай формулалар
бойынша есептеледі?
67. Дененің ауырлық орталығы деп не аталады?
68. Теріс салмақ әдісінің мәні неде?
69. Шеңбер доғасының ауырлық орталығы қайда орналасқан?
70. Үшбұрыштың ауырлық центрін қандай графикалық құрылым
таба алады?
71. Біртекті денелердің, жазық фигуралар мен сызықтардың ауырлық
орталықтарының координаттары қандай формулалар бойынша есептеледі?
72. Оське қатысты жазық фигураның ауданының статикалық моменті
деп аталады, ол қалай есептеледі және қандай өлшемге ие?
73. Егер оның жеке бөліктерінің ауырлық орталықтарының
орналасуы белгілі болса, ауданның ауырлық центрінің орнын қалай
анықтауға болады?
74. Ауырлық центрінің орнын анықтауда қандай көмекші теоремалар
қолданылады?
75. Информатиканың қандай анықтамаларын білесіз? Осы
анықтамаларды талдаңыз және салыстырыңыз.
76. Ақпараттық процестерді қалай түсінеміз?
77. Ақпаратпен мүмкін әрекеттерді тізімдеңіз.
78. Басқа ақпараттық процестерде компоненттер ретінде ақпараттық
процестердің қандай түрлері бар?
79. Ақпаратты сақтаумен байланысты негізгі ұғымдар қандай?
80. Ақпарат тасымалдаушысы дегеніміз не? Қандай медиа түрлерін
ажыратуға болады? Тасымалдаушыларға мысалдар келтіріңіз.
81. Ақпаратты сақтау дегеніміз не? Сақтау мысалдарын келтіріңіз.
82. Ақпарат қоймасының негізгі сипаттамалары қандай?
83. Деректер дегеніміз не? Деректер базасы? Деректер банктері?
84. Ақпаратты өңдеу процесінің жалпы схемасы қандай?
85. Ақпаратты өңдеу алгоритмі дегеніміз не?
86. Ақпаратты өңдеудің қандай екі түрін ажыратуға болады?
87. Ақпаратты кодтау дегеніміз не?
88. Деректерді құрылымдау не үшін қолданылады? Мысалдар
келтіріңіз.
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89. Ақпаратты іздеу міндеті қалай тұжырымдалады?
90. Ақпаратты беру процесінің схемасы қандай?
91. К. Шеннон ұсынған ақпаратты беру процесінің сызбасын
сипаттаңыз. Бұл схеманың жұмысын мысал арқылы түсіндіріңіз.
92. Аналогтық байланыс дегеніміз не? Дискретті байланыс? Сандық
байланыс?
93. Дереккөзден алынған ақпаратты кодтау дегеніміз не (к. Шеннон
схемасы)? Мысал келтір.
94. Қазіргі сандық байланыс жүйелерінде ақпараттың жоғалуына
қарсы қандай әдіс қолданылады?
95. Мұрағат бағдарламаларының мақсаты қандай?
96. Сығылған файлдар мен қалталар не үшін қолданылады?
97. Қандай бағдарламалар мұрағатшылар деп аталады?
98. Мұрағатшы бағдарламалар қандай көрсеткіштер бойынша
ерекшеленеді?
99. Диск мұрағатшыларының мүмкіндіктері қандай?
100. Ең танымал мұрағатшылардың тізімін жасаңыз.
101. Қандай мұрағаттар өздігінен шығарылады? Мұндай архивтер
қалай шығарылады?
102. Қандай мұрағаттар көп томдық деп аталады?
103. Мұрағат бағдарламаларының негізгі сипаттамалары қандай?
104. Мұрағатшылардың негізгі функциялары қандай?
105. Жаңа архивті қалай құруға болады?
106. Файлдарды қалай ашуға болады?
107. Мұрағат файлын қалай көруге болады?
108. Сығымдау алгоритмдерін қандай түрлерге бөлуге болады?
109. AutoCAD жұмыс экранының құрылғысын айтыңыз.
110. Классикалық AutoCADжұмыс кеңістігі.
111. Экран қойындысын қалай теңшеуге болады?
112. Түсті қалай өзгертуге болады?
113.
2011-2014 және 2015-2018 AutoCAD сурет режимдерінің
айырмашылықтары?
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Қысқаша қорытынды
Бұл модульде жіптің бейнесі мен белгіленуі, бөлшектерді қосу
сызбалары, құрастыру сызбаларын оқу және егжей-тегжейлі сұрақтар
қарастырылған. Күштердің жазықтық және кеңістіктік жүйесінің реакциясын
анықтау. Деформацияның әртүрлі түрлерінің беріктігіне есептеулер жүргізу.
Жобалау есептеулерін орындау. Бағдарлама файлдарын мұрағаттау және
ашу. Бағдарламалар мен электрондық кестелер құру. Статиканың негізгі
түсініктері. Статика аксиомалары. Күштер жүйесінің тепе-теңдігі. Екі күш.
Оське және жазықтыққа күштің проекциясы. Центрге (немесе нүктеге)
қатысты күш моменті. Ауырлық орталығы. Біртекті дененің ауырлық
центрлерінің координаттары. Кесу және ұсақтау үшін есептеулер.
Материалды бекітуге арналған практикалық тапсырмалар берілген.

182

3 ТАРАУ. ТРАКТОРЛАРДЫ, АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
МАШИНАЛАРЫН ЭКПЛУАТАЦИЯЛАУ, ПАЙДАЛАНУ,
КОНСЕРВАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ МАУСЫМДЫҚ САҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ
ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ
Оқу мақсаттары:
Осы модульден өткеннен кейін Сізкелесі заттарды меңгересіз:
1. Ауыл шаруашылық жұмыстарын ұйымдастыру.
2. Ауыл шаруашылығындажұмыс тәртібі мен ережелерді сақтау.
3.Ауыл шаруашылығы машиналары мен көлік құралдарын пайдалану
және консервациялау бойынша бақылау жүргізу.
Курстың схемасы:
Бұл схемада «Машина мен механизмдерді пайдалану және жөндеу
шебері»курсы бойынша барлық модульдер көрсетілген. Курсты игерудің
ұсынылған дәйектілігі – төменнен жоғары қарай. Шеберлік деңгейі курс
схемасы бойынша жылжытылған сайын жоғарылайды. Бұл бөлімде 07
Модулінің мазмұны сипатталған.

Машина мен механизмдерді
пайдалану және жөндеу шебері

КМ 08 Ауыл шаруашылығы агрегаттарын, қондырғыларды,
машиналарды, жабдықтарды жөндеу кезінде бөлшектеуқұрастыру және ақаулау жұмыстарын орындау
КМ 07 Тракторларды, ауыл шаруашылығы машиналары
мен жабдықтарын эксплуатациялау, пайдалану,
консервациялау және маусымдық сақтау жөніндегі
КМ 06 Конструкторлық және технологиялық құжаттаманы
ресімдеу және оқу

КМ 05 Кәсіпорындағы еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстар мен
іс-шараларды ұйымдастыру

Алдын ала талаптар
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын, Сізге «Жалпы білім беру
пәндері» бойынша оқудан, «Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық
қызмет көрсету және жөндеу» мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспарына
сәйкес «Ауыл шаруашылығы өндірісінің тракторшы машинисі» біліктілігі
бойынша базалық модульдер мен кәсіби модульдерді, сондай-ақ
«Кәсіпорында еңбекті қорғау бойынша жұмыстар мен іс-шараларды
ұйымдастыруды жүргізу» КМ05, «Конструкторлық және технологиялық
құжаттаманы ресімдеу және оқу» КМ06кәсіби модульдерінсәтті өту
ұсынылады.
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Қажет оқу материалдары
Жазу керек-жарақтары (қалам, қарындаш), сызғыш, транспортир,
өшіргіш, ватман, циркуль с, калькулятор.
Бұл КМ07 модулі ауылшаруашылық агрегаттарын, қондырғыларды,
машиналарды, жабдықтарды жөндеу кезінде бөлшектеу және ақаулық
жұмыстарын орындау үшін қажетті білім, дағдылар мен икемділіктерді
сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар техника қауіпсіздігі
мен еңбекті қорғауды сақтай отырып, ауыл шаруашылығы машиналары мен
жабдықтарының жұмысын ұйымдастыру дағдылары мен қабілеттеріне ие
болады. Тракторларды, ауыл шаруашылығы машиналарын, тіркеме және
аспалы құрылғыларды профилактикалық тексеруді жүргізу ережелерін
сақтау.
Ауыл шаруашылығында агротехникалық жұмыстарды жүргізу үшін
тракторлар мен ауыл шаруашылығы машиналарын жинақтау. Ауыл
шаруашылығы техникалары мен машиналарына техникалық қызмет
көрсетуді және жөндеуді орындау бойынша бақылауды жүзеге асыру.
Қауіпсіздік техникасы мен экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтай
отырып, жұмыстарды орындау ережелерін сақтау. Нормативтік, техникалық
және технологиялық құжаттаманы пайдалану. Қызмет көрсетілетін
қозғалтқыштың қуатын және ауыл шаруашылығы машиналары мен көлік
құралдарының тіркеме айлабұйымдарының шекті жүктемесін анықтау. Ауыл
шаруашылығы техникасын пайдалану, консервациялау, маусымдық сақтау
ережелерін сақтау.
3.1 Ауыл шаруашылығы жұмыстарын ұйымдастыру. Ауыл
шаруашылығында
регламент
пен
ережелерді
сақтау.
Ауыл
шаруашылығы машиналары мен көлік құралдарын пайдалану және
консервациялау бойынша бақылау жүргізу
МТЗ-82 тракторын пайдалану ережесі.
Жаңа тракторды іске қоспас бұрын келесі жұмыстарды орындаңыз:
а) тракторды жуыңыз;
б) қайта зарядталатын батареяларды тексеріп, қажет болған жағдайда бөлімді
басшылыққа ала отырып, оларды жұмыс күйіне келтіріңіз;
в) қауіпсіздік ПВХ қақпақтарды алыңыз;
г) тракторға бекітілген және бөлек орау жәшігінде сақталатын радиатор мен
цилиндр блогының түсіру шүмектерін орнына қойыңыз;
д) трактордың кабинасына салынған сөндіргішті шығарып алыңыз да,
құбырдың шығыс бөлімі трактор жүріп келе жатқанда алға қарай
бағытталатындай етіп оны шығару коллекторына орнатыңыз, тарту қамытын
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сөндіргіштің саптамасының ұшынан 8-10 мм қашықтықта орнатыңыз.
Қысқыштың жаңғақтарын 44-56 Нм сәтке қатайтыңыз;
е) дизель иінді корпусындағы, ауа тазартқыш табанындағы, электр беріліс
қорабындағы, алдыңғы жетек білігі мен аралық тіректердегі, қозғалтқыш
редукторының корпусындағы, сондай-ақ гидравликалық резервуардағы,
рульдік басқару корпусындағы майдың сапасы мен деңгейін тексеріп, қажет
болған жағдайда оны қосыңыз немесе ауыстырыңыз;
ж) майлау кестесіне сәйкес трактордың механизмдері мен түйіндерін
майлаңыз;
з) жанармай багын кем дегенде 48 сағат бойы жазғы немесе қысқы дизель
отынымен толтырыңыз;
и) салқындату жүйесін салқындатқыш сұйықтықпен толтыру мойнының
жоғарғы ұшынан 50-60 мм төмен деңгейге толтырыңыз.
МАҢЫЗДЫ! Пайдалану кезінде қылтаның жоғарғы жағынан 100 мм-ден
төмен деңгейге жол бермеңіз.
к) шиналардағы ауа қысымын тексеріңіз;
л) тракторды көлік жұмыстарында пайдаланған кезде трактордың
жолтабанын кемінде 1800 мм-ге дейін арттырыңыз;
м) кабинаның жылытқышы арқылы салқындатқыштың айналымын
тексеріңіз. Қажет болса, салқындатқышты су радиаторына қосыңыз;
н) алдыңғы осьтің дөңгелегінде 1350-1450 мм жұмыс істеген кезде алдыңғы
қанаттарын алып тастаңыз.
Жаңа немесе ұзақ жұмыс істемейтін дизельді іске қоспас бұрын келесі
әрекеттерді орындаңыз:
а) ауысым сайын техникалық қызмет көрсету;
б) жанармай бактарының крандары ашық екенін тексеріңіз;
в) дизель отын жүйесін отынмен толтырыңыз, ол үшін жанармайдың жұқа
сүзгі корпусындағы үрлеу болтын 2-3 айналымға бұраңыз, болттың басынан
ауа көпіршіктері жоқ отын ағыны пайда болғанға дейін отынды қолмен сорғы
арқылы сорып алыңыз, содан кейін үрлеу болтын ораңыз;
г) дизельді салқындату жүйесінің толтырылғанын тексеріңіз;
д) су радиаторының пердесін жабыңыз;
е) беріліс қорабының тұтқасын I немесе II беріліс диапазонын қосу күйіне
орнатыңыз, артқы және бүйірлік қуат алу білігін өшіріңіз (ВОМ);
ж) +5 °С және одан төмен температурада электрофакельді жылытқыштың
багын қысқы дизель отынымен толтырыңыз.
Қалыпты жағдайда іске қосу:
Дизель иінді корпусындағы май деңгейін және радиатордағы
салқындатқышты, резервуардағы жанармайдың бар-жоғын тексеріңіз.
МАҢЫЗДЫ! Ешқашан жанармай салқындатқышымен дизельді іске
қоспаңыз.
МАҢЫЗДЫ! Дизельді іске қосу және құрылғыларды басқару операциялары
тек оператордың орнында болады.
ЕСКЕРТУ: Ешқашан жабық жерде трактормен жұмыс жасамаңыз.
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1. Тракторды тұрақ тежегішімен тежеңіз;
2. Редукторды бейтарап күйге, ал редуктордың тұтқасын экстремалды күйге
(артқы немесе алдыңғы) орнатыңыз);
3. ВОМ қосу тұтқасын "қосулы" күйіне орнатыңыз»;
4. "массалар" қосқышын қосыңыз" ;
5. Жанармай беру тұтқасын орташа деңгейге қойыңыз;
6. Ілініс педалын қысыңыз;
7. Стартер ажыратқышының кілтін II позицияға бұраңыз ("іске қосу") және
дизель іске қосылғанға дейін ұстап тұрыңыз, бірақ 15 С-тан аспайды, бұл
ретте басқару лампаларының блогында іске қосуды басқару шамы жанады.
Дизель іске қосылғаннан кейін шам сөнуі керек. Егер дизель іске қосылмаса,
30-40 с-тан ерте емес қайта қосыңыз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер стартер қосылмаса және стартерді басқару
блогының басқару шамы жыпылықтайтын режимде аз жиілікте жұмыс істесе
(шамамен 1,5 Гц), бұл КП ауыстыру тұтқасы бейтарап емес немесе іске
қосуды құлыптау тізбегіндегі үзілісті көрсетеді. Егер шам жоғары жиілікте
жыпылықтаса (шамамен 3 Гц), генератор тізбегіндегі ақаулық ("W" немесе
"~" терминалы).
8. Ілініс педалын босатыңыз (6). Дизельді іске қосқаннан кейін барлық
индикатор шамдарының жұмысын және құрылғылардың көрсеткіштерін
тексеріңіз (салқындатқыштың температурасы, дизельдегі май қысымы,
батарея заряды).
Жұмыс диапазонындағы май қысымы тұрақтанғанша дизельді 1000 айн/мин
жұмыс істеуге рұқсат етіңіз.
Төмен температурада іске қосу (+4°C және одан төмен)
МАҢЫЗДЫ! Электр берілісіне зақым келтірмеу үшін дизельді
қозғалтқыштан іске қосу үшін тракторды итермеңіз немесе тартпаңыз.
Ескерту: Сіздің тракторыңыз төмен температурада дизельді іске қосуды
жеңілдету үшін электрофакельді жылытқышпен немесе қыздыру шамымен
жабдықталған. Ешқашан электрофакельді жылытқышта іске қосуды
жеңілдететін
эфирді
пайдаланбаңыз.
Эфирді
қолдану
қабылдау
коллекторындағы жарылысқа және ауыр жарақатқа немесе жарақатқа әкелуі
мүмкін. Іске қосуды жеңілдететін эфирлік құралдарды орнатқан кезде
дизельдің сору коллекторындағы электрофакельді қыздырғыштың сымдарын
ажыратыңыз және оқшаулаңыз.
Электрофакельді жылытқыш (3.1-сурет) +4°С-тан -20°С-қа дейінгі қоршаған
температура диапазонында тиімді, ол дизельді резервуардан (1) және жылыту
элементінен (2) (қыздыру шамы, соленоидты клапан және саптама) тұрады.
Қыздырғыш қосылған кезде, ыстық штепсель сору коллекторындағы отынды
тұтатады және цилиндрлерге сорылатын ауаны қыздырады.
"S2" дизельді қозғалтқыштарында цилиндр басындағы қыздыру шамдары
қолданылады.

186

3.1-сурет. Электрофакельді қыздырғыш: 1- бак; 2-қыздыру элементі
Қалыпты төмен температурада дизельді картерде, беріліс қорабында
және гидрожүйеде осы нұсқаулықтың ұсыныстарына сәйкес майдың қысқы
сорттарын қолданыңыз.
Батареяларды толығымен зарядтаңыз.
Таза, су қоспасыз, қысқы дизельді қолданыңыз.
Ақаулықтардың алдын алу үшін күн сайын қатты тазаланған отын
сүзгісінен және жанармай бактарынан ағызыңыз.
МАҢЫЗДЫ! Резервуарлардың ішінде конденсацияны болдырмау
үшін әр жұмыс күнінің соңында жанармай бактарын толтырыңыз.
Төмен температурада дизельді іске қосу тәртібі:
1. Электрофакельді жылытқыштың резервуарын дизель немесе керосинмен
толтырыңыз;
2. Иінді біліктің бұралу кедергісін азайту үшін гидравликалық жүйенің май
сорғысының жетегін өшіріңіз;
3. Дизельді жылдам қыздыру үшін су радиаторының пердесін көтеріңіз
(жабыңыз);
4. Дизель паллетіндегі май деңгейін және радиатордағы салқындатқышты
тексеріңіз;
5. Тракторды тұрақ тежегішімен тежеңіз;
6. Беріліс тұтқасы мен КП диапазонын "бейтараптыққа" орнатыңыз;
7. басқару иінтірегі КӨР-қосқышты "Өшірулі" тәртібінде орнатыңыз;
8. "Массалар" қосқышын қосыңыз;
9. Жанармай беруді басқару тұтқасын орташа деңгейге қойыңыз;
10. Ілініс педалын қысыңыз;
11. Стартер қосқышының кілтін "I" күйіне бұраңыз және ЭФП қосқышының
түймесін басыңыз. Бұл ретте бақылау лампаларының блогында ЭФП бақылау
блогының бақылау шамы жанады, бұл ЭФП спиралінің қосылғаны және
қызғаны туралы сигнал береді. Басқару шамы жыпылықтай бастағанда, ЭФП
іске қосуға дайын (цилиндрге сорылатын дизельді ауаны жылыту үшін
спираль қызады). Пернені басып тұрып, кілтті "II" күйіне өзгертіңіз. Іске қосу
шамы жанады. Дизельді жоғарыда 7-тармақта көрсетілгендей іске қосыңыз.
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Дизель іске қосылғаннан кейін және тұрақты жұмыс істегеннен кейін,
стартер ажыратқышының кілті мен ЭФП пернесін босатыңыз;
12. Дизель іске қосылып, оның жылдамдығы тұрақты болған кезде, жұмыс
диапазонындағы май қысымы тұрақтанғанша 1000 айн/мин орнатыңыз. Ілініс
педалін босатыңыз. Дизельді жылытыңыз.
Құрылғылардың жұмысын тексеріңіз, қалыпты жылу режимін сақтау үшін су
радиаторының пердесін реттеңіз.
Тракторды онымен агрегатталатын ауыл
машиналарына байланысты жұмысқа дайындау.

шаруашылығы

Орындалатын жұмыс түріне байланысты осы машиналарды пайдалану
нұсқауларына сәйкес 1,4 тс класты "Беларус" тракторымен агрегаттауға
арналған техникалық құралдармен (ауылшаруашылық машиналары,
құралдары, көлік және басқа машиналар) тракторларды жинақтаңыз және
олардың жұмыс және көлік жылдамдығын, жолдың енін, доңғалақ
шиналарындағы қысымды және т. б. таңдау бойынша нұсқаулықтарының
ұсыныстарын басшылыққа алыңыз.
Жұмыс және көлік жағдайына арналған аспалы құрылғыны
реттеу
Тракторға машиналарды іліп қоюды трактордың аспалы құрылғысына
үш нүктеде қосылатын СА-1 автоматты тіркемесі арқылы жүзеге асырыңыз
(бойлық тартқыштың екі артқы топсасы және Орталық тартқыштың артқы
топсасы). Машинаны трактордан кездейсоқ өздігінен ажыратудан қорғау
үшін, автоматты ілінісу құлпының итін серіппелі шыбықпен бекітіңіз. Бұл
ретте машинаны көліктік жағдайға көтеру кезінде кардан білігі мен көлденең
шегенің арасында кемінде 70 мм саңылау қамтамасыз етілетініне көз
жеткізіңіз. Жартылай аспалы машиналарды (ККУ-2, ККУ-2а картоп
жинайтын комбайндар, УКВ-2 картоп қазғыш-білік төсегіш) жалғауды
машинаға қоса берілетін және бойлық өзектердің топсаларымен қосылатын
арнайы көлденең қиманың көмегімен жүзеге асырыңыз. Көтеру биіктігін
жылжымалы аялдамамен шектеңіз 1 (3.2-сурет), ол гидромеханикалық
клапанның өзегіне әсер етеді 2 ілгекті көтеру кезінде, ол өз кезегінде
цилиндрдің өзегін бекітеді. Ілінгеннен кейін машинаны оң жақ көлбеу
ұзындығын және Орталық тартқышты өзгерту арқылы көлденең күйге
орнатыңыз. Аспалы құралдармен жұмыс кезінде сол жақ көлбеу реттелмеңіз,
оның ұзындығы тұрақты және 475 мм-ге тең болуы керек. Соңғы реттеу және
ілулі машинаны орнату өрісте жүзеге асырылады (үшінші бороз кезінде
жырту кезінде, басқа жұмыстарда-бірінші өту кезінде).
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3.2-сурет. Гидроцилиндр: 1 -жылжымалы тірек; 2- гидромеханикалық клапан.
Тракторды 5 және 23 шанышқылармен жалғаған кезде (3.3-сурет)
трактордың аспалы құрылғысының еңістерін ойықтар бойынша бойлық
тартқыштармен жалғаңыз, бұл жұмыс органдарының қармау ені бойынша
топырақ бедеріне жақсы бейімделуін қамтамасыз етеді. Жұмыста қуатты
реттеу қолданылмаған кезде, орталық тартқышты сырғаның төменгі
саңылауына 30 орнатыңыз. Көлбеу, шектеу тізбектері мен орталық
тартқыштың құлыптары мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз: құлыптау
бекітпесінің әлсіреуі ілмектің реттелуінің бұзылуына және жіптің үзілуіне
әкелуі мүмкін. Агрегаттың өткізгіштігін жақсарту үшін құралы бар
тракторды алыс өткелдерге дайындау кезінде 24 орталық тартқышты
қысқартыңыз.
6 кронштейндеріне 8 реттелетін болттар бұралған, олар көлденең
жазықтықта тербелісті азайту үшін құралды көлік жағдайына көтерген кезде
тізбектердің кернеуін қамтамасыз етеді.

3.3-сурет.Артқы тіркеме:

1, 26 - бойлық өзектер; 2 - көз; 3 - тұтастырғыш; 4, 28 - бойлық өзектердің алдыңғы
ұштары, 5 - сол жақ біліктің шанышқысы; 6 - кронштейн; 7 - бойлық өзектердің осі; 8 - реттегіш
болт; 9 - көлбеу бұранда; 10 - көлбеу жоғарғы бұранда; 11, 16 - сыртқы тұтқалар; 12-айналмалы
біліктің кронштейні; 13 - айналмалы білік; 14 - айналмалы тұтқа; 15 - орталық өзектің кронштейн
серіппесі; 17 - оң жақ көлбеу; 18 - ролик; 19 - жетек білігінің берілісі; 20 - жетек білігінің берілісі;
21 - көлбеу тұтқасы; 22 - құбыр; 23 - оң жақ біліктің шанышқысы; 24 - орталық тартқыш; 25 тұтқа; 27-шектеу тізбегі: 29 - жаңғақ; 30 - сырға; 31 - саусақ; 32 - крест; 33 - доңғалақ; 34-тіркеме
шанышқы; 35 - саусақтар.
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8 болттарын келесі тәртіпті сақтай отырып реттеңіз:
1. мылтықты бойлық және орталық шыбықтардың ілмектеріне
бекітіңіз. 8 реттеу болттарын кронштейндерге бұрап бекітіңіз;
2. құралды оның жұмыс органдары жерге тигізбеуі үшін көтеріңіз;
3. шектеу тізбектерінің ұзындығын мылтықтың нұсқаулығына сәйкес
бойлық өзектердің топсаларының еркін тербелуін қамтамасыз ету үшін
шпангоуттарды айналдыру арқылы реттеңіз. Аспалы соқалар үшін көлденең
жазықтықтағы тербеліс Еркіндігі орташа қалыптан әр бағытта 125 мм болуы
тиіс;
4. оң жақ көлбеу ұзындығын берілген өңдеу тереңдігіне реттеңіз
(соқалармен жұмыс кезінде);
5. машинаны көлік жағдайына көтеріңіз; кронштейндердің 8 болттарын
бұрап, шынжырларды сәл сырғып кететін етіп тартыңыз, бұл зеңбіректің екі
жағынан 20 мм-ден аспайды;
6. болттарды 8 бекіткішпен мықтап бекітіңіз.
Оң жақ көлбеу ұзындығының әр өзгерісі шектеулі тізбектердің өзін-өзі
бекітуін қамтамасыз ету үшін оң жақ кронштейннің болтын реттеумен бірге
жүреді.
Қатараралық өңдеу, себу кезінде, сондай-ақ ТСУ-1ж тарту-тіркеу
құрылғысын пайдалана отырып жұмыс істеу кезінде аспалы құрылғының
бойлық тартқыштарын өсімдіктерге зақым келтірмеу немесе құралдың
шайқалуын болдырмау үшін көлденең қозғалыстардан толық бұғаттаңыз.
Қолданыстағы реттеу шегінде тізбектердің ұзындығын ықтимал қысқарту
арқылы құлыптауды жүзеге асырыңыз; бұл жағдайда реттеу болттарын
кронштейнге бұраңыз.
Бұл тәртіпті бұзу шектеулі тізбектердің үзілуіне немесе басқа
бұзылуларға әкелуі мүмкін. Өздігінен құлап кетпес үшін, көлік жағдайында
агрегатталған машинасы бар топсалы құрылғыны құлыптаңыз, ол үшін:
шағын кабинасы бар трактор үшін (3.4-сурет):
а) трактордың артқы терезесін ашыңыз;
б) дистрибьютордың тұтқасын "көтеру"күйіне орнатып, топсаны
жоғарғы жаққа көтеріңіз.
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3.4-сурет.Шағын габаритті кабинасы бар трактордың аспалы құрылғысын
бекіту механизмі: 1-ұстау; 2, 3 - тарту; 4 - гидравликалық цилиндрдің
кронштейні; 5 - ось; 6, 7 - тұтқалар; 8 - кронштейн; 9 - серіппе; 10 - тоқтату;
11 - басқару күші: 12 - айналмалы тұтқа ; 13 - басқару тұтқасы.
Гидроцилиндрдің
гидромеханикалық
клапанының
10
тіреуі
гидроцилиндр штогында соңғы артқы жағдайда болуы тиіс;
в) тұтқаны 13, сонымен бірге бекіту механизмін төменгі позицияға
түсіріңіз;
г) дистрибьютордың тұтқасын "өзгермелі" күйге қойыңыз. Ілінетін
құралдың әсерінен 12 бұрылмалы тетік бұрылады және тіс 1 тұтқасымен
байланысқа түсуі керек.
Ілмектің құлпын ашу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
а) дистрибьютордың тұтқасын "көтеру" күйіне орнатып, топсалы
құрылғыны ең жоғарғы деңгейге көтеріңіз;
б) 13 тұтқасын жоғарғы позицияға көтеріңіз.
Трактор үшін аспаны бұғаттау және бұғаттан шығару ұқсас түрде
жүргізіледі, бұл ретте аспаны көтеру және түсіру реттегіш тұтқасымен (күш
реттегіші жоқ тракторлардағы дистрибьютордың оң жақ иінтірегімен), ал
бекіту тетігін көтеру және түсіру 40 рычагты сол немесе оң жаққа жылжыту
арқылы жүргізіледі.
Ауыл шаруашылығы техникасын сақтау.
Ауылшаруашылық техникасын дұрыс сақтау қажеттілігі машиналарды
қолданудың айқын маусымдық сипатына байланысты. Көптеген машиналар
жылына 50-500 сағат жұмыс істейді. Мысалы, трактор соқалары олардың
шаруашылықта болған уақытынан 20%-ға дейін, астық жинайтын
комбайндар – 8-10%, сепкіштер–8% отырғызғыштар–3-4% пайдаланылады.
Сақтау
ережелері
сақталмаған
жағдайда
ауыл
шаруашылығы
машиналарының жұмыс істемейтін кезеңдегі тозуы жұмыс кезіндегіге
қарағанда көбірек ұруы мүмкін. Ауыл шаруашылығы машиналарын дұрыс
сақтау оларға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу шығындарын 15-20%-
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ға азайтуға мүмкіндік береді. Сақтау кезінде машина бөлшектері мен
тораптарының тозуының негізгі себебі оларға ылғалдың, жоғары және төмен
температураның, желдің, қардан түсетін жүктемелердің және т.б. әсер етуі
болып табылады. Жұмыс істемейтін кезеңдегі машиналардың тозуының
негізгі факторы металдардың коррозиясы болып табылады. Ол бұзады және
сапалық өзгертеді износостойкость, шаршағыштық беріктігі әкеледі
мерзімінен бұрын істен шығу машиналар. Резеңке текстильден және
полимерлі материалдардан жасалған машина бөлшектері атмосфералық
факторлардың әсерінен ескіреді және бұзылады. Ұзақ статикалық
жүктемелер жұмыс істемейтін машиналар мен олардың түйіндеріне зиянды
және деструктивті әсер етеді. Ауыл шаруашылығы техникасын сақтау
түрлері мен тәсілдері. Мерзімінен бұрын тозу мен бұзылудың алдын алу
үшін; бөлшектерді сақтау керек ауылшаруашылық машиналары 7751-85
МЕМСТ "Ауыл шаруашылығында қолданылатын техника. Сақтау
ережелері". Ол ауыл шаруашылығы техникасын сақтаудың мынадай түрлерін
көздейді: ауысымаралық, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді. Ауысымаралық
сақтауға техниканы пайдалану үзілісі 10 күннен аспайтын кезде ауыл
шаруашылығы жұмыстары аяқталғаннан кейін тікелей орнатылады, бұл ретте
сақтау түрі техниканы жұмыс жүргізілетін жерге орнатады. Бұл жағдайда
аспалы жабдық машиналардан алынбайды, аккумулятор батареяларын
сөндіреді, технологиялық ыдыстар мен бактарды пестицидтер мен
тыңайтқыштардың қалдықтарынан тазартуға ерекше назар аудара отырып,
ауысым сайын қызмет көрсетеді. Қысқа мерзімді техникалық қызмет көрсету
үшін жабдық оны пайдаланудағы үзіліс 10 күннен 2 айға дейін болған кезде
орнатылады. Ашық алаңдарда бір айдан артық сақтау кезінде машинадан
алады, орайды және жайма және резеңкеленген транспортер таспаларын
қоймаға тапсырады. Батареяларды өшіріңіз, тексеріңіз және қажет болған
жағдайда электролит деңгейі мен тығыздығын қалпына келтіріңіз.
Техниканы ұзақ сақтауға жұмыс маусымы аяқталғаннан кейін немесе оны
пайдаланудағы үзіліс 2 айдан асқан кезде қояды. Ауылшаруашылық
техникасын сақтаудың үш негізгі әдісі бар: жабық, ашық және аралас.
Бірінші жағдайда машиналар гараждарға, сарайларға, қоймаларға немесе осы
мақсатқа бейімделген арнайы бөлмелерге орналастырылады. Сақтаудың
екінші әдісі негізінен күрделі емес Ауылшаруашылық машиналарын
(соқалар, тырмалар, қопсытқыштар, роликтер, тырмалар және т.б.) сақтау
үшін ұсынылады. Аралас тәсіл кезінде жабық үй-жайларда оны ашық
алаңдарда сақтауға дайындауға көп еңбек шығындарын талап ететін күрделі
техниканы (комбайндар, астық тазалау машиналары, гербицидтер мен улы
химикаттарды бұзуға арналған машиналар мен жабдықтар және т.б.)
сақтайды. Күрделі емес ауыл шаруашылығы машиналары қатты жабыны бар
арнайы жабдықталған алаңдарда орнатылады. Күрделі машиналарды ашық
(жабдықталған) алаңдарда ұзақ сақтауға жол беріледі. Бұл ретте
машиналардың мынадай құрамдас бөліктерін алып тастайды, сақтауға
дайындайды және қоймаға тапсырады: - электр жабдығы (аккумулятор
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батареялары, генератор, фаралар және т. б.); - төлкелі-роликті тізбектер; жетекті белдіктер; - резеңкеден, полимерлік материалдардан және тоқымадан
жасалған құрамдас бөліктер (гидрожүйе шлангілері, семяпроводтар мен
құбыржолдар, тенттер, жұмсақ орындықтар, жайма-планкалы транспортерлер
және т. б.); - болат тростар; - кесетін аппараттардың пышақтары; - құралсаймандар мен құрылғылар. Машиналарды үй-жайда және бастырма астында
сақтау кезінде төлкелі-роликті және жетекті ілгекті тізбектер, сыналы және
теребильді белдіктер, транспортерлердің жаймалы және резеңкеленген
ленталары сақтауға дайындалғаннан кейін машиналарда (тартылмай)
қалдырылады. Тізбекті берілістердің, тізбекті транспортерлердің және кардан
берілістерінің жұлдызшалары, реттеуші механизмдердің бұрандалы және
бұрандалы беттері және жұмыс органдарының беті қорғаныш майымен
майланады. Пневматикалық доңғалақтардың шиналарындағы ауа қысымы
қалыптыдан 70-80% дейін төмендейді. Шиналар мен тірек бетінің
арасындағы саңылау 8-10 см құрайды. 2.
Машиналарды сақтауға арналған объектілерге қойылатын
талаптар.
Техниканы сақтау орындары орталық жөндеу шеберханаларының,
машина
аулаларының,
бригадалардағы
немесе
шаруашылық
бөлімшелеріндегі техникалық қызмет көрсету пункттерінің аумағында
орналасқан және міндетті түрде: қоршау, жарықтандыру, машиналарды
жинап, реттеуге және агрегаттарды жинақтауға арналған алаң, құрамдас
бөліктерді және машиналардан алынатын сақтау қоймасы, есептен
шығарылған және есептен шығаруға жататын машиналарға арналған алаң,
машиналарды тазалау және жуу жабдықталған пост, коррозияға қарсы
жабындарды жағуға арналған пост, біздің сақтауды орнатуға және алып
тастауға арналған жүк көтергіш жабдық, құжаттаманы ресімдеуге және
сақтауға арналған үй-жай.
Өртке қарсы қауіпсіздік талаптарына сәйкес машиналарды сақтау
орындары тұрғын және өндірістік үй-жайлардан кемінде 50 м және От қауіпті
материалдарды сақтау орындарынан кемінде 150 м қашықтықта
орналастырылады. Алаңның ашылуы су бұрғыш арықтары бар су баспайтын
орындарда, бірақ периметрмен жабдықталады. Машиналарды сақтау
секторының беті 2 көлбеу болуы керек...Тальк пен жаңбыр суларын ағызу
үшін 3°. Алқап алаңдарының беті қатты тұтас жабынмен (бетоннан,
асфальттан немесе жергілікті материалдардан) немесе жеке жолақтар
түрінде, жылжымалы машиналар мен сақтаудағы машиналардан түсетін
жүктемеге төтеп бере алатын болуы тиіс. Машиналарды белгіленген
орындарда топтар, түрлер, маркалар бойынша сақтауға профилактикалық
тексерулер жүргізу, машиналарды сақтау және алып тастау үшін олардың
және рад арасындағы қашықтықты сақтай отырып орнатады. Ашық
алаңдарда машиналар қатарындағы және қатарларындағы машиналар
арасындағы қашықтық автокрандармен және автотиегіштермен қызмет
көрсету кезінде тиісінше 0,7 және 6 м кем болмауы, 0,7 және 0,7 кем болмауы
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тиіс... 1,0 м тірек және көпір крандарымен қызмет көрсету кезінде. Жабық
үй-жайларда және бастырмалардың астында қатардағы және машиналардан
қабырғаға дейінгі машиналар арасындағы қашықтық кемінде 0,7 м, ал
қатарлар арасындағы ең аз қашықтық–1,0 м болуы тиіс.
Колхоздар мен совхоздарда машиналарды қабылдауды және сақтауды
ұйымдастыру техниканы сақтау жұмыстарын ұйымдастырудың екі нысаны
қолданылады: ішінара және толық мамандандыру. Ішінара мамандандыру
кезінде неғұрлым қарапайым операцияларды (тазалау, жуу, бөлшектерді алу
және т.б.) механизаторлар орындайды, ал күрделі операцияларды
(герметизациялау, қорғаныш жабындарын жағу, реттеу және басқа да
жұмыстар) – машина ауласының, техникалық қызмет көрсету пунктінің
слесарьлары мен жөндеуші-шеберлері. Толық мамандандыру кезінде
механизаторлар өздеріне бекітілген машиналарды ғана тапсырады, ал
машиналарды дайындау, сақтау және техникалық қызмет көрсету бойынша
барлық жұмыстарды машина ауласының немесе техникалық қызмет көрсету
пунктінің мамандандырылған буындары орындайды. Машина ауласына
күрделі ауыл шаруашылығы техникасын сақтауға қабылдау кезінде
машиналарды сақтауға қою актісі міндетті түрде ресімделеді. Машиналарды
сақтағаннан кейін беру кезінде техниканы пайдалануға қабылдау актісі
жасалады. Қарапайым ауыл шаруашылығы машиналары-құралдарын
сақтауға қабылдау және сақтағаннан кейін беру журналда ресімделеді, онда
олардың техникалық жай-күйі мен жинақтылығы көрсетіледі. Сақтау кезінде
машиналарға қызмет көрсету. Машиналардың ашық алаңдарда және
қалқалардың астында дұрыс сақталуын айына кемінде бір рет,ал қатты
желден, қардан және мол жаңбырдан кейін келесі күннен кешіктірмей
тексереді. Жабық үй-жайларда машиналардың сақталуын кемінде екі айда
бір рет тексереді. Бұл жұмыстарды машина ауласының жұмысшылары
орындайды.
Тексеру кезінде мыналар анықталады: машиналардың орнықтылығы,
ұзын габаритті бөлшектердің қисаюы мен майысуының болмауы;
машинаның жинақтылығы; шиналардағы ауа қысымы; блоктар мен
корпустардың герметикалану сенімділігі (желектердің, бітеуіштердің жайкүйі және олардың жанасу тығыздығы); коррозияға қарсы жабындардың жайкүйі; қорғау құрылғыларының жай-күйі (жәшіктердің, қалқандардың,
қақпақтардың бүтіндігі мен бекітілу беріктігі).
Анықталған
ақаулар
жойылады.
Машиналардан
алынған
агрегаттардың, тораптардың және бөлшектердің дұрыс сақталуын мезгілмезгіл тексеріп отыру керек. Резеңке мәтіннен жасалған бөлшектер әр екі-үш
ай сайын желдетіліп, қажет болған жағдайда дезинфекцияланады, құрғатып
сүртіледі және талькпен шаңдалады. Батареяларда электролиттің деңгейі мен
тығыздығы ай сайын тексеріліп, қажет болған жағдайда қайта зарядталады.
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3.5-сурет. Комбайнның жалпы түрі
Комбайндарды сақтау технологиясы
Орындау технологиясы
1. Комбайнды тазарту (3.5-сурет), ол үшін қақпақтары, люктері,
жапқыштары ашық тұрған кезде оның механизмдерін бос айналдыру қажет.
2. Электр жабдықтарын қорғаныс қақпақтарымен жабыңыз, беттерді
шайыңыз және құрғатыңыз.
3. Резервуарды 10 минут ішінде дизель үшін жеткілікті мөлшерде
отынмен толтырыңыз.
4. Қозғалтқышты іске қосыңыз және оны орташа жылдамдықта 8 минут
жұмыс істеңіз; осы уақыт ішінде механизмдерді айналдырып, комбайнды
сақтау орнына апарыңыз.
5. Қақпақтарды, люктерді, жапқыштарды жабыңыз.
6. Жанармай беруді өшіріңіз, қозғалтқышты ішкі сақтауды жүзеге
асырыңыз.
7. Комбайнды, оның ішінде дизельді тығыздауды жүзеге асырыңыз.
8. Тығынның түйіндерін алып тастағаннан кейін тесіктерге орнатыңыз.
9. Дизельді брезентпен немесе полиэтилен пленкасымен жабыңыз.
10. Көлбеу камераны дестелегіш жағынан брезенттен немесе
полиэтилен үлдірден жасалған перделермен және жинағыш жағынан
бастырғышпен жабыңыз.
11. Сыртқы беттерді сақтау:
- боялмаған металл беттерге (гидроцилиндрлер штоктары,
жұлдызшалар, шкивтер, бұрандалы қосылыстар, серіппелер) қорғау
консервациялық құрамдарын жағу қажет;
- резеңке тоқыма бұйымдарына (шлангілер, шиналар және т.б.)
алюминий ұнтағы қосылған балауыз құрамын жағыңыз.
12. Комбайнды ашық алаңда сақтаған кезде одан алып тастау,
консервациялау және сақтауға тапсыру:
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- жең-роликті тізбектер;
- сына белдіктері;
- кескіш аппараттың пышақтары;
- электр жабдықтарының бөлшектері (аккумулятор, генератор, стартер,
фаралар, сигнал, реле-реттегіш, іске қосу қосқышы).
13. Комбайн, дестелегіш және мотовило тіреулерге орнатыңыз.
Сақтау кезінде комбайнға қызмет көрсету
1. Жабық үй-жайларда комбайнның дұрыс сақталуын кемінде екі айда
бір рет тексеру; ашық алаңдарда сақтау кезінде комбайндар ай сайын тексеру
қажет.
2. Қатты жаңбырдан, желдің екпіні мен қар жауғаннан кейін дереу
тексеру керек.
3. Мерзімді тексерулердің нәтижелері актілермен немесе тексерулер
журналына жазумен ресімделсін.
4.Анықталған кемшіліктерді дереу жою керек.
Сақтаудан алу кезінде комбайнға қызмет көрсету
1. Доңғалақ шиналарындағы ауа қысымын номиналды деңгейге дейін
жеткізіңіз және тіректерді алыңыз.
2. Сыртқы беттерді сақтаңыз.
3. Қоймадан алыңыз және алынған түйіндер мен бөлшектерді орнына
қойыңыз.
4. Арқан тарту танапты белдіктер, жеңді-роликті тізбектер және мен
транспортерлер.
5. Жұмыс сұйықтықтарының деңгейін қалыпқа келтіріңіз.
6. Қозғалтқышты іске қосыңыз, қондырғылардың дұрыстығын
тексеріңіз және қажет болған жағдайда реттеу жұмыстарын жүргізіңіз.
Дизельді сақтау

3.6-сурет. Дизельдің отын жүйесін консервациялау схемасы

196

3.7-сурет. Дизельді сыртқы сақтау схемасы
Орындау технологиясы
1. Дизельдің отын жүйесін сақтау (3.6-сурет):
- отын жүйесіне жұмыс-консервациялық отын енгізу (95% дизель
отыны және 5% АКОР-1 қоспалары);
- су құятын мойынды герметизациялау.
2. Дизельдің ішкі консервациясын жүргізу (3.7-сурет):
- жанармай беруді өшіріңіз және дизельді тоқтатыңыз;
- іске қосу құрылғысымен бос иінді білікті 30 с ішінде айналдырыңыз.
3. Дизельді салқындату жүйесінен суды ағызыңыз.
4. Сақтауға жататын бөлшектер мен тораптарды алып тастаңыз.
Оларды тазалап, консервілеп, қоймаға тапсыру керек.
5. Дизельдің сыртқы консервациясын жүргізіңіз, яғни. тазартыңыз және
консервация құрамын боялмаған беттерге жағыңыз.
6. Дизельді тығыздауды жүргізіңіз.
Аккумуляторлық батареяларға техникалық қызмет көрсету және
сақтау

3.8-сурет.Қайта зарядталатын батарея: 1-моноблок; 2-қақпақ; 3- оң
полюсті розетка; 4-бөлім аралық секіргіш; 5-теріс полюсті терминал; 6тығын; 7-электролит деңгейін анықтауға арналған түтік; 8-сепаратор; 9-оң
электрод; 10-теріс электрод: 11-көпір; 12-бөлім
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Жүктеме шанышқымен кернеуді өлшеу (техникалық жағдайды жылдам
бағалау)
Техникалық талаптар
1. Аккумуляторлардағы кернеу айырмасы 0,16 В-тан аспауы тиіс.
2. 25%-дан астам (0,16...0,17 В вольтметрдің көрсеткіші) разрядталу
дәрежесі кезінде батарея зарядтауға жатады.
Орындау технологиясы
2 жүктеме шанышқысының контактілерін тексерілетін батареялардың
терминалдарына кезекпен басыңыз (3.9-сурет), вольтметр шкаласы бойынша
олардың кернеуін анықтаңыз.

3.9-сурет.1- қайта зарядталатын батарея; 2- жүктеу шанышқысы; 3ұялы байланыс
Электролит деңгейін шыны түтікпен өлшеу
Техникалық талаптар
1. Аккумулятордағы электролит деңгейіне сәйкес келетін түтіктегі
электролит бағанының биіктігі 10...15 мм болуы керек.
2. Климаттық жағдайларға байланысты электролиттің тығыздығы
1,24...1,30 г/см3 болуы керек.
Орындау технологиясы
1. Тығынды бұрап, құю саңылауына тігінен түсіріңіз (3.10-сурет)
сақтандырғыш қалқанға тірелгенге дейін 2 диаметрі 3 шыны түтік 6...8 мм
және ұзындығы 100...120 мм.
2. Өлшеуіш түтіктің жоғарғы ұшын саусағыңызбен қысыңыз, оны
батареядан алыңыз және электролит деңгейін тексеріңіз.
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3.10-сурет. 1 - аккумуляторлық батарея; 2 - сақтандыру қалқаны; 3 шыны түтік
Электролиттің тығыздығын денсиметрмен өлшеу (3.11-сурет)
Техникалық талаптар
Батарея зарядсыздану дәрежесі 50%-дан асқан кезде зарядталады
(электролиттің тығыздығы 1,16...0,22 г/см3) және қыста 25% (1,20...1,26
г/см3).
Орындау технологиясы
1. Денсиметрдің 2 ұшын құю саңылауына түсіріп, оның қуысын
алмұрттың көмегімен электролитпен толтырыңыз.
2. Денсиметр шкаласы бойынша электролиттің тығыздығын
анықтаңыз.

3.11-сурет. 1- қайта зарядталатын батарея; 2- денсиметр
Аккумуляторлық батареяларға техникалық қызмет көрсету және
сақтау үшін ПТ-9779 қондырғысы
Техникалық талаптар
1. Аккумуляторлық батареяларды арнайы жабдықталған үй-жайда,
мысалы, ПТ-9779 қондырғысын пайдалана отырып сақтау керек.
2. Сақтау кезінде ай сайын электролиттің тығыздығын тексеріп, қажет
болған жағдайда батареяны уақытында зарядтаңыз.
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Тракторлар мен комбайндарды сақтау және консервациядан шығару 9r
сериялы John Deere тракторлар (сериялық нөмірлері - 054001) экспорттық
орындаудағы i6 -: (Экспорттық орындау) - тракторды консервациялау.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: егер трактор бірнеше ай бойы пайдаланылмаса,
төменде келтірілген сақтау және консервациядан шығару жөніндегі
ұсынымдар коррозия мен тозуды барынша азайтуға көмектеседі. ЕСКЕРТПЕ:
қоршаған орта факторларының ұзақ әсер етуі барысында зақымданудың
алдын алу үшін мүмкіндігінше тракторды үй-жайда немесе қалқаның
астында сақтау керек.
1. Тракторды мұқият тазалаңыз және бояу қабыршақтанған немесе
тырналған жерлерде беттерді бояңыз.
2. Бекіткішті төмендетіңіз.
3. Мотор майы мен сүзгіні ауыстырыңыз (қажет болса). ЕСКЕРТПЕ:
тракторды сақтауға қойған кезде биодизель отынын қоспаңыз.
4. Барлық дизельді резервуардан ағызыңыз, содан кейін шамамен 19
литр (5 галлон) құйыңыз. дизельді отын. ЕСКЕРТУ: (тек Final Tier 4/Stage IV
қозғалтқышы бар машиналар үшін) тракторыңыздағы қозғалтқыш түрін
анықтау үшін бөлімдегі қозғалтқыштың сериялық нөмірін жазуды қараңыз.
Дизельді пайдаланылған газдарды тазалауға арналған сұйықтықты (DEF)
машина багында ұзақ уақыт (6 айдан астам) сақтау ұсынылмайды. Ұзақ
мерзімді сақтау жағдайында дизель шығарындыларын тазарту үшін
сұйықтықтағы мочевина концентрациясын мезгіл-мезгіл тексеріп отыру
ұсынылады. Ондағы мочевина концентрациясы рұқсат етілген мәндерден
асып кетпеуі керек.
5. Final Tier 4 және Stage IV тракторлары: несепнәр немесе дизельді
шығаратын сұйықтық (DEF) қоймада шектеулі сақтау мерзіміне ие, бірақ
жағдайға байланысты оны машинада 6 айға дейін сақтауға рұқсат етіледі.
6. Полимерлі пакеттерді, жабысқақ немесе байланыстырушы лентаны
қолдана отырып, ауа жүйесінің кіріс және шығыс саңылауларын, Картер
Сапун түтігін, радиатор құятын түтікті және трансмиссия/ гидравликалық
жүйенің құю мойнын жабыңыз. Селективті каталитикалық бейтараптандыру
жүйесі (SCR) дизельді қозғалтқыш шығаратын жүйелерге (DEF) арналған
сұйықтықтан жүйені автоматты түрде үрлеуді аяқтағанға дейін батареяны
ажыратпаңыз. Егер үрлеу үшін уақыт жеткіліксіз болса, онда def дизельді
қозғалтқыштарының шығару жүйелеріне арналған сұйықтықтың қалдықтары
кристалдануы және жүйені бітеуі мүмкін. -15 °C (5 ° F) төмен температурада
жуылмаған DEF сұйықтығы қатып, жүйенің компоненттерін зақымдауы
мүмкін. Егер трактор аккумуляторды өшіру жүйесімен жабдықталған болса,
селективті катализатор тазартуды аяқтаған кезде, сигнал шамы жанады. Егер
трактор батарея ажыратқышымен жабдықталмаса, батареяны ажыратпас
бұрын қозғалтқыш тоқтағаннан кейін кем дегенде 4 минут күтіңіз.
7. Батареяларды алыңыз және суық, құрғақ жерде сақтаңыз.
Батареяларды зарядталған күйде ұстау керек. Қысқа мерзімді сақтау кезінде
(20-дан 90 күнге дейін) батареяның теріс сымын ажырату керек.
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8. Барлық қорғалмаған (өңделген) металл беттерін (мысалы, көтергіш
цилиндрлер мен рульдік цилиндрлер) жұқа майлағышпен жабыңыз.
9. Барлық майлау фитингтерін майлаңыз.
10. Бекіткіштің жетек белбеуінің кернеуін босатыңыз және ауа
баптағыш компрессордың жетек белдігін шкафтан алыңыз.
Егер трактор ашық жерде сақталса, қосымша сақтау шараларын
қолданыңыз.
1. Бақылау тақтасын, басқару тұтқаларын және орындықты күн
сәулесінен қорғау үшін парақ материалымен немесе картонмен жабыңыз.
2. Тракторды мұқият тазалаңыз және бояу қабыршақтанған немесе
тырналған жерлерде беттерді бояңыз.
3. Бүкіл тракторды балауызбен жабыңыз немесе оны су өткізбейтін
материалмен жабыңыз.
4. Шиналарды жерден жоғары көтеріңіз және/немесе жылу мен күн
сәулесінен қорғау үшін оларды жабыңыз.
omkk60476-біріктірілген терең ойық 2730 (Ресей үшін орындау) (сер. №
760101— ) - қаруды сақтауға қою.
1. Диск құралын ылғал мен дат тудыратын кір мен қоқыстардан мұқият
тазалаңыз.
2.
Жүргізіңіз
майлауға
құралдары.
Диск
батареяларының
мойынтіректерін
майлауды
ұмытпаңыз,
батареяларды
бұрап,
мойынтіректерді қайтадан майлаңыз. Бұл процедура мойынтіректердің
қызмет ету мерзімін ұзартады.
3. Диск құралын ауа-райы факторларының әсерінен дұрыс қорғалған
жерде сақтаңыз.
4. Егер құрал бүктелген бүйірлік бөліктермен сақталса, трактордың
қозғалтқышы жұмыс істеп тұрған кезде басқару тұтқасын өзгермелі күйге
қою арқылы гидравликалық қысымды босатыңыз.
5. Гидравликалық цилиндрлердің өзектерінің ашық жерлерін маймен
жабыңыз.
6. Тозған немесе зақымдалған бөліктердің болмауын тексеріңіз.
Зеңбірек келесі маусымға дайын болуы үшін осы бөлшектерді дәл осы
кезеңде ауыстырыңыз.
7. Коррозияның алдын алу үшін пышақтар мен қопсытқыштарды
бояңыз немесе оларға қалың консистенттік май қабатын жағыңыз. Бояуды
сіздің ұйымыңызға қызмет көрсететін John Deere дилерінен тапсырыс беруге
болады. KB78086,0000BD0-59-20120305.
omkk60476 - Комбинированный глубокорыхлитель 2730 (исполнение
для России) (сер. № 760101— ) - Снятие машины с хранения
1. Қозғалмалы бөліктерге жиналуы мүмкін барлық кір мен майды алып
тастаңыз. Тазалау абразивті бөлшектердің әсерін болдырмайды, бұл шамадан
тыс тозуға әкелуі мүмкін.
2. Нашар тартылған бөлшектерді анықтау және қатайту үшін құралды
мұқият тексеріңіз.
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3. Шиналарды спецификацияға сәйкес сорыңыз.
4. Гидравликалық цилиндрлердің өзектерінен майды алыңыз.
5. Гидравликалық майдың ағып кету белгілері болса, ақаулықты
жойыңыз.
Комбайнды сақтаудан шығару: барлық комбайнды мұқият тексеру,
барлық шынжырлардың тиісті тартылуын тексеру, элеватор тізбегін тексеру,
шиналардағы ауа қысымын тексеру, элеватордың есіктерін және түсіру
жүйесінің ашық компоненттерін жабу.Қажет болған кезде орнату және
перезарядить батареялар. Барлық сымдар мен тығыздағыштардың ағып
кетуін тексеріңіз
- Майлау картасына сәйкес ZX08994,00000AE-59-2006 комбайнын
толығымен майлаңыз.
omre585111-экспорттық орындаудағы 9r сериялы тракторлар (сериялық
нөмірлері 054001 -) I6 -: (экспорттық орындау) - тракторды сақтаудан шығару
1. Сақтау кезінде трактордың ішкі немесе сыртқы компоненттерінде
қолданылатын барлық жабындарды алыңыз. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:
қозғалтқыштың зақымдалуын болдырмау үшін, сақтаудан кейін иінді біліктің
желдеткіш құбырының ашық екеніне көз жеткізу керек.
2. Сақтау кезінде орнатылған штепсельдерді барлық тесіктерден
алыңыз.
3. Барлық жиналған қоқыстар мен кірді, әсіресе қозғалтқыштың
айналасында және қозғалтқыш бөлігінде алып тастаңыз.
4. Назар аударыңыз: егер ауа кондиционерінің компрессоры кептеліп
қалса, компрессордың ілінісі қосылған кезде қозғалтқыштың жұмысы жетек
белбеуіне немесе компрессорға зақым келтіреді. Ауа кондиционері
компрессорының шкафын бірнеше рет бұру керек. Егер шкив еркін
айналмаса, онда компрессор компоненттерінің кептелуі мүмкін. John Deere
™ дилеріне хабарласыңыз.
5. Қосалқы жетек белдігін жарықтардың болмауын тексеріңіз және егер
ол жақсы жағдайда болса, оны ауа кондиционерінің шкафына орнатыңыз.
6. Трактордың тұрған жерін (машина астындағы және оның жанындағы
учаскелерді) техникалық сұйықтықтардың ағу белгілерінің болмауын қарап
шығыңыз.
7. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: егер трансмиссия/гидравликалық жүйенің
май деңгейі сақтауға қойылған сәтте дұрыс болса және гидравликалық
майдың ағып кету белгілері анықталмаса, көру әйнегі бойынша деңгей төмен
болса да, трактордың іске қосылуына байланысты алаңдаушылық болмауы
тиіс. Сақтау кезеңінде гидравликалық май трансмиссияға ағып кетуі мүмкін,
сондықтан қарау әйнегі бойынша деңгей төмен, дегенмен қарамағында
жеткілікті көлем бар. Майдың ағып кету белгілері анықталған жағдайда, көзі
анықталып, жөндеу жұмыстары жүргізілгенге дейін тракторды іске қосуға
тыйым салынады. Егер ағып кету белгілері болмаса, бірақ сақтау кезінде май
деңгейінің өзгеруіне күмән туындаса, онда гидравликалық май деңгейі
тракторды іске қосқаннан кейін мүмкін болатындай дереу тексерілуі керек.
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Трансмиссия/гидравликалық жүйенің май деңгейін тексеру. Қажет болса, май
қосыңыз.
8. Барлық басқа сұйықтықтардың деңгейін тексеріңіз. Қажет болған
жағдайда толықтырыңыз.
9. Жанармай багын толтырыңыз.
10. Final Tier 4 және Stage IV қозғалтқыштары бар тракторлар: егер
дизельді қозғалтқыштардың (DEF) шығару жүйелеріне арналған сұйықтық
ыдысы төгілмесе, онда мочевина концентрациясын тексеру керек, осы
оператордың нұсқаулығындағы отын, майлау және салқындатқыш
бөліміндегі DEF сұйықтығын тексеру бөлімін қараңыз. Егер концентрация
техникалық мәліметтерге сәйкес келмесе, онда жаңа немесе жарамды def
сұйықтығымен ағызып, ауыстыру керек. Егер def сұйықтық ыдысы
біріктірілсе, оны құю керек.
11. Шиналарды тексеріп, олардың сору қысымын тексеріңіз.
12. Барлық техникалық қызмет көрсету процедураларын күнделікті
немесе әр 10 сағат сайын, сондай-ақ қажет болған жағдайда жоспарланған
барлық қызмет түрлерін орындаңыз.
13. Қайта зарядталатын батареяларды орнатыңыз және сымдарды
қосыңыз.
14. Жанармайдың алдын-ала сорылуын орындау үшін кілтті RUN
(инсульт) күйіне бір минутқа бұраңыз. ЕСКЕРТПЕ: қозғалтқыш жұмыс
істемей тұрған шағын айналымда жұмыс істеген кезде олардың жұмыс
жағдайын тексеру үшін барлық аспаптар мен индикаторларды қарап
шығыңыз.
15. Қозғалтқышты іске қосыңыз және оны төмен жылдамдықта бірнеше
минут жұмыс істеңіз.
16. Трактордың барлық функциялары мен жүйелерін, соның ішінде
ауаны баптау жүйесін тексеріңіз.
17. Жүктемемен жұмыс жасамас бұрын тракторды жылытыңыз.
John Deere-маусымның соңында техникалық қызмет көрсету Сақтау.
- Комбайнды сыртынан және ішінен толығымен тазалаңыз
- Жаңарту әсерлі жабу керек
- Қозғалтқышты тазалау
- Мотор майын ауыстыру
- Отын жүйесінің су бөлгішін төгу
- Батареяларды алып тастаңыз және тазалаңыз. Оларды салқын, құрғақ
жерде сақтаңыз және толық зарядталған күйде ұстаңыз
- Элеватор есіктері мен су төгетін қақпақтарды ашық қалдырыңыз
- Гидравликалық цилиндрлердің өзектерінің таза металл беттерін
Мұқият майлаңыз және мүмкіндігінше оларды толығымен тартыңыз
- Майлау картасына сәйкес комбайнды майлау
- Орнату бұрандаларының жіптерін майлау
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- Конденсаторды, май салқындатқышты, радиаторды және аралық
салқындатқышты тазалаңыз. Конденсацияны болдырмау үшін жанармай
багын қосыңыз.
3.2 Заманауи топырақ өңдеу машиналары
Топырақты өңдеу дегеніміз өсімдіктерді өсіру үшін жақсы жағдай
жасау үшін машиналар мен құралдардың жұмыс органдарының топыраққа
механикалық әсерін білдіреді.
Өңдеу мәдени өсімдіктер өсірілетін топырақтың жоғарғы қабатының
құрылымына әсер етеді. Терең өңдеуді және тегіс өңдеуді ажыратыңыз.
Терең өңдеу (негізгі өңдеу). Топырақ 10 см-ден 35 см-ге дейін
тереңдікте өңделеді, бұл жағдайда топырақ қабаттары қопсытылады,
қопсытылады және араласады, қопсытылады және оралады.
Тегіс өңдеу (қосымша өңдеу, сабан отырғызу, егіс алдындағы өңдеу).
Ол егін егуге немесе отырғызуға дайындық үшін қызмет етеді. Өңдеу
максималды 10 см тереңдікке дейін жүзеге асырылады.топырақ араласып,
ұсақталады, осылайша өсімдіктердің өнуі үшін жеңіл және ауа қабаты
жасалады.
Айналмалы соқалар резервуарды солға да, оңға да айналдыра алады.
Бұл тракторға өрісте бұрылуға және жаңадан құрылған борозға оралуға
мүмкіндік береді. Бұл соқаның айырмашылығы - жалғыз бороз.
Айналмалы соқалар: тірек, тірек доңғалақ, соқаның корпусы, реттегіш
шыбық, мұнара, айналмалы цилиндр, тыңайтқыш төсегіш, бүйірлік пышақ,
жақтау.
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3.12-сурет. Топырақты өңдеуге арналған жабдықтардың жіктелуі

3.13-сурет.Кері соқаны ілу
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Қолдау
дөңгелегі

Тірек

Соқа
корпусы

Реттеу шпинделі
Мұнара

Айналмалы
цилиндр

Рама

Бүйірлік пышақ

Тыңайтқышты тасымалдаушы

3.14-сурет. Айналмалы соқаның құрылғысы
Мұнара. Мұнараның көмегімен соқалар артқы ілгектің үш нүктелі
жүйесіне қосылады (3.15-сурет). Тұтқаның енін бұру және өзгерту үшін
гидравликалық қосқыштар бар.

3.15-сурет. Айналмалы соқаны қосу
Реттеу шпинделі (3.16-сурет). Ол тарту сызығын, бірінші бороздың
енін, соқаның корпусының көлбеуін, сондай-ақ жұмыс енін өзгертеді. Кейбір
шыбықтар гидравликалық цилиндрлермен ауыстырылады.
Рама. Соқаның корпустары, тірек дөңгелегі және қосымша құралдар
жақтауға бекітілген. Білік айналымы үшін соқа біріктіреді рамаға сағат
мұнарасы. Рамка арнайы ілмектердің көмегімен оралған (3.16-сурет).
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Соқаның айналу цилиндрі. Ол соқаның жақтауы мен мұнарасына
бекітіліп, соқаны төңкеруге қызмет етеді.
Соқаның
айналуцилиндрі
Рама

Мұнара

Топсалар

Реттеу шпинделі

3.16-сурет.Топсалар және бекіту шпинделі
Соқаның тірегі.Ол жақтауға бекітіліп, соқа корпусын көтереді.
Тірек дөңгелегі (3.17-сурет). Соқаның жақтауын жерге параллель және
берілген тереңдікте қолдайды.

3.17- сурет.Жер жырту тереңдігін реттеуге арналған тірек дөңгелек
Соқаның айналымы
Соқаның білігі оның мұнарасына бекітілген. Рамка жылжымалы
подшипниктердің көмегімен білікке бекітілген (3.18-сурет).
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Айналмалы
цилиндр

Жоғарғы тұтқаны
бекіту

Мұнара

Мойынтіректер

Рама

Айналмалы білік

Төменгі тұтқаны
бекіту

3.18-сурет. Соқаны айналдыруға арналған білік
Гидроцилиндр (айналмалы цилиндр) шығып, кіріп, соқаны 180°
диапазонында бұруға мүмкіндік береді (3.19-сурет).
Жүргізуші айдаудың соңында соқаны көтереді және соқаның айналуын
қамтиды. Бұл жағдайда цилиндр соқа жақтауын өлі нүктеге дейін
жылжытады және жылжытады.
Бұл кезде клапан ауысып, цилиндр шыға бастайды. Айналмалы
соқаның инерциясын қолдану және өлі нүктеден өту үшін өлі нүктенің өтуі
тез жүруі керек.
Айналмалы цилиндр

Мұнара

Раманың айналуы
Рама

Төменгі тұтқаны
бекіту

3.19-сурет. Айналмалы цилиндр
Раманың гидравликалық цилиндрі (3.20-сурет)
Ұзын жақтауы бар ілулі соқаларды көтерілген күйде бұру мүмкін
емес, өйткені жақтаудың артқы ұшы жерге тиіп кетеді. Бұл соқалар
айналмалы цилиндрмен жабдықталған. Бұрылмас бұрын ол соқаның
жақтауын трактордың бойлық осіне параллель болатындай етіп бұрады.
Осылайша, рама соқа бұрылған кезде қатысы жоқ жер. Айналғаннан
кейін соқалар автоматты түрде жұмыс жағдайына оралады.
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Айналу
нүктесі

Құрылғының үстінгі
көрінісі
Мұнара
Рама
Трактор

Айналмалы
цилиндр

Айналдыру кезінде
жылжыту

3.20-сурет. Айналмалы цилиндр құрылғысы
Түсіру енін орнату
Соқаның ені реттелуі мүмкін. Ол үшін жақтау мен трактор
арасындағы бұрыш реттеледі. Сонымен қатар, рамка мен соқаның
корпусы арасындағы бұрыш реттеледі. Тұтқаның енін реттеу екі
жолмен жүзеге асырылады: соқаның тірегін механикалық жылжыту,
гидравликалық цилиндр көмегімен гидравликалық.
Гидравликалық соқаның бұрылуы (3.21-сурет)
Жұмыс кезінде соқаның енін өзгертуге мүмкіндік береді.
Осылайша болады деген сөздер алып тасталсын білім сыналарды
жиегінде отырып неровными шеттері.
Кішкентай ені

Тартқышты
қолдану нүктесі

Үлкен ені

3.21-сурет. Түсіру енін өзгерту
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Соқаның корпусы гидравликалық цилиндр мен арнайы тартқыштың
көмегімен рамаға қатысты бұрылады (3.22-сурет).

3.22-сурет.Корпусты бұру жүйесінің құрылғысы
Нәтижесінде соқаның корпусын негізгі жақтауға орнату бұрышы
өзгереді және жұмыс ені артады немесе азаяды. Реттеу бағанына қосылған
көрсеткіш жүргізушіге белгіленген жұмыс енін көрсетеді.
Гибридті соқа топсалы және жартылай аспалы соқаның функцияларын
біріктіреді (3.23-сурет). Оның айырмашылықтары:
• үш нүктелі ілмектер.
• қосалқы жақтауды тіреу дөңгелегі қолдайды.
• айналдыру көмекші жақтаудың айналасында жасалады.

3.23-сурет. Гибридті соқа
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Гибридті соқаны жасаудың мақсаты трактордың артқы осінің
жүктемесін арттыру болып табылады. Бұл жағдайда жартылай аспалы
соқамен салыстырғанда жеңіл тракторды пайдалануға болады.
Аспаның гидравликалық жоғарғы иінтірегінің жұмыс істеу
принципі (3.24-сурет). Жер жырту кезінде гидравликалық жоғарғы қол
қысқарады, ал жұмыс кезінде ол жерден соқа шығарады. Соқаның үлкен
ұзындығына байланысты ол тетік ретінде трактордың артқы оське
жүктемесін арттырады. Артқы доңғалақтардың ілінісі артып, сырғу
азаяды.
Алдыңғы осьті
түсіру
Жоғарғы тұтқаны қысқарту
Соқаны түсіру

Артқы осьті жүктеу

3.24-сурет.Гидравликалық жоғарғы ілгек тұтқасының жұмыс принципі

Жүктемеден қорғау (тастардан қорғау)
Бұл жүйе соқаны шамадан тыс жүктемелерден (тастар немесе
топырақтың тығыздалған жерлерінен) қорғайды. Соқаның әр корпусы жеке
қорғалған. Шамадан тыс жүктемеден қорғау іске қосылғаннан кейін соқаның
корпусы топырақтан шығады (3.25-сурет).
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3.25-сурет. Артық жүктеме кезінде корпустың ауытқуы
Шамадан тыс жүктемелерден келесі қорғаныс бар:
• Кесілген болтпен қорғау
• Жартылай автоматты қорғау
• Толық автоматты қорғау
Кесілген болтпен қорғау (3.26-сурет). Кесілген болт-бұл шамадан тыс
жүктеме болған кезде корпус пен соқаның жақтауы арасындағы бұзылу
орны. Шамадан тыс жүктеме кезінде (мысалы, тас) болт кесіліп, соқа
корпусы артқа қарай бұрылады.
Іске қосылғаннан кейін соқаның корпусы қолмен оралып, жаңа
кесілген болт орнатылады.
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3.26-сурет. Кесілген болттың жұмыс принципі
Жүктелуден жартылай автоматты қорғаныс (3.27-сурет).
Бұл қорғаудың тән ерекшелігі-шамадан тыс жүктеме іске қосылған
кезде жүргізуші соқаның корпусын қолмен бастапқы күйіне қайтаруы
керек. Ол үшін соқаны жерден көтеру керек. Соқаның корпустары негізгі
жақтауға бекітіліп,олар айнала алады.
Арнайы тұтқа соқа корпусын жұмыс күйінде ұстайды. Қайта тиеу
кезінде соқа преодолевается күш-жігер жалғастыру серіппелер, және
корпус соқа секіріп шығады келген тіркейтін және оның механизмі.Оны
артқа және жоғары қарай бұру арқылы корпустың зақымдалуын
болдырмауға болады.
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3.27-сурет. Жүктемеден жартылай автоматты қорғаудың жұмыс принципі
Толық автоматты жүктелуден қорғау(3.28-сурет).
Бұл шамадан тыс қорғаныстың ерекшелігі - үздіксіз жұмыс. Соқаның
корпусы шамадан тыс жүктемеден қорғау іске қосылған жағдайда автоматты
түрде жұмыс жағдайына қайтарылады.
Ұстау күші соқаның корпусын жұмыс күйінде ұстайды. Оны Сығылған
серіппенің көмегімен жасауға болады (3.28-сурет) немесе гидравликалық
қысу құрылғысы (3.27-сурет).
Соқаның корпусы оны ұстап тұратын серіппенің күшінен асатын
күшейтілген кедергі туындаған жағдайда жұмыс жағдайынан ауытқиды.
Корпус жұмыс жағдайынан ауытқыған кезде оны бастапқы позицияға
қайтаратын Автоматты күш пайда болады.
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3.28-сурет.Гидравликалық шамадан тыс жүктемеден қорғау

3.29-сурет.Серіппелі жүктемемен шамадан тыс жүктемеден қорғау
Көктемді пайдалану кезінде шамадан тыс жүктемеден қорғау принципі
3.30-суретте көрсетілген.
Соқаның корпусы негізгі жақтауға параллель орнатылады.Тұтқада
соқаның корпусын рамаға серіппе арқылы басатын тартқыш бар. Екі
топсалар корпустағы арнайы ойықтарда орналасқан.
Егер денеге күш артса, серіппе қысылады, соқаның корпусы
тіректердің бірінің айналасында айналады, ал екіншісі шегіністен
шығады.Сонымен қатар, корпус ауытқыған кезде серіппе қысылады,
осылайша көктемге қайтарылатын күш артады.
Кедергіні жеңгеннен кейін жүктеме азаяды, сығылған серіппе соқаның
корпусын бастапқы күйіне қайтарады.
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3.30-сурет.Шамадан тыс жүктемеден автоматты қорғаудың жұмыс
принципі
Тракторды дайындау
Алдыңғы және артқы доңғалақтардағы трактордың ішкі ені бірдей
болуы керек (3.31-сурет). Бұл артқы доңғалақтарда, мысалы, арнайы
қашықтан жуғыштарды орнату арқылы реттеледі. Доңғалақтардағы
қысым трактордың далада және жолда жұмыс істеуі кезінде маңызды(3.1кесте). Шина өндірушісінің нұсқауларына сәйкес реттеледі.

3.31-сурет. Трактордың ішкі ені
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3.1-кесте. Шиналардағы қысымның әсері
Егер қысым төмен болса:
жақсартады
топыраққа жабысу
сырғуды азайтады
топырақтың тығыздалуы аз

нашарлатады
тасымалдау жылдамдығы
жолда қозғалу кезінде доңғалақтарға
жүктемені арттырады

Соқамен ілінісу үшін тракторды дайындау
Алдыңғы доңғалақтарды теңдестіру алдыңғы және артқы осьтер
арасындағы трактордың салмағын біркелкі орналастыруға мүмкіндік береді.
Бұл тіркеу қасиеттерін арттырады. Трактордың рұқсат етілген жалпы
салмағынан аспауы керек.
Төменгі иінтіректердің тұрақтандырғыштары жұмыс жағдайы төмен
болған кезде артқы иінтіректер бір жағынан екінші жаққа қысқа қашықтыққа,
ал көлік жағдайы көтерілген кезде жол бойындағы уақытша қозғалыс кезінде
төменгі иінтіректердің орын ауыстыруы болмайтындай етіп реттелген.
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Практикалық жұмыстар
№1-зертханалық жұмыс
Жұмыстың атауы: Төмен температурада дизельді іске қосу.
Жұмыстың
мақсаты:
Төмен
ауа
температурасында
қозғалтқышты іске қосу тәртібін меңгеру.
Жұмысты орындау тәртібі.
1. Электрофакельді жылытқыштың резервуарын дизель немесе
керосинмен толтырыңыз;
2. Иінді біліктің бұралу кедергісін азайту үшін гидравликалық жүйенің
май сорғысының жетегін өшіріңіз;
3. Дизельді жылдам қыздыру үшін су радиаторының пердесін көтеріңіз
(жабыңыз);
4. Дизель паллетіндегі май деңгейін және радиатордағы
салқындатқышты тексеріңіз;
5. Тракторды тұрақ тежегішімен тежеңіз;
6. Беріліс тұтқасы мен КП диапазонын "бейтараптыққа" орнатыңыз;
7. Басқару иінтірегі КӨР-қосқышты "Өшірулі" режімін орнатыңыз;
8. "Массалар" қосқышын қосыңыз;
9. Жанармай беруді басқару тұтқасын орташа деңгейге қойыңыз;
10. Ілініс педалын қысыңыз;
11. Стартер қосқышының кілтін "I" күйіне бұраңыз және ЭФП
қосқышының түймесін басыңыз. Бұл ретте бақылау лампаларының блогында
ЭФП бақылау блогының бақылау шамы жанады, бұл ЭФП спиралінің
қосылғаны және қызғаны туралы сигнал береді. Басқару шамы жыпылықтай
бастағанда, ЭФП іске қосуға дайын (цилиндрге сорылатын дизельді ауаны
жылыту үшін спираль қызады). Пернені басып тұрып, кілтті "II" күйіне
өзгертіңіз. Іске қосу шамы жанады. Дизельді жоғарыда 7-тармақта
көрсетілгендей іске қосыңыз. Дизель іске қосылғаннан кейін және тұрақты
жұмыс істегеннен кейін, Стартер ажыратқышының кілті мен ЭФП пернесін
босатыңыз;
12. Дизель іске қосылып, оның жылдамдығы тұрақты болған кезде,
жұмыс диапазонындағы май қысымы тұрақтанғанша 1000 айн/мин
орнатыңыз. Ілініс педалін босатыңыз. Дизельді жылытыңыз.
Құрылғылардың жұмысын тексеріңіз, қалыпты жылу режимін сақтау
үшін су радиаторының пердесін реттеңіз.
№2-зертханалық жұмыс
Жұмыстың атауы: Астық жинайтын комбайнды ұзақ сақтауға
дайындау.
Жұмыстың мақсаты: Ауыл шаруашылығы техникасын (астық жинау
комбайнын) ұзақ сақтауға дайындау және қою тәртібін меңгеру.
Жұмысты орындау тәртібі.
Техниканы сақтау ережелерімен танысу.
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Техникалық қызмет көрсету қондырғыларының көмегімен астық
жинайтын комбайнды ұзақ уақыт сақтауға орнатуды зерттеңіз.
Машиналарды тазалау және жуу. Машиналардың беті мен жұмыс
органдарын кірден және өсімдік қалдықтарынан щеткалар мен
қырғыштардың көмегімен тазарту. Машинаның боялған беттерін 0,8-0,5 МПа
қысыммен желдеткіш су ағынымен, ал 1,5-2,0 МПа қысыммен бағытталған
ағынмен боялмаған сумен жуыңыз. Машина бетіндегі су қалдықтарын алып
тастаңыз және оны агрегаттың компрессорлық қондырғысының Сығылған
ауа ағынының көмегімен құрғатыңыз. Машиналардан тиісті тораптар мен
бөлшектерді алып тастау, олардың техникалық жай-күйін тексеру,
технологияға сәйкес сақтауға дайындау және қоймаға тапсыру.
Ашық сақтау әдісі кезінде аккумуляторлық батареяларды, генераторды,
стартерді, іске қосу қосқышын, фаралар мен сигналды, сондай-ақ резеңке
бұйымдарды, втулочноролик тізбектерін, шкивтерді, пышақтарды және басқа
бөлшектерді машинадан алыңыз.
Қойма үй- жайларының саны жеткіліксіз болған кезде пневматикалық
дөңгелектерді тұғырларға орнатып, машинада қалдыру, шиналардағы
қысымды номиналдыдан 70-8%-ға дейін кесу, оларды қорғаныш майлаумен
(алюминий бояумен мело-казеин құрамымен) жабу қажет.
Пайдаланылған майларды ауыстырыңыз.
Қозғалтқыштың Картер табанынан, ауыспалы берілістер қорабының
корпустарынан, артқы осьтен және редукторлардан (алдын ала қыздырылған)
ваннаға кезекпен ағызып, оны агрегат ыдысына жинауды жүзеге асыру. Жуу
қоспасын (20% дизель майы және 80% дизель отыны) агрегат багына
дайындап, оны жуу ваннасына құйыңыз. Жуу ваннасын шлангілердің
көмегімен АТО агрегатының НШ-10 сорғысына қосу (оны картерлердің
ағызу саңылауының астына алдын ала орнату арқылы) және комбайнның
басқа жүйелері мен корпустарының, ауыл шаруашылығы машиналарының
редукторларының қозғалтқыш жүйесі мен Картер қуыстарын жуу.
Картер қуыстарын жаңа маймен толтырыңыз.
Қозғалтқыштың ішкі беттерін, сондай-ақ беріліс қораптары мен
редукторлардың корпустарын сақтау және герметизациялау.
-агрегаттың электр қыздырғышын қосып, АКОР-1 қоспасын немесе
май (ИИ) тежегішін 60˚-70˚С температураға дейін қыздыру;
- "дизель отыны" агрегатының сыйымдылығына 50 литр отын құйып,
көлемі бойынша АКОР-1 қоспасының 3-5% қосу және консервациялық
құрамын дайындау қажет;
- отынды комбайн багынан ағызып, оған агрегаттың консервациялық
қоспасын отын көмегімен құю;
- 5-8 минут ішінде қозғалтқыштың жұмыс істеуі үшін жеткілікті
мөлшерде тарату краны;
- қозғалтқыш картерінің табанына, ауыспалы берілістер қорабының
корпусына, артқы оське, редукторлар мен басқа да механизмдерге, сондай-ақ
гидрожүйе багына май құйылған майдың 1-3% көлемінде ингибиторды құю;
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- іске қосыңыз, қозғалтқыш және 5-8 минут ішінде жұмыс жасаңыз.
отын жүйесі мен майлау жүйесін сақтау үшін. Трансмиссияны
консервациялау үшін комбайнды төмен берілістерде алға және артқа
жылжыту қажет. Гидрожүйені оның механизмдерін жұмысқа қосу арқылы
консервілейді;
- отын беруді өшіріңіз, сору коллекторына 15 гр енгізіңіз. қозғалтқыш
білігін стартермен айналдыру кезінде оны бір рет қосу ұзақтығы 10-12 с
аспайды.
Бұл жағдайда цилиндр-поршень тобы және ауа беру жүйесі сақталады;
- ішкі қуыстарға ылғал түсуі мүмкін саңылауларға қақпақтарды,
тығындарды, бітеуіштерді, сондай-ақ егер комбайн ашық алаңда орнатылған
болса, қаптарды қою арқылы комбайнның қозғалтқышы мен жекелеген
тораптарын сыртқы герметизациялауды жүргізу;
- гидроцилиндрлер штоктарын поршеньді тірегенге дейін төменгі
қақпаққа тарту, шлангілерді алу, гидроцилиндрлердің шығыс штуцерлерін
герметизациялау, гидроцилиндрлер штуцерлерінің жұмыс беттерін
консервациялық майлаумен жабу. Қорғаныс жабындарын қалпына келтіріңіз
және коррозияға қарсы қорғаныс майлағыштарын қолданыңыз.
Қалпына келтірілетін беттерді механикалық тазарту (аз жұмыс
көлемінде) немесе оларға П-ІТ тот түрлендіргішін немесе BA-0II2праймерін
қолдану арқылы дайындау. Сығылған ауамен үрлеу және Беттерді кептіру, CRU-I бүріккіш бөтелкесін АТО қондырғысының төбесінен лак-бояу
материалымен толтырыңыз, сығылған ауаны 0,6 қысыммен бүріккіш
пистолетке жіберіңіз...0,6 МПа және дайындалған беттерге бояулар мен
лактарды жағыңыз; - құрылғыны 08-9905 коррозияға қарсы қорғаныс
майымен толтырыңыз, ауаны 0,5...0,6 МПа қысыммен беріңіз және
машиналардың боялмаған беттеріне қорғаныс майын жағу, машиналарды
тұғырларға орнату; - алаң беті мен тірек бағаналары арасында кемінде
80...100 мм саңылауды қамтамасыз ететін биіктігі бойынша тұғырықтар мен
астарларды таңдау. - гидрокөтергішпен машинаны көтеру және оны
тіреулерге орнату. Машинаны орнату сенімділігін және алаң беті мен
машинаның жұмыс органдары немесе тірек колесстері арасындағы
саңылауды тексеру.
Жұмысты рәсімдеу
Жұмыстың мазмұнын қысқаша жазып алыңыз, 1-кестеде келтірілген нысан
бойынша ауылшаруашылық машинасын сақтауға қоюдың технологиялық
картасын жасаңыз.
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1-кесте
Сақтауға қоюға арналған технологиялық карта
________________________________________________________________
ауыл шаруашылығы машинасының атауы
Операцияның
атауы

Жабдық, құралсаймандар

Материалдар,
техникалық
талаптар мен
шарттар

1. Машинаны жуу
және тазалау алаңына
қойыңыз

-

2. Ауыл
шаруашылығы
машиналарын
шаңнан, өсімдік
қалдықтарынан
тазарту

Болат щеткалар,
қырғыштар

-

3. Машиналардың
боялған және
боялмаған беттері
мен бөлшектерін жуу

Техникалық қызмет
көрсету агрегаты

Боялған беттерді
желдеткіш
ағынымен 0,3-0,5
МПа қысыммен,
боялмаған бағытталған
ағынмен – 1,5-2 Мпа
жуу керек

4. Және т. б. мысалы
бойынша толтыру
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Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1.
Тракторды іске қоспас бұрын қандай жұмыс түрлері
орындалады?
2.
ЭФП (электрофакельді жылытқыш) не үшін арналған?
3.
Қалай лайықтау аспалы құрылғы үшін жұмыс және
көлік жағдайы?
4.
Комбайндарды сақтау технологиясы
5.
Сақтау кезінде комбайнға қызмет көрсету
6.
Сақтаудан алу кезінде комбайнға қызмет көрсету
7.
Дизельдің отын жүйесін консервациялау
8.
Дизельді ішкі сақтау
9.
Дизельді сыртқы сақтау
10. Жүктеме шанышқымен кернеуді өлшеу
11. Электролит деңгейін шыны түтікпен өлшеу
12. Электролиттің тығыздығын денсиметрмен өлшеу
13. Сақтауға қою және алып тастау кезіндегі негізгі операциялар
John Deere тракторлары мен комбайндарын сақтау
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Қысқаша қорытынды
Бұл модульде ауыл шаруашылығы агрегаттарын, қондырғыларды,
машиналарды, жабдықтарды жөндеу кезіндегі бөлшектеу-құрастыру және
ақаулау жұмыстары мәселелері қарастырылған. Қауіпсіздік техникасы мен
еңбекті қорғауды сақтай отырып, ауыл шаруашылығы машиналары мен
жабдықтарының
жұмысын
ұйымдастыру.
Тракторларды,
ауыл
шаруашылығы машиналарын, тіркеме және аспалы құрылғыларды
профилактикалық тексеруді жүргізу ережелерін сақтау.
Ауыл шаруашылығында агротехникалық жұмыстарды жүргізу үшін
тракторлар мен ауыл шаруашылығы машиналарын жинақтау. Ауыл
шаруашылығы техникалары мен машиналарына техникалық қызмет
көрсетуді және жөндеуді орындау бойынша бақылауды жүзеге асыру.
Қауіпсіздік техникасы мен экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтай
отырып, жұмыстарды орындау ережелерін сақтау. Нормативтік, техникалық
және технологиялық құжаттаманы пайдалану. Қызмет көрсетілетін
қозғалтқыштың қуатын және ауыл шаруашылығы машиналары мен көлік
құралдарының тіркеме айла-бұйымдарының шекті жүктемесін анықтау.
Ауыл шаруашылығы техникасын пайдалану, консервациялау, маусымдық
сақтау ережелерін сақтау. Материалды бекітуге арналған практикалық
тапсырмалар берілген.

223

4 ТАРАУ. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ АГРЕГАТТАРЫН,
ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН, МАШИНАЛАРЫН, ЖАБДЫҚТАРЫН ЖӨНДЕУ
КЕЗІНДЕ
БӨЛШЕКТЕУ-ҚҰРАСТЫРУ
ЖӘНЕ
АҚАУЛАУ
ЖҰМЫСТАРЫН ОРЫНДАУ.
Оқу мақсаттары:
Осы модульден өткеннен кейін Сізкелесі заттарды меңгересіз:
1. Ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарына техникалық
қызмет көрсету.
2.
Машиналардың,
ауыл
шаруашылығы
машиналары
мен
жабдықтарының жүйелері мен механизмдерінің негізгі ақаулықтарын
анықтау.
Курстың схемасы:
Бұл схемада «Машина мен механизмдерді пайдалану және жөндеу
шебері»курсы бойынша барлық модульдер көрсетілген. Курсты игерудің
ұсынылған дәйектілігі – төменнен жоғары қарай. Шеберлік деңгейі курс
схемасы бойынша жылжытылған сайын жоғарылайды. Бұл бөлімде 08
Модулінің мазмұны сипатталған.

Машина мен механизмдерді
пайдалану және жөндеу шебері

КМ 08 Ауыл шаруашылығы агрегаттарын,
қондырғыларды, машиналарды, жабдықтарды жөндеу
кезінде бөлшектеу-құрастыру және ақаулау жұмыстарын
КМ 07 Тракторларды, ауыл шаруашылығы машиналары мен
жабдықтарын эксплуатациялау, пайдалану, консервациялау
және маусымдық сақтау жөніндегі
КМ 06 Конструкторлық және технологиялық құжаттаманы
ресімдеу және оқу
КМ 05 Кәсіпорындағы еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстар мен
іс-шараларды ұйымдастыру

Алдын ала талаптар
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын, Сізге «Жалпы білім беру
пәндері» бойынша оқудан, «Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық
қызмет көрсету және жөндеу» мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспарына
сәйкес «Ауыл шаруашылығы өндірісінің тракторшы машинисі» біліктілігі
бойынша базалық модульдер мен кәсіби модульдерді, сондай-ақ
«Кәсіпорында еңбекті қорғау бойынша жұмыстар мен іс-шараларды
ұйымдастыруды жүргізу» КМ05, «Конструкторлық және технологиялық
құжаттаманы ресімдеу және оқу» КМ06,
«Тракторларды, ауыл
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шаруашылығы машиналары мен жабдықтарын эксплуатациялау, пайдалану,
консервациялау және маусымдық сақтау жөніндегі жұмыстарды
орындау»КМ07 кәсіби модульдерінсәтті өту ұсынылады.
Қажет оқу материалдары
Жазу керек-жарақтары (қалам, қарындаш), сызғыш, транспортир,
өшіргіш, ватман, циркуль с, калькулятор.
Бұл 08КМ модулі ауылшаруашылық агрегаттарын, қондырғыларды,
машиналарды, жабдықтарды жөндеу кезінде бөлшектеу-құрастыру және бөлу
жұмыстарын орындау үшін қажетті білімді, дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар машиналарға
техникалық қызмет көрсету ережелерін, ауыл шаруашылығы машиналары
мен жабдықтарының мақсатын сақтау дағдылары мен қабілеттеріне ие
болады. Қозғалтқыштың негізгі механизмдері мен жүйелерінің құрылғысы
мен жұмысын, қозғалтқыш бөлшектерінің мақсатын білу. Анықталған
ақауларды бағалау үшін білім, түсінік және дағдыларды пайдалану.
Қозғалтқыштың негізгі механизмдерін құрастыру, бөлшектеу және реттеу.
Қозғалтқыш жүйелері мен механизмдерінің, трансмиссиялар мен ілінісудің,
беріліс қорабының, беріліс қорабының, кардан берілісінің, көпірлердің, жүріс
бөлігінің, рульдік басқарудың, тежегіш жүйесінің, кабинаның, платформаның
және қосымша жабдықтың ақауларын табу және түзету. Ауыл шаруашылығы
агрегаттарын, қондырғыларды, машиналарды, жабдықтарды жөндеу кезінде
бөлшектеу-құрастыру және деффект жасау жұмыстарын орындау әдістерін
қолдану. Ауылшаруашылық машиналары мен жабдықтарын қалпына
келтіріңіз.
4.1 Ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарына
техникалық қызмет көрсетуді орындау. Машиналардың, ауыл
шаруашылығы машиналары мен жабдықтарының жүйелері мен
механизмдерінің негізгі ақауларын анықтау.
Ауыл шаруашылығындағы машиналарға техникалық қызмет көрсету
және жөндеу жүйесі пайдаланылатын машиналардың сапасын ұстап тұру
және қалпына келтіру үшін қажетті техникалық құралдардың,
құжаттамалардың және орындаушылардың жиынтығы болып табылады.
Техникалық қызмет көрсету (ТҚК) және жөндеудің негізгі үш түрі:
- бас тартқаннан кейінгі қажеттілік бойынша-С1;
-атқарымға (күнтізбелік уақытқа) байланысты, сондай-ақ жөндеуқызмет көрсету әсерінің мерзімі мен мазмұны бойынша регламенттелген-С2;
- мерзімді немесе үздіксіз бақылаудағы (диагностикалаудағы) жағдай
бойынша-С3.
Комбайндардың және а/ш машиналарының ТҚК кезеңділігі 4.1-кестеде
көрсетілген. Тракторлардың ТҚК кезеңділігі 4.2-кестеде.
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Жөндеу-қызмет көрсету әсерлерінің түрлері: тасымалдау кезіндегі
ТҚК; домалату кезіндегі ТҚК(ТҚК); ауысым сайынғы ТҚК (ТҚК); мерзімді
ТҚК (ТҚК); маусымдық ТҚК (ТҚК); пайдаланудың ерекше жағдайларындағы
ТҚК;ұзақ сақтауға дайындық кезіндегі ТҚК; ұзақ сақтау процесіндегі ТҚК;
ұзақ сақтаудан алу кезіндегі ТҚК; жоспарланбаған ағымдағы жөндеу-істен
шығу салдарын жою (ТҚК);жоспарлы ағымдағы жөндеу (ТҚК); күрделі
жөндеу (КЖ).
4.1-кесте – Комбайндар мен а/ш машиналарының ТҚК кезеңділігі

КОМБАЙНДАР МЕН АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МАШИНАЛАРЫНА ТҚК
КЕЗЕҢДІЛІГІ
ТҚ түрлері
ТҚК жүргізу мерзімділігі немесе шарттары
ТҚК-О
Жүргізіп түзелтуді бастаудың алдында, оның
барысында және аяқталғаннан кейін
ЕТҚК
8 - 10 сағаттан кейін
ТҚК-1*
60 мотосағаттан кейін
ТҚК-2*
240мотосағаттан кейін
Ұзақ сақтауға дайындық кезінде ТҚК
Пайдалану аяқталған сәттен бастап 10 күннен
кешіктірмей
Ұзақ мерзімді сақтау процесінде ТҚК
Ашық алаңдарда және қалқаның астында
сақтау кезінде айына бір рет және жабық үйжайларда сақтау кезінде екі айда бір рет
Ұзақ мерзімді сақтаудан алу кезінде ТҚК Пайдалану басталғанға дейін 15 күн бұрын

4.2-кесте – Тракторлардың ТҚК кезеңділігі

ТРАКТОРЛАРДЫҢ ТҚК КЕЗЕҢДІЛІГІ
ТҚК жүргізу мерзімділігі немесе шарттары
Жүргізіп түзелтуді бастаудың алдында, оның барысында
және аяқталғаннан кейін
ЕТҚК
8 - 10 сағаттан кейін
ТҚК-1
125мотосағаттан кейін
ТҚК-2
500мотосағаттан кейін
ТҚК-3
1000мотосағаттан кейін
Пайдаланудың көктемгі-жазғы
Қоршаған ауаның орташа тәуліктік температурасы +5*С
кезеңіне көшу кезіндегі маусымдық жоғары болған кезде
(СТО-ВЛ)
Пайдаланудың көктемгі-жазғы
Қоршаған ауаның орташа тәуліктік температурасы -5*С
кезеңіне көшу кезіндегі
төмен болған кезде
маусымдық(СТО-ОЗ)
Пайдаланудың ерекше
Шөл және құмды топырақ жағдайларында, тасты
жағдайларындаТҚК
топырақтарда, биік тауларда, батпақты топырақтарда,
сондай-ақ ұзақ төмен және жоғары температурада пайдалану
кезінде
Ұзақ сақтауға дайындық кезінде ТҚК Пайдалану аяқталған сәттен бастап 10 күннен кешіктірмей
Ұзақ мерзімді сақтау процесінде ТҚК Ашық алаңдарда және қалқаның астында сақтау кезінде
айына бір рет: жабық үй-жайларда сақтау кезінде екі айда
бір рет
Ұзақ мерзімді сақтаудан алу кезінде Пайдалану басталғанға дейін 15 күн бұрын
ТҚК
ТҚК түрлері
ТҚК-О
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4.2 Типтік бөлшектердің ақаулары
Сипаттамалық ақаулар

4.1-сурет. Білік

Радиалды
саңылау

4.2-сурет.Мойынтірек корпусы. 1- беттің тозуы, жіптің үзілуі немесе
сынуы; 2 - жұлдызшаның, редуктордың, тіректің, хабтың астына қону бетінің
тозуы; 3 - мойынтіректің ішкі сақинасының астына қону бетінің тозуы;4 бөліктің бүгілуі; 5-мойынтіректің сыртқы сақинасының астына қону бетінің
тозуы
Жөндеу технологиясы
1. Жіптің зақымдалған бетін келесі кіші диаметрге дейін қайраңыз
немесе жаңа жіптерді тесіп, кесу арқылы қалпына келтіріңіз.
2. Тозған қону беті номиналдан 2...3 мм-ге аз диаметрге дейін
созылады, металл қабатын бөлік бойымен қалыңдығы 4...5 мм роликтермен
ерітіңіз, диаметрлі қарама-қарсы жақтар бойымен немесе бұрандалы сызық
бойымен тербелмелі доға немесе қолмен электр доғалы дәнекерлеу арқылы
OMM-zoo немесе E-42 типті электродтармен қайраңыз (4.3-сурет).
3. Саңылаулар қалыңдығы бойынша тозған кезде, бөлікті
орталықтандырылған қалпына келтіруге бағыттаңыз.
4. 2...5 мм иілу кезінде ұзындығы 1 м-ге (калиппермен өлшеңіз) бөлікті
тұтқамен немесе суық күйде пресс астында өңдеңіз (4.4-сурет). 5 мм-ден
асатын иілісі бар бөлікті қыздырылған күйде балғамен өңдеу керек.

227

5. Ұлғайған кезде радиального саңылаудың көп шекті маңызы бар
подшипник мүшелер жарамсыз деп табылады (4.1,4.2-суреттер).

4.3-сурет. Металды білікшелермен және бұрама сызық бойынша
балқыту.1...12- қаптау реті

Білікті тұтқамен түзету

4.4-сурет. Білікті тұтқамен түзету

беті

Әдеттегі тозу
a) Шкивтің (тістегершіктер, күпшектер, муфталар, жұлдызшалар) қону
б) Кірпік саңылауының беті (тартқыштар, саусақтар, педальдар)
в) Ені бойынша кілт
Күпше

4.5-сурет.а) -қону беті; б) - кірпік саңылауының беті; в) - ені бойынша
кілттік ойық
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Жөндеу технологиясы:
1. Тозған бетті номиналдыдан 4...5 мм артық диаметрге дейін сулаңыз.
2. Ұзындығы қону саңылауының ұзындығына тең және қалыңдығы 5...6
мм болатын СтЗ маркалы болаттан жең жасаңыз.
3. Жеңді тартқышпен қысыңыз, үш нүктеге дәнекерлеңіз және
номиналды мөлшерге дейін сулаңыз.
4. 120= ескіге қатысты жаңа ойықты ұнтақтаңыз (4.6-сурет).
5. Тозған білік ойығын Э-42 типті электродпен қайнатыңыз.
Отырғызу бетін және кілтекті ойықты жөндеу

4.6-сурет. Ойықты фрезерлеу
4.3 Типтік бөлшектерді жөндеу

4.7-сурет.Жақтаудың иілу жақтауын түзету
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Техникалық талаптар
Раманың ұзындығы 1 м-ге 5 мм-ден астам жарықшақтардың,
сынықтардың және майысулардың болуына жол берілмейді (өлшеулер
штангенциркуль мен сызғыштың көмегімен жүзеге асырылады).
Жөндеу технологиясы
1. Раманы бұрандалы немесе гидравликалық құрылғылардың көмегімен
өңдеңіз (4.7-сурет).
2. Күрделі иілу кезінде жақтауды дәнекерлеу алауымен қыздырыңыз.
3. Жарықшақтың жиектерін тазалаңыз, 45° бұрышпен камераларды
алыңыз, жарықшақтың ұштарында диаметрі 4...8 мм тесіктерді бұрғылаңыз
және оны екі жағынан E-42 типті электродтармен қайнатыңыз(4.8-сурет).
4. Үлкен жарықтар мен сынықтарды төсеніштерді пайдаланып
қайнатыңыз.
5. Дәнекерлеу жіктерінің жарықтарын тігістің ұзындығын 25...30 мм
трапеция тәрізді ұлғайта отырып, қайнату

накладка

4.8-сурет. Жарықшақты жапсырмаларды пайдалана отырып, раманы
дәнекерлеу арқылы жөндеу
Техникалық талаптар
Жарықтардың, жарықтардың және майдың ағып кетуіне жол
берілмейді.
Жөндеу технологиясы
1. Емізікпен байланысқан жерде зақымдалған аймақты кесіп, 1жеңді
тазалаңыз.
2. Ескі 3муфтаның бойымен кесіңіз.
3. Жеңге 2 сомынмен 4 ниппельді салыңыз және муфтаның жартысын 5
қысқыштармен қысыңыз (4.9-сурет).
4. 1 жеңнің ортасы зақымдалған болса, зақымдалған бөлікті кесіп,
6жаңа жеңді салыңыз және жұмыс істейтін 7бөліктерді өтпелі емізікпен
қосыңыз (4.10-сурет).
Жоғары қысымды жең
Жеңдерді тазалау және муфтаны кесу
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4.9-сурет.Іліністі қысқыштармен қысу

4.10-сурет.Жеңдерді өтпелі емізікпен жалғау. 1-ескі жең: 2-емізік; 3жалғастырғыш; 4- сомын; 5-қамыт; 6-жаңа жең; 7-өтпелі емізік
Бұранда

4.11. Корпустық бөлшектердің бұрандалы қосылыстары
Техникалық талаптар
Корпус бөлшектері мен бұрандалы қосылыстардың тесіктеріндегі
жіптердің зақымдалуына жол берілмейді (жіптің сынған немесе сынған
бұрылыстары визуалды немесе бұрандалы калибрдің көмегімен анықталады)
(4.11-суреттер).
Жөндеу технологиясы
1. Тозған тесікті кестеде көрсетілген мөлшерге дейін бұрғылап, оған
тиісті спиральды кірістірудің астына кесіңіз (4.11-сурет).
2. ОР-5526-ГОСНИТИ жабдықтау жиынтығын пайдаланып, қақпаны
тозған тесікке салыңыз, содан кейін оның технологиялық кірпігін сақалмен
алыңыз(4.12-сурет).
3. Болттың сынған ұшын (түйреуіштерді) оған технологиялық кірпікті
немесе сомынды дәнекерлеу арқылы алып тастаңыз, содан кейін бұраңыз.
Тозған бұранда. Бұрғыланған тесіктің диаметрі, мм. Спиральды
кірістіруге арналған бұранда
М8 в,70 ... 3,06 М10 х 1,25
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М10 10,45 ... 10,62
М12 х 1,50
М12 12,18 ... 12,38
М14 х 1,75
М14 13,90 ... 14,23
М16 х 2,00
М16 16,20 ... 16,40
М18 х 2,00
М18 18,10 ... 18,40
М20 х 2,50
М20 20,10 ... 20,40
М22 х 2,50
Спиральды кірістіру. Жаға

4.12-сурет. Бұрандалы қосылыстарды жөндеуге арналған жабдық
жиынтығы
4.4 Топырақ өңдеу машиналарының жұмыс құралдарын жөндеу
Түрен

4.13-сурет.Пышақтың бақылау өлшемдері
Техникалық талаптар
Түрен пышағының жиектерінің күңгірттенуіне жол берілмейді.
Жөндеу технологиясы
1. Түрен пышағын ұсталыққа қыздырып, артқа тартыңыз.
2. Бақылау өлшемдеріне сәйкес тегістеу машинасында пышақты
қайраңыз.
3. Түренді қыздырыңыз және пышақты қатайтыңыз.
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4. Леманың пішінін шаблон бойынша тексеріңіз.Үлгі арқылы түреннің
формасын тексеріңіз.
25-35*

4.14-сурет.А –А

4.15-сурет.Б-Б
Қопсытқыштың табандары

4.16-сурет. Әмбебап

4.17-сурет. Бір жақты

4.18-сурет. Үшкіл
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Техникалық талаптар
1. Қопсытқыштың табанының пышақтарының күңгірттенуіне жол
берілмейді,
сондай-ақ олардың жұмыс беттерінде чиптер мен жарықтардың болуы.
2. Қайрағаннан кейін пышақтың қалыңдығы 0,3 мм, камераның ені 5...6
мм болуы керек.
Жөндеу технологиясы
1. Кестеде келтірілген мәліметтерге сәйкес тегістеу машинасында
қопсытқыштың табандарының өткір жүздерін қайраңыз.
2. Жіңішке табандардың пышақтарын жоғарыдан қайраңыз.
4.3-кесте.Әр түрлі қопсытқыштың пышақтарының бақыланатын
параметрлерінің мәні

Бақыланатын
пышақ
параметрі

С
В
D
С
B
D

Әр түрлі қопсытқыштың пышақтарының бақыланатын параметрлерінің
мәні,мм
Үшкіл
Әмбебап
Бір жақты
Сызба Шекті
Сызба Шекті
Оң
Сол
бойынша
бойынша
Сызба Шекті
Сызба Шекті
бойынша
бойынша
65
45;
175
130
100
550
100
50
260
230
270
230
165
125
165
125
45
20
31
15
40
20
40
20
83
40
175
130
115
150
115
50
145
115
220
180
150
120
150
120
19
10
31
15
35
150
35
15

Дисктер

4.19-сурет. Кесу дискісі
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4.20-сурет. Тұтас диск

Техникалық талаптар
1. Қалыңдығы мен диаметрі бойынша дискілердің күңгірттенуіне және
тозуына, сондай-ақ дискілердің отырғызу тесіктерінің тозуына жол
берілмейді.
2. Қатты дискінің жүзінің шекті қалыңдығы 1,4 мм, кесу-2 мм; қатты
дискінің шекті диаметрі 350 мм, кесу - 530 мм.
Шекті өлшемдерге жеткенде дискілер қабылданбайды немесе қалпына
келтіріледі.
Жөндеу технологиясы
1. Арнайы құрылғыдағы токарлық машинада тозған және тозған
жалпақ дискілерді қайраңыз.
2. Кескіш дискілерді абразивті шеңбердің айналу осі дискінің ортасына
перпендикуляр орналасқан машинада қайраңыз.
Дискілерді токарлық станокта арнаулы айлабұйымдардың көмегімен
қайрау 1 - токарлық патрон; 2 - штифт;3 - айлабұйымның корпусы; 4 соқаның дискісі; 5- айналмалы орталық; 6 - кескіш; 7, 8, 9-дискілік
пышақтарға арналған айлабұйымдардың осьтері, пиллинг дискілері мен
сепкіштердің дискілері.
Машиналардың жұмыс органдарын реттеуге арналған алаңқай
Құмды сумен сулаңыз, тегістеңіз және мол құйыңыз. Қиыршық тасты
сығыңыз. Топырақты тығыздау.
Техникалық талаптар
1. Алаңшаның көлемі 9 х 12 м нивелирленген қатты жұмыс беті болуы
тиіс (деңгейдің көлденеңінен 1 м-ге ± 5 мм рұқсат етілген ауытқуы).
2. Алаңның беті жер деңгейінен кемінде 100 мм жоғары көтерілуі және
пандустары болуы тиіс
(0,1 көлбеуімен) машиналардың кіруі мен шығуы үшін.
3. Алаңдағы машиналардың жұмыс органдарын технологиялық
реттеуді төменде келтірілген құралдар мен құралдар жиынтығының
көмегімен орындау керек.
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Машиналардың жұмыс органдарын реттеуге арналған құрылғылар мен
құралдар жиынтығы
Слесарлық верстак.
Сызғыштар (Ь = 0,5 және 1,0 м).
Рулетка (Ь = 10 м).
Сым (Ь = 25 м).
Таразы ВР-100.
Шина манометрі.
ПИМ-1514а құралдар жинағы.
Шиналарды соруға арналған сорғы.
Домкрат
Жұмыс органдарының пышақтарының жиектерінің қалыңдығын
бақылауға арналған үлгі. Төсемдер әмбебап. Динамометриялық құрылғы.
Жонғыштардың орналасуын және жүрісінің тереңдігін тексеруге арналған
құрал. Сепкіштердің катушкаларының ұшуын өлшеуге арналған құрал.
Себу аппараттарының білігін айналдыруға арналған құрылғы.
Астық жинайтын комбайндарға арналған сатылы сүңгі.
Сына зонд.
Шынжырлар мен белдіктердің керілуін бақылауға арналған құрылғы.
Комбайнердің анықтамалық желісі. Шыңдарды кесу аппаратында
саңылауларды орнатуға арналған шаблондар жиынтығы. Қызылша жинайтын
машина машинисінің анықтамалық желісі.
Әмбебап
зондтар
жиынтығы.
Түктейтін
аппараттардың
мөлшерлеуіштерін айналдыруға арналған құрал. Тіс тырмаларының
техникалық жағдайын бақылауға арналған құрал. Культиваторларға,
сепкіштерге, соқаларға арналған трафареттер жиынтығы.
Белгілеу технологиясы
Ақ және түрлі-түсті эмальмен олар тағайындалған машиналардың түрін
көрсететін таңбалау сызықтары қолданылады.
Соқалар мен топырақ қопсытушылар
1. Белгілеу сызықтары алаңның сол жақ бұрышына салынады.
2. ПН-4-30 типті соқаларды тексеру үшін 1-сызық көлденеңінен 63°
бұрышпен жүргізіледі, ППЛ-10-25 типті аршығыштар үшін 2-сызық- 65°
бұрышта, ПЛН-3-35 типті соқалар үшін 3-сызық- 65°бұрышта.
3. Бойлық сызықтардың ені - 10 мм, көлденең-30 мм.
4. Соқаларды бірдей қашықтықта тексеру үшін бойлық және көлденең
сызықтар бір түспен белгіленеді.
Аспалы қопсытқыштар
1. 5-сызық бақылау сызығынан 1000 мм қашықтықта жүргізіледі; 6 сызық-5-сызықтан 400 мм қашықтықта жүргізіледі.
2. 5-жолда 7-осьтік сызықтан 450 (600, 700) мм (қатарлар аралығы)
қашықтықта ені 10 мм және ұзындығы 400 мм культиватордың табанының
ұшын орнатудың көлденең сызықтары салынады.олардың саны бірінші
қатарда орналасқан жұмыс органдарының санына тең болуы керек.
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3. Жолдардың ені 5 және 6-30 мм.
Сепкіштер
1. 8-сызық бақылау сызығынан 2200 мм қашықтықта (тіркеменің
саңылауынан дискілердің алдыңғы қатарының айналу осі арқылы өтетін
сызықтың көлденең жазықтығына проекцияға дейінгі қашықтық) салынады.
2. 9-жол (екінші қатардағы сепкіштер дискілерінің айналу осі) 8сызықтан 350 мм қашықтықта жүргізіледі; осы сызықтың ені 10 мм.
3. 7 осьтік сызық пен бірінші көлденең сызықтар арасындағы
қашықтық бірінші қатарда сол жақта 75 мм, оң жақта 225 мм; екінші қатарда
оң жақта 75 мм және сол жақта 225 мм.
4. Әрбір келесі көлденең сызық алдыңғыдан 300 мм сайын жағылады.
Тіркемелі культиваторлар
1. 10-сызық 4-бақылау сызығынан 3140 мм қашықтықта, 11-сызық 10сызықтан 700 мм қашықтықта жүргізіледі. Бұл сызықтардың ені 30 мм.
2. Алдыңғы қатардағы 7 осьтік сызық пен бірінші көлденең сызықтар
арасындағы қашықтық сол жақта 125 мм, оң жақта 375 мм; ал екінші қатарда
оң жақта 125 мм және сол жақта 375 мм.
3. Әрбір келесі көлденең сызық алдыңғыдан 500 мм қашықтықта
орналасқан. Бұл жолдардың ұзындығы - 50 мм, ені-10 мм.
КПШ-9-культиватор- жазық кескіш
1. 12 бойлық сызықтары ені 30 мм 115" бір-біріне.
2. Қалыңдығы 10 мм көлденең сызықтар бұрыштың жоғарғы жағынан
екі жаққа әр 1070 мм сайын қолданылады.
3. 13-осьтік сызық жұмыс органдарының дұрыс келуін және
орнатылуын қамтамасыз етеді.

4.21-сурет.Алаңды белгілеу схемасы:

1.3-соқаларға арналған белгілеу сызықтары; 2 - аршығыштарға арналған белгілеу
сызықтары; 4 - бақылау сызығы; 5, 6 - аспалы культиваторлардың жұмыс органдарының
тиісінше бірінші және екінші қатарларын орнатуға арналған желілер; 7, 13 - осьтік
желілер; 8, 9 - сепкіштердің жұмыс органдарының тиісінше бірінші және екінші
қатарларын орнатуға арналған желілер; 10, 11 - тіркемелі культиваторлардың жұмыс
органдарының тиісінше бірінші және екінші қатарларын орнатуға арналған желілер; 12культиватор-жазықтық кескішті тексеруге арналған белгілеудің бойлық сызығы.
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4.5 Соқаларды реттеу
ПЛН-5-35 аспалы соқасы

4.22-сурет.Аспалы соқалар. 1-соқаның корпусы; 2 - тырмаларға
арналған тіркеме; 3-тырмаларға арналған тіркеме; 4-қаттылық арқалығы; 5қиғаш; 6 - тірек дөңгелегі; 7- бойлық арқалық; 8-автотіркеу құлпы; 9көлденең арқалық; 10-білек
Аспалы соқаның рамасының қалпын реттеу
Орындау технологиясы
Көлденең жазықтықта раманың қажетті орнын жоғарғы тартқышты
айналдыру арқылы орнатыңыз (тарту ұзындығын сағат тіліне қарсы бұру
үшін).
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4.23-сурет. Жартылай аспалы соқаның корпусының жағдайын реттеу
Орындау технологиясы
1.3 сомынды босатыңыз және 2сомынды айналдыру арқылы жүктегіш
сәуленің қажетті ұзындығын орнатыңыз.
2. 3 артқы сомынды қатайтыңыз.

4.24-сурет.Реттеу 2...3. 1-жүктеу жолағы; 2 - сомын: 3 - құлыптау
сомыны
Аспалы соқаның жұмыс органдарының орналасуын бақылау
схемасы
Техникалық талаптар
Лемах шұлықтары мен бесінші дала тақталары параллель және бір
жазықтықта орналасуы керек.
Орындау технологиясы
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Соқаны бақылау алаңына орнатыңыз және жұмыс органдарын суретке
сәйкес орналастырыңыз.

Лемехтің
саусағы

Дала тақтасының өкшесі

4.25-сурет.Соқаның жұмыс бөлшектерін реттеу
Диск пышағының орнын реттеу
Техникалық талаптар
Түреннің саусағы мен диск пышағының шеті арасындағы қашықтық
20...30 мм болуы керек.
Орындау технологиясы
1. 4 сомынды босатыңыз және 5 пышақ тірегін 1 корпусына қатысты
жылжыту арқылы диск пышағының қажетті орнын орнатыңыз.
2. 4сомынды қатайтыңыз.

4.26-сурет. Диск пышағының орнын реттеу. 1-соқаның корпусы; 2білек; 3-дөңгелек пышақ; 4-тәж сомыны; 5-пышақ тірегі
Соқаның түренінің жай-күйін білекке қатысты реттеу
Техникалық талаптар
1. Білек білігінің арасындағы қашықтық
ал түреннің соқасы 250...300 мм болуы керек.
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2. Білек саусағы түреннің соқасынан 10...17 мм жоғары орналасуы
керек.
Орындау технологиясы
1. 5 сомынды бұрап, 2реттеу шайбасын орнатыңыз немесе алыңыз.
2. 5сомынды орап, оны жұдырықпен бекітіңіз.

4.27-сурет.Соқаның түренінің орнын білекке қатысты реттеу. 1жұдырық; 2-реттеу шайбасы; 3-білек; 4- соқаның түрені; 5- сомын
Корпустың соқасының енін реттеу
Техникалық талаптар
Үш,төрт, бес және алты корпусты соқалардың ені сәйкесінше 105, 140,
175 және 210 см болуы керек.
Орындау технологиясы
2 болтты айналдыру арқылы шаршы осьті қажетті енге дейін
жылжытыңыз.

4.28-сурет.Корпустық соқаның қармау енін реттеу. 1-ось; 2-реттеу
болты; 3- сомын кілті
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4.6 Тырмаларды реттеу

4.29-сурет. Ауыр БДТ-3,0 диск тырмасы. 1-тізбек; 2 - алдыңғы оң
батарея; 3 - жақтау; 4 - тырманың жақтауын тегістеу механизмі; 5 гидроцилиндр; 6 - артқы оң батарея; 7 - габарит көрсеткіші; 8 - артқы сол жақ
батарея; 9-көлік дөңгелегі; 10-алдыңғы сол жақ батарея; 11-жоғары қысымды
жең; 12-тіркеме
Диск тырмасының жұмыс бөлшектерін тереңдетуді реттеу схемасы
Техникалық талаптар
± 25°шегінде шабуыл бұрышын реттеңіз.
Орындау технологиясы
Батарея бөлімдерін жылжыту арқылы қажетті шабуыл бұрышын орнатыңыз,
яғни батарея осінің жақтауға қатысты орнын реттеңіз (шабуыл бұрышының
үлкен мәні дискілерді тереңдетуге сәйкес келеді).

4.30-сурет. Дискілі тырманың жұмыс бөлшектерін тереңдетуді реттеу
Ауыр дискілі тырманың шабуыл бұрышын реттеу
Техникалық талаптар
Шабуылдың мүмкін бұрыштары 12, 15, 18, 21 және 25°құрайды.
Орындау технологиясы
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1. 1 сомынды босатыңыз және батареяны бекіткішке
жылжытыңыз.
2. 2 бекіткішті салыңыз және 1сомынды қатайтыңыз.

дейін

4.31-сурет.Диск тырмасы.1- сомын; 2-бекіткіш; 3-жақтау; 4-реттеу
тесігі; 5-диск
Тырманы тегістеу механизмі

4.32-сурет. Тырманың тегістеу механизмі. 1-тартқыш; 2 - бет; 3 - сол
жақ сомын; 4 - құлыптау сомыны; 5 - бұранда; 6-арнайы болт; 7-осьтер
Диск тырмасының шабуыл бұрышын реттеу
Техникалық талаптар
Ықтимал шабуыл бұрыштары 12, 15 және 18*.
Орындау технологиясы
1 істікшені алып тастаңыз және 2-кронштейндегі 3 тесік арқалықтағы
тиісті тесікке сәйкес келгенше батареяны жылжытыңыз және осы позицияны
түйреуішпен бекітіңіз.
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4.33-сурет.Диск тырмасының шабуыл бұрышын реттеу. 1-істік; 2қапсырма; 3-арқалық бойлық
ЗБНТУ-1,0 пышақ тәрізді тырманың жұмыс органдарын
тереңдетуді реттеу
Орындау технологиясы
1. Доңғалақтың астына қалыңдығы 2...3 см болатын тығыздағышты
орнатыңыз. Қажетті өңдеу тереңдігінен 3 см аз.
2. 1 бұранданы бұру арқылы пышақ тәрізді тырманың жұмыс
органдарының қажетті тереңдеуін орнатыңыз.

4.34-сурет.Дөңгелектің күйін реттеу. 1 - бұранда; 2-доңғалақ
кронштейні; 3-доңғалақ; 4- сомын
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4.7 Қопсытқыштарды реттеу

4.35-сурет. Қопсытқыштың жалпы көрінісі. 1 -тіркеме; 2-тіреуіш; 3 көлік тарту; 4, 14 - бүйірлік штангалар; 5-тереңдікті реттегіш; 6 - тірек
доңғалақ; 7-жақтау; 8, 11-жоталар; 9-табан: 10 - тырмаларға арналған ілгіш;
12 - гидравликалық цилиндр; 13-орталық штангалар
Тіркеме культиватордың жұмыс органдары жүрісінің тереңдігін
реттеу
Орындау технологиясы
3 бұранданы бұру арқылы жұмыс органының қажетті тереңдігін
орнатыңыз (бұранданың бір айналымы 1,5 см тереңдіктің өзгеруіне сәйкес
келеді).

4.36-сурет. Жұмыс бөлшектірінің жүрісінің тереңдігін реттеу. 1, 4, 6шплинттер; 2, 5 - кронштейндер;3-реттеу бұрандасы; 7-шайба; 8-қыл-қыбыр
сәулесі; 9-бұранданың сомыны; 10- шетмойын
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Тіркеме культиватордың жұмыс бөлшектерінің жүрісінің тереңдігін
реттеу
2 бұранданы айналдыру технологиясы жұмыс органының қажетті
тереңдігін орнатыңыз (бұранданың бір айналымы тереңдіктің 1,5 см
өзгеруіне сәйкес келеді).

4.37-сурет. Жұмыс органдары жүрісінің тереңдігін реттеу. 1кронштейн; 2-реттеу бұрандасы
Аспалы культиватордың жұмыс бөлшектері жүрісінің тереңдігі
мен біркелкілігін реттеу
Орындау технологиясы
Доңғалақтың астына қалыңдығы 2...3 см тығыздағыш салыңыз. Қажетті
өңдеу тереңдігінен аз және бұранданы айналдыру арқылы 1 қопсытқыштың
өздігінен орнатылатын дөңгелегіне қажетті позицияны орнатыңыз.

4.38-сурет. Жұмыс бөлшектері жүрісінің тереңдігі мен тегістігін
реттеу.1-реттеу бұрандасы
Қопсытқыштың табандары
Серіппелі тіреуіші бар борпылдақ
Үшкіл
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4.39-сурет. Қопсытқыштың табандары. 1- серіппелі тірек; 2-борпылдақ
табан; 3-жақтаудың бұрышы; 4-серіппе; 5- қарнақ; 6- арқалық; 7-жолақ; 8ұстаушы
Қопсытқыштың табанының күйін реттеу
Техникалық талаптар
Жеңіл топырақтарда жұмыс істеген кезде қопсытқыштың табандары
кесу жиегімен сайттың бетіне жақын орналасуы керек, ал тығыз
топырақтарда оларды 2...3°алға қарай қисайту керек.
Орындау технологиясы
1. Қопсытқышты жеңіл топырақта жұмыс істеген кезде, 5 болтты
босатқаннан кейін 4 тіректі жылжытыңыз.
2. Культиватор тығыз топырақтарда жұмыс істеген кезде, шыбықтың
жоғарғы саңылауына 3 шпиндельді қосымша 2 ретке келтіріңіз.

4.40-сурет. Қопсытқыштың табанының күйін реттеу. 1-қысым өзегінің
басы; 2-өзек; 3-бұйра шыбық; 4-болт; 5-табан тірегі
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Спренгельдің керілуін реттеу
Техникалық талаптар
Жол берілмейтіндігін ауытқу арқалықтар.
Орындау технологиясы
3 сомынды бұрап, 1 білеудің қисықтығын жойғанға дейін, спренгельдің
қажетті кернеуін орнатыңыз.

Майыстыру

4.41-сурет. Керілген шпренгельді реттеу. 1 - білеу; 2 - шпренгель; 3 сомын; 4 - стопорлы шайба; 5 - төлке
4.8 КРН-5,6 және КРН 227 культиваторларының себу дискісі мен
белдігінің төменгі жиегі арасындағы саңылауды реттеу
Техникалық талаптар
Саңылау 0,5...1,0 мм болуы керек.
Орындау технологиясы
1. 3 сомынды бұрап, 5құлыптау шайбасын алыңыз.
2. 6 істікті бұру арқылы қажетті аралықты орнатыңыз.

4.42-сурет. Аралықты графикалық түрде реттеу.1-белдеу; 2-себу
дискісі; 3- M16 сомыны; 4-кілт; 5-шайба; 6-істік
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4.9 Отырғызғыштарды реттеу
С3-3,6А отырғызғышының схемасы

4.43-сурет. Отырғызғыштың жалпы түрі. 1-сница; 2-гидравликалық
цилиндр; 3-астық жәшігі; 4- басқыш; 5 - тізбекті загоротач; 6- тіреуіш; 7загоротач; 8 - түрен; 9- қалпақша; 10-доңғалақ; 11-құрал қорабы ; 12-сництің
тірегі
Катоктардың топыраққа қысымын реттеу
Орындау технологиясы
Қажетті қысымды орнатқанға дейін (серіппенің ұзындығының
төмендеуімен қысым жоғарылайды) 1 серіппенің ұзындығын өзгерту арқылы
2 шыбықты 4 тесікшеге орналастырыңыз.

4.44-сурет.Катоктардың топыраққа қысымын реттеу. 1-серіппе; 2серіппелі шплинт; 3-өзекті штанга; 4-штангадағы тесіктер
Астық сепкіштердің дискілі шөміштері жүрісінің тереңдігін реттеу

249

Орындау технологиясы
1. Аспалы штангалардағы 3 серіппенің ұзындығын өзгерту үшін,
штангалардың саңылаулары бойымен 4 орамды ретке келтіріп, диск
жетектерінің қажетті тереңдігін орнатқанға дейін. Ораманы бір тесікке
жоғары жылжытқанда, инсульт тереңдігі 1 см артады.
2. Топтық реттеуді 1білікті бұру арқылы жүргізу.

4.45-сурет. Диск жетектерінің тереңдігін реттеу. 1 - білік; 2-шайба; 3серіппе: 4- орама
Көкөніс сепкіштердің тұқымын себу мөлшерін реттеу
Орындау технологиясы
2-шкала бойынша 1-тұтқаны бұрап, себу машинасының катушкасының
жұмыс бөлігінің ұзындығын өзгерту арқылы қажетті себу жылдамдығын
орнатыңыз.
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4.46-сурет.Көкөніс сепкіштердің тұқымын себу мөлшерін реттеу.
1-0-ден 30 мм-ге дейінгішкала; 2- иінтірек
Жүгері сепкіштердің дискілі бомниктерінің жүріс тереңдігін реттеу
Орындау технологиясы
Диск жетектерінің қажетті тереңдігінде 2 сахнаны жылжытыңыз және
оның орнын 1 шпательмен бекітіңіз. Шплинтті бір тесікке жоғары қарай
ауыстыру ашаның 1 см тереңдеуіне сәйкес келеді.

4.47-сурет.Жүгері сепкіштеріндегі дискілі ЖОМ жүрісінің тереңдігін
реттеу. 1-шплинт; 2-кулиса; 3-тесік кулиса
Дәнді және жүгері сепкіштердің тұқымын себу нормасын реттеу
Орындау технологиясы.
1-тізбекті 2-блоктың жұлдызшалары бойынша ретке келтіріп және
дайындаушы зауыттың ұсынымдарын пайдалана отырып, тұқым себудің
талап етілетін нормасына сәйкес келетін редуктор білігіне беріліс қатынасын
белгілеу.
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4.48-сурет. Дәнді және жүгері сепкіштердің тұқымын себу нормасын
реттеу. 1 - тізбек; 2- жұлдыздар блогы
4.10 Тіркемелі (аспалы) жемшөп жинайтын комбайндарды реттеу
Жемшөп жинайтын комбайнның базалық моделінің схемасы

4.49-сурет.Жемшөп жинайтын комбайн. Жалпы көрініс. Негізгі
модельдің құрамдас бөліктерінің құрылысы. 1-кескіш аппарат; 2-мотовило;
3-шнек; 4, 11, 12 - алдыңғы біліктер; 5- престейтін білікше; 6- тегіс білікше;
7-ұсақтайтын барабан; 8-сүрлем өткізгіш; 9 - лақтырғыш; 10-тесуге қарсы
пластина
Мотовил мен шнектің қалпын реттеу
Техникалық талаптар
Қажетті технологиялық олқылықтар: a = 15...35 м; 2...10 м; с = 15...35
мм; д = 10...35 мм
Орындау технологиясы
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1. Тіректі 2 сопақ ойықтар бойымен жылжыта отырып, қажетті
аралықты (3катушканың серіппелі тісі пен 8кескіш штанганың штифті
арасында) орнатыңыз.
2. Шнек тіректерін босатып, 5 сомынды реттейтін болтқа бұрап,
қажетті бос орынды L орнатыңыз (4шнек бұрылыс пен 6бұрыштық
қырғыштың арасында).
3. 2 тіректі сопақ ойықтар бойымен жылжыту арқылы қажетті
саңылауды орнатыңыз (3 серіппелі тіс пен 4шнек арасында).
4. Шнек тіректерінің бекітілуін босатып, 5 сомынды реттейтін болтқа
бұрап, қажетті саңылауды d (4 шнек бұрандалары мен 7төменгі қырғыштың
арасында) орнатыңыз.

4.50-сурет.Мотовиль мен шнектің орнын реттеу. 1-мотовило; 2-тірек; 3серіппелі тіс; 4-шнек; 5-орнату болты; 6-бұрыштық тазартқыш; 7-төменгі
тазартқыш; b-кескіш аппараттың саусағы
Кесу ұзындығын реттеу

4.51-сурет. Кесу ұзындығын реттеу. 1-саусақ; 2-қайталануға қарсы
пластина; 3-сегмент; 4-қысқыш; 5-бұрандалы бекіту; 6-реттеу төсемі; 7саусақ білеуі
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Орындау технологиясы
1. 5 барабанды және 6 банка тесіктерінде 7 бекіткішпен бекітіңіз және
барабанға 3 пышақтың қажетті санын орнатыңыз.
2. Сегіз пышаққа қайта орнатқанда, пышақтарды В қатеріне
қалдырыңыз және А тесіктеріне қосымша төрт пышақты орнатыңыз.
Жемшөп жинайтын комбайндардың жетек механизмдерін реттеу.
Аспалы жұмыс органдарының көшіргіш табандықтарының қысымын
топыраққа реттеу
Техникалық талаптар
Аяқ киім оған 300...500 Н (30...50 кгс) күшпен әсер еткен кезде
топырақтан үзілуі тиіс.
Орындау технологиясы
Серіппенің созылатын болттарын бұрап аяқ киімнің қысымын реттеңіз.

4.52-сурет. – Көшіру аяқ киімдерінің қысымын реттеу. 1-серіппе; 2керме болт
Мотовил жетегінің белдігінің кернеуін реттеу
Техникалық талаптар
Белдіктің ортаңғы бөлігіндегі иілісі 40 Б (4 кгс) күшпен басқан кезде
16...21 мм болуы керек.
Орындау технологиясы
Мотовиль жетегінің белдігін тартыңыз, ол үшін 1 біліктің сомын мен 3
сомынның бекітілуін босатыңыз және 2сомынды бұрап, 5 доңғалақты 4
мотовильдің жақтауына жылжытыңыз.
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4.53-сурет. Мотовил жетегінің белдігінің кернеуін реттеу. 1-керме
шкивтің осі; 2-реттеуші сомын; 3- қарсысомын; 4-мотовиль рамасы; 5-керме
шкив
Конустық редуктордың үйкеліс ілінісін реттеу
Орындау технологиясы
4 қақпағын шешіп, серіппені 6-5 сомынды 3/4-1 төңкеріспен басу
арқылы моментті реттеңіз (муфтаның тайып кетуіне дейін).

4.54-сурет. Конустық редуктордың үйкеліс ілінісін реттеу. 1-корпус;2,
9 - біліктер-берілістер; 3 - шкив; 4 - қақпақ;5-реттеу сомыны;6 - табақ
серіппесі; 7 - қысым дискісі; 8 - тісті цилиндрлік дөңгелек; 10 - фланец.
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Кескіш аппараттың жетек мойынтіректерін реттеу
Орындау технологиясы
1. 9 қақпағын алыңыз және технологиялық алшақтықты реттеңіз
13 мойынтіректерінде алдымен 8 сомынды сәтсіздікке дейін
қатайтыңыз, содан кейін оны 3/4 айналымға жіберіңіз.
2. 4 қақпағын алыңыз және 14 мойынтіректеріндегі технологиялық
алшақтықты реттеңіз, 5 тығыздағыштармен пальпациялануды жойыңыз.
А-А

4.55-сурет. Кескіш аппараттың мойынтіректерін реттеу. 1- тербелмелі
білік; 2 - тірек; 3 - ұстаушы; 4, 9-қақпақтар; 5, 11, 12- төсемдер; 6-тербелгіш;
7-крестовина; 8- реттеу сомыны; 10-иінді білік; 13, 14-конустық
мойынтіректер
Дестелегіш транспортер тізбектерінің керілуін реттеу
Техникалық талаптар
Созылған конвейердегі тізбектің байланысы 20...30°диапазонында
сақалдың көмегімен айналуы керек.
Орындау технологиясы
1,6 жаңғақтарын босатып, 4, 5 болттарын бұрап, тізбек
байланыстарының қажетті кернеуін орнатыңыз.

4.56-сурет. Дестелегіш транспортер тізбектерінің керілуін реттеу. 1, 6жаңғақтар; 2-рокер; 3-тарту; 4, 5-болттар
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Астық жинайтын комбайндардың жұмыс органдарын реттеу
Реттеу көлбеу переделер елек тазалау механизмін шешеді
Орындау технологиясы
Білік сағат тілімен бұрылған кезде 3 шыбықты 4 айналдыру арқылы
елек перделерінің элементтері арасындағы алшақтықты орнатыңыз соқырлар
жабылады, сағат тіліне қарсы бұрылған кезде ашылады.

4.57-сурет. Перделердің көлбеуін реттеу тазарту механизмін шешеді. 1жалюзи; 2-решето; 3- білік; 4-маховик
Тазалау механизмінің жоғарғы елегі ұзартқышының орнын реттеу
Орындау технологиясы
3 тұтқасын 0-ден 45е-ге дейінгі диапазонда сегіз бекітілген
позициялардың біріне (оңға-ашық, солға-жабық) жылжыту арқылы ұзартқыш
жалюздердің қажетті бұрышын орнатыңыз.

4.58-сурет. Тазалау механизмінің жоғарғы елегінің ұзартқыш күйін
реттеу. 1- перде; 2-ұзартқыш; 3-тұтқа
Бастыру аппаратының саңылауларын реттеу
Техникалық талаптар
Қажетті технологиялық олқылықтар: a = 2 мм, b 6 = 18 мм.
Орындау технологиясы
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а және b қажетті технологиялық олқылықтарды орнатыңыз, сәйкесінше
1 және 6 тартқыштардың ұзындығын 2 және 4 сомындарын айналдыру
арқылы өзгертіңіз.

4.59-сурет. Бастыру аппаратының саңылауларын реттеу. 1,6тартқыштар; 2,4-тартпалы сомындар; 3-барабандар; 5- қарсысомындар
Көлбеу камера жүгірушілерінің жағдайын реттеу
Техникалық талаптар
Қажетті технологиялық алшақтық а = 5...12 мм.
Орындау технологиясы
Сырғытпалар мен конвейер тізбегінің арасындағы қажетті а саңылауын
орнатыңыз, 2-ші гайканы босатыңыз және 3-ші болтты бұраңыз, содан кейін
қайтадан сомынды қатайтыңыз.

4.60-сурет. Көлбеу камера жүгірушілерінің жағдайын реттеу. 1-рычаг;
2- қарсысомын; 3-реттегіш болт; 4-жылан; 5-транспортер тізбегі

258

Шнектің саусақ механизмін реттеу
Орындау технологиясы
1. 4 сомындарын босатып, 2 реттеу бұрандасының 1 сомынын бұрап,
бұрандалы спиральдар мен орауыш корпусының түбінің арасындағы қажетті
технологиялық алшақтықты орнатыңыз; содан кейін 4 сомындарын қайтадан
қатайтыңыз.
2. Бұранданың саусақтары мен дестелегіш корпусының түбінің арасына
қажетті технологиялық саңылауды орнатыңыз, 5 болтты босатып, 6 тұтқаны
жылжытыңыз; содан кейін 5 болтты қайтадан қатайтыңыз.

4.61-сурет. Шнектің саусақ механизмін реттеу. 1-реттеу бұрандасы; 2,
4- сомындар; 3-тірек; 5-болт; 6-тұтқа
Астық жинау комбайндарының жұмыс органдары жетектерінің
механизмдерін реттеу.
Жинақтағышты түсіру автоматын реттеу
Техникалық талаптар
А технологиялық саңылауы 2...3 мм болуы керек.
Орындау технологиясы
1. Болтты айналдыру арқылы 4 технологиялық аралықты орнатыңыз
роликтің 7бүйір беттері арасында және камера 8, 7 мм-ге тең.
2. Болтты айналдыру арқылы 6 жетек дискісі мен 7 ролик арасындағы
1технологиялық алшақтықты реттеңіз.

4.62-сурет. Регулировка механизмов приводов рабочих органов
зерноуборочных комбайнов.1, 2,4 - болты; 3 - коромысло: 5 - рычаг; 6 - диск;
7 - ролик; 8- кулачок
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Астық және масақ шнектерінің сақтандыру құрылғысын реттеу
Техникалық талаптар
Серіппелі бұрандалардың жанасуын қамтамасыз етіңіз.
Орындау технологиясы
1. 2 сығылған серіппенің қажетті ұзындығын қамтамасыз ету үшін
1сомынды босатыңыз және 3 және 5 муфталары арасында әрқайсысының
қалыңдығы 4 және 6 мм болатын 4 және 1 металл плиталарының қажетті
санын орнатыңыз.
2. 1сомынды қатайтыңыз.

4.63-сурет. Астық және масақ шнектерінің сақтандыру құрылғысын
реттеу. 1- сомын; 2-серіппе; 3, 5 - тығындау муфталары; 4,6-металл
пластиналар
Тазалау желдеткішінің вариаторын басқару механизмін реттеу
Орындау технологиясы
4 желдеткіштің қанатының айналу жиілігін алып тасталатын астық
түріне сәйкес бұраңыз.

4.64-сурет. Вариаторды басқару механизмін реттеу. 1, 8 - тарту; 2 шкала; 3 - арнайы сомын; 4 - бұранда ұшқышы; 5 - вариатордың шеткі
дискісі; 6 - вариатордың орташа дискісі; 7 - жең; 9 – білік; 10-тұтқа.
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Регулировка транспортера наклонной камеры
Технические требования
1. Длина сжатой пружины должна составлять 90 мм.
2. Технологический зазор а должен составлять 5...10 мм.
Технология выполнения
1. Для обеспечения требуемого зазора а между гребенками
транспортера и днищем 12 камеры снять гайку 2 и установить необходимое
число регулировочных шайб 3.
2. Установить и затянуть гайку 2.
Көлбеу камера конвейерін реттеу
Техникалық талаптар
1. Сығылған серіппенің ұзындығы 90 мм болуы керек.
2. А технологиялық саңылауы 5...10 мм болуы керек.
Орындау технологиясы
1. Конвейердің тарақтары мен камераның 12 түбінің арасындағы
қажетті алшақтықты қамтамасыз ету үшін 2 сомынды алыңыз және 3 реттеу
шайбаларының қажетті санын орнатыңыз.
2. 2 сомынды орнатыңыз және қатайтыңыз.

4.65-сурет.Көлбеу камераның конвейерін реттеу. 1-төменгі білік; 2,7сомындар; 3 - реттеу шайбасы;4, 9-кронштейндер; 5-аспа; 6 - тарту
бұрандасы; 8-серіппе; 10-арнайы сомын; 11-тарақтары бар конвейер; 12камераның түбі
Бастыру құрылғысының барабан жетегінің вариатор белдігінің
керілуін реттеу
Техникалық талаптар
Вариатор белдігінің иілісі 40 Н (4 кгс) тармағының ортасында белдікті
басқан кезде 2...3 мм болуы керек.
Орындау технологиясы
3 тұтқасын бұрап, вариатор белбеуінің қажетті кернеуін орнату үшін 4
көрсеткісін тұтқадағы 5 белгісімен туралаңыз.
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4.66-сурет. Бастыру құрылғысының барабан жетегінің вариатор
белдігінің керілуін реттеу. 1- жұлдызша; 2-бекіткіш;3- тұтқа; 4-бағыттауыш;
5-белдіктің шекті керілуінің белгісі; 6-шынжыр
Масақты элеватордың қырғыш тізбегінің керілуін реттеу
Техникалық талаптар
Дұрыс созылған кезде тізбектің қырғышы 30'-дан аспауы керек.
Орындау технологиясы
2 жұлдызды бекітуді босатыңыз және 1 гайканы 4 штангаға айналдыру
арқылы элеватор тізбегінің қажетті кернеуін орнатыңыз.

4.67-сурет.Масақты элеватордың қырғыш тізбегінің керілуін реттеу. 1гайка; 2-керме жұлдызша; 3-шынжыр; 4-штанга

262

4.11 Шынжыр табанды тракторларды реттеу

4.68-сурет. Шынжыр табанды трактордың жалпы түрі
Сервомеханизмді реттеу
Техникалық талаптар
1. Ілінісу муфтасының иінтірегі сенімді ұсталуы тиіс
төтенше (алдыңғы және артқы) позицияларда.
2. А технологиялық саңылауы 1,0...1,5 мм болуы керек.
Орындау технологиясы
1. 2 тартқышты айналдыру арқылы қажетті аралықты орнатыңыз.
4 аялдамасы мен 3 сервомеханизм тұтқасы арасында.
2. Қажетті 5 көктемгі кернеуді орнатыңыз
реттеу бұрандасын айналдыру арқылы 6сервомеханизмі.

4.69-сурет.Сервомеханизмді реттеу. 1-ілінісу тұтқасы;2 - тартқыш,
сервомеханизм;3 - сервомеханизмнің екі иықты тұтқасы; 4 - сервомеханизм
серіппесінің тірегі; 5-сервомеханизм серіппесі;6 - реттеу бұрандасы
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Тректердің кернеуін реттеу

4.70-сурет. Жолдардың кернеуін реттеу. 1 - шынжыр табан; 2бағыттаушы доңғалақ шанышқысының тартқыш болтының сомыны; 3-тарту
механизмінің бұрандасы
Соңғы беріліс мойынтіректеріндегі аралықты реттеу
Орындау технологиясы
1. 3 түйреуішті алыңыз және 1 гайканы 600...700 Н күшпен ораңыз
(60...70 кгс).
2. I гайканы 3 істікшенің тесігі 2 ойықпен біріктірілгенге дейін (45 ±
20)° бұрышқа бұрыңыз.
3. 4 гайканың орнын сыммен ораңыз.

4.71-сурет. Соңғы беріліс мойынтіректеріндегі аралықты реттеу. 1реттеу сомыны; 2-жетекші доңғалақ осіндегі ойық; 3-түйреуіш; 4-сым
Техникалық талаптар
Шынжыр табандардың салбырауы 20...30 мм болуы керек.
Орындау технологиясы
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2 гайканы босатып, трактордың жолдарын бұранданы 3 айналдыру
арқылы тартыңыз
Планетарлық механизм тежегішін реттеу
Техникалық талаптар
Тежегіш таспасы мен шкивтің арасындағы технологиялық саңылау 0,5
мм-ден аспауы тиіс.
Орындау технологиясы
1. 5 гайканы 3 штоктағы сақиналы тесікті 2 көздегі белгімен
біріктіргенге дейін бұрап, 9серіппенің кернеуін реттеңіз.
2. 7 таспасы мен 6 шнуры арасындағы қажетті аралықты орнатыңыз, 8
реттеу бұрандасын тоқтағанға дейін орап, содан кейін оны 1...1,5 бұрау
арқылы бұраңыз.

4.72-сурет. Планетарлық механизм тежегішін реттеу. 1- басқару
тұтқасының тарту күші; 2-серіппенің көзі; 3-өзек-серіппені реттеу
көрсеткіші; 4-тежегіш тұтқасы; 5- реттеу сомыны; 6-шкаф; 7-үйкеліс
төсемдері бар тежегіш таспа;8-реттеу бұрандасы, тежегіш таспа; 9-серіппе
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4.12 Дөңгелекті тракторлардың жүріс жүйесін реттеу

4.73-сурет. Доңғалақты трактордың жалпы көрінісі
Басқарылатын доңғалақтардың конустық мойынтіректеріндегі
осьтік саңылауды реттеу
Орындау технологиясы
1. Болттарды бұрап алыңыз, 1қақпақты алыңыз, 2тәж сомынын
ашыңыз және доңғалақтың айналуына жоғары қарсылық пайда болғанша
қатайтыңыз.
2. 2 гайканы оның ең жақын саңылауы 3цапфадағы шплинт үшін
саңылаумен сәйкес келгенше босатыңыз.
3. 2 гайканы түйреңіз.

4.74-сурет.Осьтік саңылауды реттеу. 1-қалпақ; 2-тәж сомыны; 3-цапфа
Басқарылатын доңғалақтардың конвергенциясын реттеу
Техникалық талаптар
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МТЗ-80/82 тракторлары үшін В - А айырмашылығы = 3...8 мм
(қалғандары үшін технологиялық карталарды қараңыз).
Орындау технологиясы
1. Тракторды тік сызықты қозғалыс күйіне орнатыңыз.
2. 4-ші гайканы бұрап, 5-ші құбырды бұрап, А және В өлшемдерінің
қажетті айырмашылығын орнатқанға дейін оң және сол жақ рульдік
шыбықтардың ұзындығын өзгертіңіз.
Доңғалақтардың конвергенциясын анықтауға арналған схема

4.75-сурет.Басқарылатын доңғалақтардың конвергенциясын реттеу. 1жаңғақ; 2- саусақ; 3-тартылатын жұдырық; 4-құлыптаусомыны; 5 - рульдік
түтік
Басқарылатын доңғалақтардың жолтабан енін реттеу
Орындау технологиясы
1. 4 болттарын босатыңыз және 5 қақпағын алыңыз.
2. 3 шпалдардың бекітілуін босатыңыз және 1реттеу бұрандасын
айналдыру арқылы жолдың енін жолдар аралығының еніне сәйкес
орнатыңыз.

4.76-сурет.Басқарылатын доңғалақтардың жолтабан енін реттеу. 1реттеу бұрандасы; 2-төсегіш; 3-сыналар; 4-болттар; 5-қақпақ
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Артқы доңғалақтардың енін реттеу
Орындау технологиясы
1. 2 қақпақты алыңыз.
2. Бұрау (3...6 айналым) доңғалақ күпшегіне жапсырманы бекіту
бұрандалары және жолтабан енін қажетті қатарлар аралығының еніне сәйкес
орнату.

4.77-сурет. Артқы доңғалақтардың енін реттеу. 1-болт; 2-қақпақ; 3-құрт
Доңғалақты тракторларды басқару механизмін реттеу.
Жұмыс тежегіштерін басқару механизмін реттеу
Техникалық талаптар
МТЗ-80/82 тракторының тежегіш басқышының еркін жүрісі 70...90 мм
құрауы тиіс.
Орындау технологиясы
1. 12 құлыптау гайкасын босатыңыз және 3 болтты 1 штепсельге бұрап,
тежегіш педальдың қажетті еркін жүрісін орнатыңыз.
2. 12 бекіткішті қатайтыңыз.
Тұрақ тежегішін басқару механизмін реттеу
Техникалық талаптар
4 ысырма 3-сектордың төртінші тісінде 5 күш тұтқасына 200 Н (20 кгс)
қолданылған кезде сенімді ұсталуы тиіс.
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4.78-сурет.Жұмыс тежегіштерін басқару механизмін реттеу. 1-реттеу
болты; 2-тарту; 3-тісті сектор: 4- ысырма; 5-тұрақ тежегішінің тұтқасы
Іліністі басқару механизмін реттеу
Техникалық талаптар
МТЗ-80/82 тракторларының ілінісу муфтасы басқышының бос жүрісі
30...40 мм, ал толық жүрісі (В) - 150 мм болуы тиіс.
Орындау технологиясы
1. 1 гайканы босатыңыз және 4 тартқышты 3 шанышқымен бұрап,
педальдың қажетті соққысын орнатыңыз.
2. 1 гайканы қатайтыңыз.

4.79-сурет.Іліністі басқару механизмін реттеу. 1-жаңғақ; 2-ілінісу
педалі; 3-шанышқы; 4-тарту; А-еркін жүру; В-толық жүріс
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Рульдік бағанның айналмалы білігінің осьтік тазалығын реттеу
Техникалық талаптар
Рульдік бағанның айналмалы білігінің осьтік саңылауының болуына
жол берілмейді.
Орындау технологиясы
1 сомынды тоқтағанға дейін қатайтыңыз, содан кейін оны У4
айналымға жіберіңіз.

4.80-сурет.МТЗ тракторының мысалын қолдана отырып, рульдік
бағанның айналмалы білігінің осьтік тазалығын реттеу. 1-реттеу сомыны; 2айналмалы білік; 3-руль
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4.13 Гидростатикалық трансмиссияны диагностикалау

4.81-сурет.Көлемді гидравликалық жетектің схемасы. 1-осьтік
поршенді гидравликалық қозғалтқыш;2-жоғары қысымды жең;3-осьтік
поршенді сорғы;4-басқару тұтқасы;5-гидравликалық таратқыш;6-толтыру
сорғысы;7-клапан қорабы;8-жылу алмастырғыш; 9-май сүзгісі; 10тығыздағыш сақина;11-жуғыш; 12- жартылай жоспарлағыш болт; 13 жартылай жоспарлағыш
Техникалық талаптар
1. Иінді залдың айналу жиілігі 900...1000 мин-1 кезінде сақтандырғыш
клапанның іске қосылу қысымы 1,3...1,5 МПа (13...15 кгс/см2), ал айналу
жиілігі 1800-2000 мин-1 болуы тиіс- 1,47...1,76 МПа (15...18 кгс/см2).
2. Иінді біліктің айналу жиілігі 1500...2000 мин-1 болғанда және ГСТ
басқару тұтқасының машина қозғала бастағанға дейін алға және артқа баяу
жылжуы кезінде МП-90 моторындағы құю клапанымен қолдау көрсетілетін
қысым 1,3...1,5 МПа (13...15 кгс) құрауы тиіс.
3. Иінді біліктің айналу жиілігі 800...900 мин- 1 болғанда, диапазонды
ажыратқанда және сервомеханизмді басқару иінтірегінің алдыңғы жағдайға
ауысқанда, насосқа кіре берістегі сирету 0,022 МПа (0,22 кгс/см2) құрауы
тиіс.
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0,025 МПа (0,25 кгс/см2) жоғары сирету сүзгінің ластанғанын
айғақтайды.
4.
Гидронасос-гидромотор
магистраліндегі
сақтандырғыш
клапандардың іске қосылуының номиналды қысымы 35,6 МПа (356 кгс/см).
ең төменгі рұқсат етілген-32 МПа (320 кгс см), ең жоғары рұқсат етілген 36
МПа (360 кгс/см).
Гидронасос-гидромотор магистраліндегі клапандардың іске қосылу
қысымдарының айырмасы 1,4 МПа (14 кгс/см2) аспауы тиіс.
5. ГСТ басқару иінтірегінің бейтарап жағдайында гидросорғы мен
гидромотордың ішкі қуыстарындағы қысым (дренаждың қысымы) 0,245 МПа
(2,45 кгс/см2) аспауы тиіс.
Орындау технологиясы
1. Азықтандыру жүйесіндегі қысымды анықтау үшін:
-НП-90 сорғы корпусынан тығынды бұрап, адаптердің көмегімен
өлшеу шегі 5 МПа (50 кгс/см2) дейінгі манометрді жалғаңыз;
- дизельді іске қосыңыз, иінді біліктің айналу жиілігін 900...1000 мин-1
орнатыңыз және GST басқару тұтқасының бейтарап күйінде манометр
шкаласы бойынша қауіпсіздік клапанының қысымын анықтаңыз;

4.82-сурет.Манометрлер. 1-қоректендіру жүйесінде; 2-насосқа кіре
берісте; 3-гидронасос-гидромотор магистралінде;4-гидронасос пен
гидромотордың ішкі қуыстарында
4.14 Гидроаппаратураны диагностикалау
КИ-5473 аспабымен аспалы құрылғының күштік гидроцилиндрлерінің
техникалық жай-күйін тексеру
Техникалық талаптар
Шыбықтың қозғалу жылдамдығы 2 мм/мин аспауы керек.
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үшін:

Орындау технологиясы
Күштік гидроцилиндр өзегінің герметикалығы мен жүрісін анықтау

1. Дроссель-шығын өлшегішті 1-ші сорғының айдау құбырына 3-ші
тетік арқылы жалғаңыз және оның тұтқасын айналдырып, гидравликалық
цилиндр қуысына 10 МПа (100 кгс/см2) май қысымын орнатыңыз. Құю
құбырын аспаптың 10багына түсіру.
2. 6 сызғышымен 7 аялдамасы мен 9гидравликалық цилиндрдің
8қақпағы арасындағы қашықтықты өлшеңіз.

4.83-сурет.Гидроаппаратураны диагностикалау. 1-сорғы; 2-дроссельшығын өлшегіш; 3-тіс; 4- таратушы; 5-бекіту құрылғысының ілінісі; 6сызғыш; 7-аялдама; 8-қақпақ; 9-гидравликалық цилиндр; 10-резервуар; 11сүзгі

тиіс.

КИ-5473 аспабымен сорғының берілуін анықтау
Техникалық талаптар
МТЗ-80/82 тракторының гидросорғысын беру 15 л/мин төмен болмауы
Орындау технологиясы
Гидрожүйенің ағызу магистраліндегі қысымды анықтау үшін:
1. 1 манометрді 2ағызу құбырына жалғаңыз.
2. Қозғалтқышты іске қосыңыз.
Орындау технологиясы
Рульдік басқару гидросорғысының берілуін анықтау үшін:
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4.84-сурет. Рульдік басқару жүйесі. 1-дроссель-шығын өлшегіш; 2сорғының айдау құбыры; 3-гидробак; 4-ағызу құбыры
Таратушы құрылғының техникалық жағдайын КИ-5473
аспабымен тексеру
Техникалық талаптар
МТЗ-80/82 тракторының гидросорғысын беру 15 л/мин төмен болмауы
тиіс.
Орындау технологиясы
Рульдік басқару гидросорғысының берілуін анықтау үшін:
1. Дроссель шығынын 3 дистрибьютордың 1 жоғарғы және 2төменгі
сақиналы қуыстарына бекітіңіз.
2. Дроссель-шығын өлшегіштің тұтқасын сағат тілімен бұру арқылы 10
МПа (100 кгс/см2) май қысымын орнатыңыз.
3. Шығын өлшегіш шкаласы бойынша сорғының берілуін анықтаңыз.

4.85-сурет. Гидронасосты рульдік басқарудың берілуін анықтау. 1,2 дистрибьютордың жоғарғы және төменгі сақиналы қуыстары; 3-дроссельшығыс өлшегіші; 5-кіріс құбыры; 5-ағызу құбыры
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Руль
гидрокүшейткішінің
таратқышындағы
сақтандыру
клапанының ашылу қысымын КИ-5473 аспабымен тексеру
Техникалық талаптар
К-701 тракторының сақтандыру клапанының іске қосылу қысымы 10
МПа (100 кгс/см2), ал МТЗ-80/82 тракторы - 7,5 МПа (75 кгс/см2) құрауы
тиіс.
Орындау технологиясы
Рульдік басқару гидрокүшейткішінің сақтандыру клапанын ашу
қысымын анықтау үшін:
1. Шығыс өлшегішті рульді 3гидрокүшейткіштің
ауыспалы
1штуцеріне жалғау. Төгу құбырын 6 гидробактың 5құю мойнына түсіру.
2. Орнату руль дөңгелегі в шеткі сол жақ немесе оң жақ ереже.
3. Дроссель-шығын өлшегішінің 1 тұтқасын "жабық" күйге орнатыңыз
және қысым өлшегіштің шкаласы бойынша қажетті қысымды анықтаңыз.
4. Қажет болса, қауіпсіздік клапанының жұмыс қысымын реттеңіз.
Руль гидрокүшейткішінің таратқышындағы сақтандырғыш
клапанның ашылу қысымын аспаппен тексеру.
Техникалық талаптар
К-701 тракторының сақтандырғыш клапанының іске қосылу қысымы
10 МПа (100 кгс/см2), ал МТЗ-80/82 – 7 тракторының іске қосылу қысымы
болуы тиіс.
Орындау технологиясы
Рульдік басқару гидрокүшейткішінің сақтандыру клапанын ашу
қысымын анықтау үшін:
1. Шығыс өлшегішті рульді 3гидрокүшейткіштің
ауыспалы
1штуцеріне жалғау. 6 төгу құбырын 5гидробактың құю мойнына түсіру.
2. Орнату руль дөңгелегі в шеткі сол жақ немесе оң жақ ереже.
3. Дроссель-шығын өлшегішінің 1 тұтқасын "жабық" күйге орнатыңыз
және қысым өлшегіштің шкаласы бойынша қажетті қысымды анықтаңыз.
4. Қажет болса, қауіпсіздік клапанының жұмыс қысымын реттеңіз.
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4.86-сурет. Сақтандырғышы бар рульдік басқару гидрожүйесі. 1дроссель-шығын өлшегіші; 2-кіріс гидрожетегі; 3-өтпелі штуцер; 4-таратушы
корпус; 5-гидробак; 6-ағызу құбыры
КИ-13936 аспабымен гидрожүйе сүзгісінің техникалық жай-күйін
тексеру
Техникалық талаптар
Иінді біліктің номиналды айналу жиілігі кезіндегі май қысымы 0,25
МПа (2,5 кгс/см2) аспауы тиіс. Жоғары мәндер сүзгінің ластануын көрсетеді.

4.87-сурет. Сүзгінің техникалық күйін тексеру. 1-манометр; 2-ағызу
құбыры
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4.15 Қозғалтқыштарды диагностикалау
КИ-13936 құрылғысымен майлау жүйесіндегі май қысымын өлшеу
Орындау технологиясы
1. КИ-13936 құрылғысын магистральға қосыңыз.
2. Қозғалтқышты жылытып, иінді біліктің номиналды жылдамдығын
орнатыңыз.
3. Қысым өлшегіш шкаласы бойынша қысымды анықтаңыз.
4. Алынған мәнді дизельдің паспорттық деректерімен салыстырыңыз.

4.88-сурет. Қозғалтқыштағы май қысымын тексеру. 1-манометр; 2шланг; 3- сомын; 4-май сүзгісі
Отынды биязы тазалау сүзгісіндегі қысым айырмасын өлшеу
Орындау технологиясы
Дифференциалды қысым кезінде отынды жұқа тазарту сүзгісінің
жұмысын анықтау үшін сізге:
1. Құралды қосу
2. Сүзгі корпусында ауаны шығару үшін 2клапанды ашыңыз және
жанармай сорғымен айдау арқылы қысым өлшеуішінің шкаласын анықтаңыз.
Алынған мәнді дизельдің паспорттық деректерімен салыстырыңыз.
3. 1 құрылғыны алып тастаңыз.
1-КИ-13943 құрылғысы;
2-отынды жұқа тазарту сүзгісі
Цилиндрлерде вакуумметрмен сиретуді өлшеу
Техникалық талаптар
1. Қозғалтқыш 3000 мото-сағатқа дейін жұмыс істеген кезде 0,076
МПа-дан (0,76 кгс/см2) кем емес, ал 3000 мото-сағаттан жоғары жұмыс
істеген кезде 0,070 МПа-дан (0,70 кгс/см2) кем емес цилиндрлерде рұқсат
етілген сирету.
2. Цилиндрлер арасындағы сиретудің рұқсат етілген айырмасы 0,02
МПа (0,2 кгс/см2) аспайды.
Орындау технологиясы
Кеңейту цикліндегі цилиндрлерде сирету дәрежесін анықтау үшін:
1. Саптаманы алыңыз және вакуумметрдің ұшын бірінші цилиндрдің
саптамасына мықтап салыңыз.
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2. Иінді білікті іске қосу құрылғысымен айналдырып, вакуумметр
шкаласы бойынша цилиндрдегі қысымды бекітіңіз.
3. Сол сияқты, басқа цилиндрлердегі сиретуді анықтаңыз.
4.16 Дизель отын аппаратурасына техникалық қызмет көрсету.
Отын сорғысының плунжерлік жұптарының техникалық жай-күйін
тексеру
Техникалық талаптар
1. Плунжер жұбы жасаған қысым 32...35 МПа (320-350 кгс/см2) болуы
керек.
2. Қысымның түсу уақыты кемінде 10 с болуы тиіс.
Орындау технологиясы
1. Плунжер жұбы жасаған қысымды анықтау үшін сізге:
- 1 отын құбырын тексерілетін сорғы бөлімінен ажыратыңыз және 3
механотестерді өтпелі құрылғы арқылы жалғаңыз;
- дизельді іске қосқышпен айналдырып, отын беруді біртіндеп
арттырып, қысым көрсеткішінің максималды ауытқуын бекітіңіз. Қажет
болса, қысымды реттеңіз.
2. Айдау клапанының герметикалығын анықтау үшін манометрдің
көрсеткішін 2-ден 18...20 МПа (180...200 кгс/см2) дейін жеткізе отырып, 3
механотестер тұтқасымен бірнеше тербеліс жасаңыз және секундомердің
көмегімен отын қысымының түсу уақытын 15-тен 10 МПа (150...100 кгс/см2)
анықтаңыз.

4.89-сурет. Отын жүйесіндегі қысымды анықтау.1-отын құбыры; 2манометр; 3-КИ-5918 механотестері
Отын форсункасын реттеу
Техникалық талаптар
Отынды бүрку сәтінде жарамды форсункада анық үзік-үзік жоғары
дыбыс естілуі тиіс.
Орындау технологиясы
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1. Отынды бүріккішпен бүрку сапасын анықтау үшін:
- механотестерді штуцерге жалғау 5 форсункалар;
- механотестер тұтқасымен бірнеше тегіс тербелістер жасаңыз, содан
кейін оны күрт жылжытыңыз.
Қажет болса, саптаманы алыңыз, бензин мен дизель отынындағы ине
мен бүріккіш корпусын шайыңыз және мыс сыммен 1 бүріккіш корпусының
ішкі қуысы мен саңылауларын тазалаңыз (корпус қуысы үшін сымның
диаметрі - 1 мм, ал саңылаулар үшін - 0,3 мм).
2. Инжектормен жанармай құюдың басталу қысымын тексеру үшін:
- механотестер тұтқасымен бірнеше тербеліс жасап, манометр
көрсеткішінің максималды ауытқуын бекітіңіз;
- өлшеу нәтижелерін тексерілетін саптаманың паспорттық
деректерімен салыстырыңыз.
Қажет болса, 11 реттеу бұрандасын айналдыру арқылы инъекция
қысымын реттеңіз.

4.90-сурет. Жанармай инжекторы. 1-бүріккіш корпус; 2-бүріккіш ине;
3-бүріккіш сомын; 4-саптаманың корпусы; 5-саптаманың фитингі; 6-серіппе;
7-саптаманың қақпағын төсеу; 8- сомын; 9-саптаманың қақпағы;10-реттеу
бұрандасының сомыны; 11-реттеу бұрандасы; 12-өзек; 13-саптаманың
тығыздағышы
Отын беру жүйесінен ауаны шығару
Орындау технологиясы
1. Болтты 1-2 айналымнан бұрап алыңыз және жанармай ағынындағы
ауа көпіршіктері толығымен жойылғанша жүйені 3 жанармай сорғысы
арқылы сорыңыз.
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2. 1 болтты ораңыз.
1-болт;
2 - жұқа сүзгі;
3-қолмен сорғы.
Отынды беру уақытын реттеу
Орындау технологиясы
1. 1 моментоскопты сорғының бірінші бөлігінің фитингіне орнатыңыз.
2. Иінді білікті баяу айналдырып, отын беру уақытының нақты
бұрышына сәйкес келетін сәтте отын қозғалысының басталуын анықтаңыз.
3. 2 көрсеткіш көрсеткісінің қосылу муфтасындағы 4 тәуекелмен
сәйкестігін тексеріңіз.
4. Егер 2-көрсеткіш 4-тәуекелмен сәйкес келмесе, болттарды бұрап
алыңыз 6, сорғының білік жетегінің фланецін біріктірілгенге дейін бұраңыз
және 6болттарды ораңыз.

4.91-сурет. Отынды беру уақытын реттеу: 1-моментоскоп; 2 көрсеткіш; 3, 4 - жалғағыш муфтадағы тәуекелдер; 5 - пластиналар; 6 болттар; 7-фланец
4.17 Қозғалтқыштарды реттеу
Картер табанындағы май деңгейін тексеру
Техникалық талаптар
Май деңгейі зондқа қолданылатын "В" және "Н" белгілерінің арасында
болуы керек.
Орындау технологиясы
1. Картер табанындағы майдың 1 деңгейін зондпен тексеріңіз.
2. Қажет болса, майды 2 мойын арқылы қажетті деңгейге қосыңыз.
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4.92-сурет. Қозғалтқыш картеріндегі май деңгейін тексеру: 1-сүңгі; 2май құю мойыны; 3-қақпақ
Радиатордағы салқындатқыш сұйықтық деңгейін тексеру
Техникалық талаптар
Сұйықтық деңгейі су құятын мойынның төменгі ұшына жетуі керек.
Орындау технологиясы
1. Радиатордағы салқындатқыштың деңгейін тексеріңіз.
2. Қажет болса, салқындатқышты 1құю мойыны арқылы қосыңыз.

4.93-сурет.Салқындату жүйесіндегі салқындату сұйықтығының
деңгейін тексеру: 1-құю мойны; 2-мойынның төменгі жағы
Клапандарды реттеу
Техникалық талаптар
Иінді білікті айналу бағытына кезекпен бұра отырып, олардың жұмыс
тәртібіне сәйкес әрбір цилиндрдегі иінді біліктер мен клапандар өзектерінің
арасындағы саңылауларды өлшеңіз және реттеңіз.
Орындау технологиясы
1. 1 қарсы сомынды босатыңыз.
2. 5 зондының саңылауына қажетті қалыңдығын салыңыз.
3. 1 сомынды кілтпен ұстап тұрып, 2бұранданы орап, содан кейін
бұранданы 2 бұрағышпен ұстап тұрып, 1 сомынды қатайтыңыз.
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4.94-сурет.Клапанның жылу саңылауын реттеу.1-құлыптау сомыны; 2 реттеу бұрандасы; 3 - рокер; 4 - клапан; 5- сүңгі.
Іске қосу қозғалтқышын реттеу
Ұшқын штепсельін реттеу
Техникалық талаптар
Оталдыру білтесінің электродтары арасындағы саңылау 0,6...0,75 мм
болуы тиіс.
Орындау технологиясы
Оталдыру электродтары арасындағы қажетті саңылауды орнату үшін:
1. Дөңгелек зондпен 7бүйірлік
және 8 орталық
электродтар
арасындағы алшақтықты анықтаңыз.
2. Қажет болса, қажетті саңылауды алғанға дейін 7 бүйірлік электродты
бүгіңіз.

4.95-сурет. От алдыру білтесі
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1-контактілі сомын;
2-шайба;
3-оқшаулағыш;
4-корпус;
5-жылу шығаратын шайба;
6-тығыздағыш сақина;
7-бүйірлік электрод;
8-орталық электрод
Магнетоны реттеу
Техникалық талаптар
Магнето контактілері арасындағы алшақтық 0,25...0,35 мм болуы керек.
Орындау технологиясы
Магнето контактілері арасындағы қажетті алшақтықты орнату үшін:
1. 1 бұрандасын эксцентриктің ұясына салынған 4бұрағышпен
босатыңыз.
2. Жылжымалы контактіні 3 қажетті алшақтықты алғанға дейін
жылжытыңыз және 1бұранданы қатайтыңыз.
0,25...0,35

4.96-сурет. Магнето контактілерін реттеу. 1-бұранда; 2- жылжымайтын
байланыс; 3- жылжымалы байланыс; 4-эксцентрик
4.18 Автотракторлық электр жабдықтарын реттеу
Генератор жетегінің белдігінің кернеуін реттеу
Техникалық талаптар
Қалыпты созылған белдіктің иілісі 40 Н (4 кгс) тармақтың ортасында Р
басу күші кезінде 15...22 мм болуы керек.
Орындау технологиясы
1. 2, 3 болттардың бекітілуін босатыңыз.

283

2. 4 генераторды кергіштің ойығы бойымен 2 белдіктің қажетті иілуін
алғанға дейін бұраңыз.

4.97-сурет. Генератордың жетек белбеуінің керілуін реттеу. 1генератордың табанын бекіту болты; 2-кергіш; 3-генераторды кергішке
бекіту болты; 4-генератор; 5-сына белдікті беру
Стартердің берілісі мен ұшқыштың тәжі арасындағы алшақтықты
реттеу
Техникалық талаптар
Стартердің берілісі мен ұшқыштың тәжі арасындағы алшақтық 1...4 мм
болуы керек.
Орындау технологиясы
1 эксцентрлік осьті ашыңыз және оны бұрап, стартердің берілісі мен
шыбынның тәжі арасындағы қажетті алшақтықты орнатыңыз (тарту релесі
қосылған кезде).

4.98-сурет. Стартерді реттеу. 1-эксцентрлік ось; 2- сомын; 3-беріліс
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Электр қозғалтқыш режимінде жұмыс істеген кезде КИ-1093
аспабымен бос жүріс тогы және кернеу бойынша тұрақты ток генераторының
жай-күйін тексеру схемасы
Техникалық талаптар
Қуат кернеуі 12 В болған кезде генератор тұтынатын Ток 6 А-дан
аспауы керек.
Орындау технологиясы
1. Шкивтен белдікті алыңыз.
2. Сымдарды генератордың M терминалы мен құрылғының B
терминалы, генератордың I терминалымен құрылғының M терминалы және
реле-реттегіштің B терминалымен құрылғының A терминалы арасында
қосыңыз.
3. Қозғалтқышты іске қосыңыз.
4. Құрылғы шкаласындағы генератордың ток күші мен кернеуін
анықтаңыз.

4.99-сурет. Генератор тұтынатын токты анықтау. 1-КИ-1093 аспабы; 2генератор; 3-реле-реттегіш
Реле-реттегіш кернеуін реттеу
Орындау технологиясы

4.100-сурет. Реле-реттегіш, реттеу
2 бұранданы қоршаған ауаның температурасы 5 °C-тан жоғары болған
кезде "Л" күйіне немесе қоршаған ауаның температурасы 5 °C-тан төмен
болған кезде "3" күйіне бұрап, генератордың кернеуін маусымға сәйкес
орнатыңыз.
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4.19 Машиналарды диагностикалау және техникалық қызмет
көрсету учаскесі
Техникалық талаптар
Учаскені өндірістік корпуста бір сағат ішінде 8 есе ауа алмасуды
қамтамасыз ететін сору-сыртқа тарату желдеткішімен, сондай-ақ жұмыс істеп
тұрған қозғалтқыштардан шығатын газдарды жергілікті сорғышпен (иілгіш
жеңмен) және тексеру шұңқырымен жабдықталған оқшауланған үй-жайда
орналастыру.
Учаскесінде жүргізеді:
- реттелген техникалық қызмет көрсету, яғни машиналардың
параметрлерін олардың мәндерін бақылаусыз белгіленген жиілікпен қалпына
келтіру;
- машиналардың параметрлерін мерзімді бақылау (диагностикалау)
және осы бақылаудың нәтижелері бойынша олардың мәндерін қалпына
келтіру арқылы техникалық қызмет көрсету.
Учаскедегі негізгі технологиялық операциялар:
- Бақылау-диагностикалық және реттеу;
- майдың, отынның және тежегіш сұйықтықтың ағуын жою;
- Бұрандалы қосылыстарды тарту;
- қозғалтқыштардың пайдаланылған газдарындағы ластаушы заттардың
құрамын анықтау;
- күрделі емес ақауларды жою.
-КИ-28065 диагностикалық құралдардың стационарлық жиынтығы:
-КИ-5918 отын аппаратурасын тексеруге арналған механотестер;
-КИ-5973 қозғалтқыш цилиндрлерінің герметикалығын талдауыш;
-КИ-28095 турбокомпрессорын диагностикалауға арналған құрылғы;
-КИ-13936 төмен қысымды отын беру жүйесін тексеруге арналған
құрылғы;
-КИ-4941 моментоскопы (отын беру басталған сәтті анықтауға
арналған құрылғы);
- дизель қуатын өлшегіш (ИМД);
-КИ-13671 картерлі газ шығысын өлшегіш;
-КИД-2м дизельдің экологиялық параметрлерін бақылауға арналған
түтін өлшегіш;
- КИ-13926 жанармайының берілу уақытын тексеруге арналған
құрылғы.
Жөндеу шеберінің жабдықтау жиынтығы:
-КИ-8927.08 пайдаланылған газдарды сору жүйесі;
- ОРГ тораптары мен бөлшектеріне арналған стеллаж-1468-05-320А;
-ОМ-1316 жылжымалы жуу ваннасы;
- пайдаланылған майларды жинауға арналған қондырғы с-608;
- коррозияға қарсы жабындарды жағуға арналған қондырғы 4122-1;
- аспаптық арба 70-7878-1004.
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4.101-сурет. Диагностикалау және ТҚК учаскесі
1 - стационарный комплект диагностических средств КИ-28065; 2 комплект оснастки мастера; 3 - нагнетатель пластичных масел с
пневмоприводом С-322; 4 - установка для отсоса масла из картера двигателя,
очистки масла и заправки АТУ-28074-1;5 - маслораздаточная колонка
3155М1; 6 - передвижная тележка с набором инструментов.
4.20 Газ және электрмен дәнекерлеу учаскесі
Техникалық талаптар
1. Учаскені басқа жұмыс орындарынан дәнекерлеу жұмыстарына
арналған қалқандармен міндетті түрде оқшаулай отырып, арнайы бөлінген
үй-жайда немесе өндірістік корпуста орналастыру.
2. Жұмыс орнының ауданы-кемінде 10 м2, өту жолдарының ені кемінде 1 м, үй-жайдың биіктігі-кемінде 3,25 м.
3. Газ баллондарын қамыттармен бекітіп, арнайы шкафтарда тігінен
орнату.
4. Бөлменің қабырғалары отқа төзімді.
5. Бір сағат ішінде 12 есе ауа алмасуды қамтамасыз ететін желдету.
Учаскедегі негізгі технологиялық операциялар:
- болат және шойын бөлшектерін дәнекерлеу;
- жіңішке қаңылтыр плюстің бөлшектерін дәнекерлеу;
- бөлшектердегі жарықтарды дәнекерлеу;
- бөлшектерді дәнекерлеу;
- металл кесу;
- бөлшектерді қатты қорытпалармен балқыту.
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4.102-сурет. Газ-электрмен дәнекерлеу учаскесі:1-ОКС-7523 электрмен
дәнекерлеу жұмыстарына арналған үстел; 2-ОРГ 5127оттегі және ацетилені
бар баллондарды сақтауға арналған шкаф;3-ОКС-7547газбен дәнекерлеу
жұмыстарына арналған үстел; 4 - ОКС-5157дәнекерлеу жұмыстарына
арналған қалқан; 5-ТД-306 типті дәнекерлеу трансформаторы.
4.21 Қозғалтқыштардың техникалық сервисінің учаскесі
Техникалық талаптар
1. Электр қайраңының болуы.
2. Көтеру-тасымалдау құрылғысын орнату мүмкіндігін қамтамасыз
ететін үй-жайдың биіктігі.
3. Жұмыс орындарындағы ағаш қалқандардан жасалған төсемі бар үйжайдағы бетон еден.
4. Жұмыс орындарын жарықтандыру табиғи-25...30 лк, жасанды-30...40
лк.
5. Бөлме температурасы 17...20 ˚С.
6. Бір сағат ішінде 8 есе ауа алмасуды қамтамасыз ететін желдету.
Қозғалтқыштың құрастыру бірліктеріне қызмет көрсету және жөндеу
бойынша негізгі технологиялық операциялар.
Цилиндрлердің басын ауыстыру немесе жөндеу тығыздықты қалпына
келтірумен клапан - клапанның ер-тоқымы мыналарды қамтиды:
- клапандарды, серіппелерді, сухариктерді, форсункаларды шешу;
- үю бетінің тегістігін тексеру;
- клапандардың суға кетуін тексеру;
- цилиндрлік белдікті тексеру;
- клапандарды тегістеу;
- клапанды ұяларды фрезерлеу;
- клапандарды ысқылау;
- клапандардағы саңылауларды реттеу;
- тығыздағыштарды ауыстыру.
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Цилиндр-поршеньді топ және иінді-шатун механизмі
Түбір және шатун жапсырмаларын ауыстыру (тек бір гильза мен
поршеньді ауыстыруға рұқсат етіледі) мыналарды қамтиды:
- поршень сақиналарын ауыстыру;
- цилиндр гильзаларының диаметрін тексеру;
- цилиндр гильзаларын алу;
- поршеньді сақина-ойық саңылауларын тексеру;
- юбка поршенінің диаметрін тексеру;
- сақина құлпындағы саңылауды тексеру;
- байланыстырушы шыбықтың жоғарғы және төменгі бастарының
диаметрін тексеру;
- поршень бастырмасының ойықтарына бекіткіш сақиналарды орнату;
- цилиндр гильзаларының блок бетінен шығуын тексеру;
- маховикті алу және орнату (шпилькалардың ақаулары немесе
үзілулері болған кезде);
- маховик картерін алу және орнату (жарықтар болған кезде);
- иінді білікті ауыстыру;
- негізгі және шатун подшипниктерінің қақпақтарын алу және орнату;
- иінді біліктің тығыздағыштарын ауыстыру (білікті шешпей).
Турбокомпрессор
Турбинаның корпусындағы компрессордың немесе күйіктің ағынды
бөлігіндегі шайырлы шөгінділерді кетіру үшін ішінара бөлшектеп ауыстыру
немесе жөндеу мыналарды қамтиды:
- подшипниктерде люфтті тексеру;
- саңылауды тексеру тығыздағыш сақина-ойық.
Май центрифугасы
Ротор мен сопло тесіктерін тазалау.
Редукциялық және қауіпсіздік клапандары
Серіппелерді реттеу және ауыстыру.
Су сорғысы
Желдеткіш шкивін, хабты, доңғалақ жинағын, тығыздағыш шайбаны
ауыстыру немесе жөндеу:
- - су сорғысы Корпусы мен қозғағыш қалақтарының арасындағы
саңылауды тексеру;
- желдеткіш белбеуінің кернеуін тексеру;
- шкивтер бұлақтарының сәйкес келмеуін тексеру.
Іске қосу қозғалтқышы
Поршеньдік сақиналарды ауыстыру қажеттілігі диагнозбен анықталады
және мыналарды қамтиды:
- цилиндр-поршеньді ауыстыру;
- цилиндр диаметрін тексеру;
- поршень диаметрін тексеру;
- сақина құлпындағы саңылауларды тексеру;
- поршеньді сақинаның саңылауын тексеру;
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- байланыстырушы шыбықтың жоғарғы және төменгі бастарының
диаметрін тексеріңіз.
Ілінісу ілінісі
Жетек дискісін ауыстыру және ілінісу муфтасын реттеу мыналарды
қамтиды:
- жетек дискілерінің қалыңдығын тексеру;
- жапсырмалардағы тойтармалардың суға батуын тексеру.
Ауатазартқыш
Сүзгі элементтерін ауыстыру және ауа тазартқышты тазарту бұрандалы
қосылыс
Бұрамаларды ауыстыру, бұрамаларды дәнекерлеу, бұрама тесіктерді
қалпына келтіру, берілген күшпен қосылыстарды тарту.

4.103-сурет. Қозғалтқыштарға техникалық қызмет көрсету учаскесі:
1 - 724-Р ілінісу муфталарын бөлшектеуге, құрастыруға және реттеуге
арналған құрылғысы бар слесарлық жұмыс үстелі; 2- ОМ-1316 жылжымалы
жуу ваннасы; 3- Д-240 ОПТ 5557 үлгісіндегі қозғалтқыштарды бөлшектеуге
және құрастыруға арналған стенд; 4- СМ Д-60 ОР-5500 үлгісіндегі
қозғалтқыштарды бөлшектеуге және құрастыруға арналған стенд; 5-Р-186
клапандарының фасоктарын тегістеуге арналған қондырғы; 6 - айналдырутежегіш КМ-5543 стенді; 7 - Д-240 ОПТ 5557 үлгісіндегі қозғалтқыштарды
бөлшектеуге және құрастыруға арналған стенд; клапандар ОР 6687; 8тегістеуге арналған айлабұйымы бар жұмыс орны, слесарь, Р-176 клапанды
ұялар.
4.22 Дизель отын аппаратурасының техникалық сервис учаскесі
Техникалық талаптар
1. Жабдықтар мен бақылау аспаптарын орналастыруға жеткілікті үйжайдың ауданы.
2. Ауа температурасы 20 °С.
3. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60...80%.
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4. Бір сағат ішінде 9 есе ауа алмасуды қамтамасыз ететін желдету.
5. Электр жарығы кемінде 150 лм Жарық ағынымен біркелкі.
Дизель отын аппаратурасының құрастыру бірліктеріне қызмет көрсету
және жөндеу жөніндегі негізгі технологиялық операциялар
Жоғары қысымды отын сорғысы
1. Сорғының сыртқы беттерін және реттегіштің ішкі қуыстарын
тазалау.
2. Сорғының техникалық жағдайын тексеру:
- бақылау люктері арқылы бөлшектердің, реттегіш серіппелерінің және
итергіштердің жай-күйін, сондай-ақ рейканың бірқалыпты қозғалуын көзбен
шолып анықтау;
- камера білігінің осьтік люфтін тексеру және реттеу;
- тісті жең - тісті рельске ілу саңылауын тексеру;
- тексеру, реттеу және қажет болған жағдайда айдау клапанын
ауыстыру;
- қайта іске қосу клапанының ашылу қысымын тексеру және реттеу;
- плунжер жұптарын тексеру және қажет болған жағдайда ауыстыру;
- сорғыны домалату (плунжер жұбын, айдау және қайта іске қосу
клапандарын, итергішті, сору сорғысын, сондай-ақ реттегіштің негізгі
бөлшектерін ауыстырған жағдайда).
3. Сорғыны сынау және реттеу:
- сорғының секцияларымен отын беруді бастауды тексеру және реттеу
және оны секциялар бойынша кезектестіру;
- номиналды және іске қосу режимдерінде, сондай-ақ бос жүрістің ең
жоғары айналу жиілігі мен ең жоғары айналу моментінде айналымдар санын,
өнімділікті және отын берудің біркелкілігін реттеуішті реттеу;
- сорғыны қозғалтқышқа орнату, отын беруді бастаудың озу бұрышын
тексеру және реттеу.
Форсунка
1. Форсунканы тазалау.
2. Форсунканы бөлшектеу.
3. Бүріккіштің кокстелген сопло саңылауларын күйіктен тазарту.
4. Бүріккіштің корпусындағы иненің бірқалыпты жүруін тексеру.
5. Ине мен бүріккіш корпусының беттерін ысқылау.
6. Саптаманы құрастыру.
7. Саптаманы реттеу:
- жанармай құюдың басталу қысымын анықтау;
- отынның бүрку сапасын анықтау.
8. Форсунканы қозғалтқышқа орнату.
Отын сорғысы
1. Сорғыны тазарту.
2. Сорғыны бөлшектеу.
3. Бөлшектерді анықтау және ауыстыру.
4. Сорғыны құрастыру.
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5. Сорғының кіріс және шығыс қысымын өлшеу арқылы өнімділігін
анықтау.
Отын сүзгісі
1. Сүзгіні тазалау.
2. Сүзгіні бөлшектеу және құрастыру.
3. Сүзгі сынағы:
- тығыздықты тексеру;
- өткізу қабілетін тексеру;
- гидравликалық кедергіні тексеру.

4.104-сурет. Дизель отын аппаратурасының техникалық сервисінің
учаскесі
1-ОМ-1316 жылжымалы жуу ваннасы;
2-КИ-15706 форсункаларын сынауға және реттеуге арналған аспап;
3-КИ-15711М дизельді отын аппаратурасын сынауға және реттеуге
арналған стенд;
4-ОР-15727 айлабұйымдар мен жарақтар жиынтығы бар слесарлық
жұмыс орны;
5-форсункаларды кокстеуге арналған қондырғы ОР 1573;
6-құм жәшігі.
4.23 Гидроагрегаттардың техникалық қызмет көрсету учаскесі
Техникалық талаптар
1. Учаскені бір сағат ішінде 9 есе ауа алмасуды қамтамасыз ететін сорусыртқа тарату желдеткішімен жабдықталған оқшауланған үй-жайда
орналастыру.
2. Жабық орындалған жарықтандыру аппаратурасы.
3. Сынақ стендін діріл мен шу деңгейін төмендетуді қамтамасыз ететін
берік негізде орнату.
4. Сынақ стендін жерге қосу.
Учаскедегі негізгі технологиялық операциялар:
- бөлшектердің сыртқы беттерін тазалау және жуу;
- бөлшектеу;
- ақауларын анықтау;
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- техникалық резеңке тығыздағыштарды (манжеттер, тығыздамалар,
төсемдер) ауыстыру;
- сорғылардың тістегершіктері мен үлестіргіштердің золотниктерін
ауыстыру;
- гидроцилиндрлер штоктарын түзету;
- құбырлардың зақымдалған учаскелерін қалпына келтіру;
- құрастыру;
- гидроагрегаттарды сынау және реттеу.

4.105-сурет. – Гидроагрегаттардың техникалық қызмет көрсету
учаскесі.1-ОР-14593 үстел гидравликалық пресі бар слесарлық жұмыс үстелі;
2-ОМ-1316 жылжымалы жуу ваннасы;3-КИ-4815 гидроагрегаттарын сынауға
және реттеуге арналған әмбебап стенд;4-ОР-125Ю гидроагрегаттарын
ағымдағы жөндеуге арналған жарақтар жиынтығы бар слесарлық жұмыс
үстелі;5-ОМ-28053 майларын тазартуға арналған қондырғы
4.24 Автотракторлық электр жабдықтарының техникалық
сервисінің учаскесі
Техникалық талаптар
Учаскесінде жүргізеді:
Генераторларды, стартерлерді, реле-реттегіштерді, бір сағат ішінде ауа
алмасуды, таратқыштардың үзгіштерін, тұтану катушкаларын және
жарықтандыру аспаптарын 8 рет жөндеуді қамтамасыз ететін желдету.
Учаскедегі негізгі технологиялық операциялар:
- электр жабдықтарының сыртқы беттерін әр түрлі ластанудан тазарту;
- оталдыру шырақтарын, түйіспелер мен щеткалардың беттерін
күйіктен және тотығудан тазарту;
- бөлшектеу және құрастыру;
- саңылауларды реттеу;
- стартер зәкірінің коллекторын тесу;
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- тегістеу;
- щеткаларды ысқылау;
- дәнекерлеу;
- майлау.

4.106-сурет. Техникалық сервис учаскесі. 1- Р-175 үстел-бұрғылау
қондырғысы; 2- КИ-968 электр жабдығын сынауға және реттеуге арналған
әмбебап стенд;3 - ПИМ-1424 электрик-слесарь құралының жинағы бар
слесарлық жұмыс үстелі;4-Э-203 от алдырғышын тазалауға және сынауға
арналған құрылғылар жиынтығы.
4.25 Қаңылтыр учаскесі
Техникалық талаптар
Учаскені бір сағат ішінде 5-6 есе ауа алмасуды қамтамасыз ететін сорусыртқа тарату желдеткішімен жабдықталған өндірістік ғимараттың
оқшауланған үй-жайында орналастыру.
Қалайы жұмыстарын орындау технологиясы
1. Табақ металының ақаулары дөңгелек соққылармен Болат
балғалармен жойылады.
2. Өңделген беттер мыс немесе болат балғаларды жұқа мыс немесе
алюминий парағы арқылы басқарады.
3. Жұқа парақтар ағаш балғалармен, өте жұқа - үтіктеуіштермен
басқарылады.
4. Қатайтылған бөлшектер мен дайындамалар тегістеу балғаларын
басқарады.
Учаскедегі негізгі технологиялық операциялар:
- кабинадағы майысуларды, қауырсынның бөлшектерін, қаптамаларды
және т. б. түзету.;
- кедір-бұдырларды түзету;
- өрік бөлшектерін ауыстыру;
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- су және май радиаторларын, ауа тазартқыштарды, отын бактарын,
төмен және жоғары қысымды құбырларды жөндеу.

4.107-сурет. Қаңылтыр учаскесі
1 -И-332 түзетуге арналған гидрожетегі бар аспаптар мен
айлабұйымдар жиынтығы;
2-ОР-12624жұқа табақты металды кесуге арналған үстел үсті
қондырғысы;
3-Р-175 үстел-бұрғылау қондырғысы бар слесарлық жұмыс орны;
4-ОР-5Ю5қаңылтыр жұмыстарына арналған слесарлық жұмыс орны.
4.26
Участок
технического
обслуживания
и
зарядки
аккумуляторных батарей
Техникалық талаптар
1.Жөндеу бекеті үшін 1-2,5 еселік, ал зарядтау бекеті үшін 6-8 еселік
ауа алмасуды қамтамасыз ететін автономды сору-сыртқа тарату желдеткіші.
2. Сыртқы тұндырғышқа шығатын керамикалық құбырлардан жасалған
оқшауланған кәріз, онда ағынды сулар сілтілі ерітінділермен
бейтараптандырылады.
3. Су құбырының болуы.
4. Күкірт қышқылы буларының концентрациясы 2 мг/м3, ал қорғасын
булары мен оның тотықтары - 0,01 мг/м3 аспауы тиіс.
Учаскедегі негізгі технологиялық операциялар:
- батарея мен оның желдеткіш саңылауларын шаң мен кірден, ал
полюстік шықпаларды-тотықтардан тазарту;
- электролит деңгейін, тығыздығын және температурасын тексеру;
- батарея кернеуін тексеру;
- құю мастикасын ауыстыру;
- элемент аралық қосылыстарды дәнекерлеу;
- полюстік түйіндерді дәнекерлеу;
- электролитті дайындау және құю;
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- батареяны зарядтау.

4.108-сурет. ТҚК және аккумуляторларды зарядтау учаскесі
1-ПТ-7300 батареяларын жөндеуге арналған құрылғылар жиынтығы
бар слесарлық жұмыс орны; 2-ОПР-2915 шам қыздырғышы;3-ОПР-2241 ауа
сорғысы бар үстел;4-АТУ-12495 аккумуляторлық батареяларын жедел
зарядтауға арналған қондырғы;5-АТУ-13506 дистилляторы
4.27 Шина жөндеу учаскесі
Техникалық талаптар
1. Учаскені бір сағат ішінде ауа алмасуы 6 еселік сору-сыртқа тарату
желдеткішімен жабдықталған оқшауланған үй-жайда орналастыру.
2. Сору желдеткіші құбырларының сору саңылауларының еденнен 300400 мм биіктікте немесе тікелей шаң түзілу және зиянды заттардың бөліну
көзінде орналасуы керек.
3. Қалыпты температуралық режимді қамтамасыз ету.
Учаскедегі негізгі технологиялық операциялар:
- дөңгелектерді жинау;
- шиналарды бөлшектеу;
- қақпақшалар мен камералардың ақауын анықтау;
- камералар мен қақпақтардың ішкі беттерін тазалау;
- зақымдалған учаскелерді жөндеуге дайындау (плат, пластырь және
вентиль өкшелерін дайындау, тегістеу, желім жағу және кептіру);
- зақымдануларды бітеу және шұралардың өкшелерін салу;
- вулканизация;
- шиналарды жөндеуден кейінгі өңдеу;
- дискілерді түзету;
- жөндеу сапасын бақылау;
- шиналарды монтаждау.
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4.109-сурет. Шина жөндеу учаскесі.1-Ш-513 доңғалақ дискілерін
түзетуге арналған құрылғысы бар шиналарды монтаждауға және
бөлшектеуге арналған стенд; 2-Ш-308 шина жөндеушіге арналған
құрылғылар жиынтығы бар слесарлық жұмыс үстелі; 3-ОРГ-5137
камераларының герметикалығын тексеруге арналған ванна; 4 - Ш-113
вулканизаторлары және шиналардың қақпақтары мен камераларын жөндеуге
арналған 6134 модель; 5-С-412жылжымалы компрессоры; 6-К-623
дөңгелектерін теңгеруге арналған стенд
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Практикалық жұмыстар
№1 зертханалық жұмыстар
Тақырыбы: ПЛН-3-35 соқасын реттеу және реттеу.
Сабақтың мақсаты: Соқаның құрылымы, жұмыс принципі және
реттелуі туралы білімді бекіту.
Жұмыс орнының жабдықтары: соқалар, құралдар жиынтығы,
нұсқаулық карталар, оқу плакаттары.
Студент келесіні білу керек:
Білу-соқаның жіктелуі, мақсаты, құрылысы, жұмыс принципі және оны
реттеу.
Білу-соқаны жұмысқа дайындау, техникалық жағдайын анықтау және
жұмысқа реттеу.
Есепті жасау тәртібі
1. Соқа құрылғысын сипаттау
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Кестені толтырыңыз
Көрсеткіштер атауы
Көрсеткіштер
Корпустар саны
Корпустың қармау ені, см.
Жыртудың ең үлкен тереңдігі, см.
Жұмыс жылдамдығы, км/сағ
Өнімділік, есептік га/сағ
Кластағы тракторлармен агрегатталады, кН
3. Диск пышағы мен білекке арналған схеманы сызыңыз
4. Кестені толтырыңыз
Жырту тереңдігі, см
Тарсылдақты орнату тереңдігі, см
Пышақ жүрісінің тереңдігі, см
Лемеха түрі
Пышақтың түрі
Лемех пен пышақ арасындағы саңылау,
мм
Лемех пышағының қалыңдығы, мм
5. Келесі сұрақтарға жауап беру
1.Аспалы соқаның артқы корпусының тереңдігін қалай өзгертуге
болады.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– Атыздың қабырғасы бұзылады. Себептері? Қалай жоюға болады?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Соқаның тарту кедергісін есептеу формуласын жазыңыз.
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№2-зертханалық жұмыс
Тақырыбы: СЗ-3,6 астық сепкіштерін реттеу.
Сабақтың мақсаты: астық сепкіштердің құрылымы, жұмыс принципі
және реттелуі бойынша білімдерін бекіту.
Жұмыс орнының жабдықтары: астық сепкіш, құралдар жиынтығы,
нұсқаулық карталар, оқу плакаттары.
Студент келесіні білу керек:
Білу – тұқым сепкіштердің жіктелуі, мақсаты, құрылысы, жұмыс
принципі және оларды реттеу.
Істей білу–отырғызғышты жұмысқа дайындау, техникалық жағдайын
анықтау және жұмыс үшін реттеу.
1. Есепті жасау тәртібі
СЗ-3,6 астық сепкіш құрылғысын сипаттау
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Кестені толтырыңыз
Көрсеткіштер атауы
Көрсеткіштер
Сепкіштің қармау ені, м
Қатараралық ені, см
Ашушылар саны, дана
ЖОМ жүрісінің тереңдігі, см
Жұмыс жылдамдығы, км/сағ
Кластағы тракторлармен агрегатталады, кН
3. "n" айналым саны үшін тұқым себу мөлшерін есептеу формуласын
жазыңыз
4. Кестені қолдана отырып, тұқым себу жылдамдығын реттеңіз (түрін
өзіңіз таңдаңыз)
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Келесі сұрақтарға жауап беріңіз
1. Сошников жүрісінің тереңдігін қалай өзгертуге болады.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Маркердің шығуын қалай есептеу керек.
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№3-зертханалық жұмыс
Тақырыбы: КОН-2,8, КПС-4 культиваторларын реттеу және баптау;
Сабақтың мақсаты: Қопсытқыштың құрылымы, жұмыс принципі және
реттелуі туралы білімді бекіту.
Жұмыс орнының жабдықтары: қопсытқыштар, құралдар жиынтығы,
нұсқаулық карталар, оқу плакаттары.
Студент келесіні білу керек:
Білу – культиватордың жіктелуі, мақсаты, құрылысы, жұмыс принципі
және оны реттеу.
Істей білу–қопсытқышты жұмысқа дайындау, техникалық жағдайды
анықтау және жұмыс үшін реттеу.
Есепті жасау тәртібі
1. Қопсытқыштардың құрылысын сипаттаңыз
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Кестені толтырыңыз
Көрсеткіштер атауы
Көрсеткіштер
Өңделетін қатарлар саны, дана.
Қатарлар аралығы, см.
Қармау ені, см.
Жұмыс жылдамдығы, км/сағ
Өнімділік, га/сағ
Кластағы тракторлармен агрегатталады, кН
3.
Культиватордың табандарын орналастыру схемасын сызыңыз
Келесі сұрақтарға жауап беріңіз
1.
Қопсытқышқа қандай жұмыс бөлшектерін орнатуға болады?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Штангалық культиваторлар қандай мақсатта қолданылады?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Культиватордың тарту кедергісін қалай анықтауға болады?

300

№4-зертханалық жұмыс
Тақырыбы: «Магнетоны реттеу»
Сабақтың мақсаты: Магнетоның құрылымы, жұмыс принципі және
реттелуі туралы білімді бекіту.
Жұмыс орнының жабдықтары: құралдар жиынтығы, нұсқаулық
карталар, оқу плакаттары.
Студент келесі нәрсені білу керек:
Білу - магнетоның мақсаты, құрылғысы, жұмыс принципі және оны
реттеу.
Істей білу-магнетоны жұмысқа дайындау, техникалық жағдайын
анықтау және жұмысқа реттеу.
Техникалық талаптар
Магнето контактілері арасындағы алшақтық 0,25...0,35 мм болуы керек.
Орындау технологиясы
Магнето контактілері арасындағы қажетті алшақтықты орнату үшін:
1. 1 бұрандасын эксцентриктің ұясына салынған 4бұрағышпен
босатыңыз.
2. Жылжымалы 3контактіні қажетті алшақтықты алғанға дейін
жылжытыңыз және 1бұранданы қатайтыңыз. Бақылау зондпен жүзеге
асырылады.
0,25...0,35

4.110-сурет. Магнето контактілерін реттеу. 1-бұранда; 2жылжымайтын байланыс; 3- жылжымалы байланыс; 4-эксцентрик
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Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. ТҚК және жөндеу түрлері?
2. Комбайндар мен ауыл шаруашылығы машиналарының ТҚК
мерзімділігі қандай?
3. Тракторлардың ТҚК жиілігі қандай?
4. Білікті, хабты, кілтек ойықты, раманы, жоғары қысымды жеңді
жөндеу технологиясы?
5. Топырақ өңдеу машиналарының жұмыс органдарын жөндеу
технологиясы?
6. Соқаны реттеу технологиясын сипаттаңыз ба?
7. Тырмаларды реттеу технологиясын сипаттаңыз ба?
8. Культиваторды реттеу технологиясын сипаттаңыз ба?
9. Отырғызғышты реттеу технологиясын сипаттаңыз ба?
10. Жемшөп жинайтын комбайндарды реттеу технологиясын сипаттау
керек пе?
11. Шынжыр табанды тракторды реттеу технологиясын сипаттаңыз ба?
12. Доңғалақты тракторлардың жұмыс істейтін жүйесін реттеу
технологиясын сипаттаңыз ба?
13. КИ-5437 құрылғысының мақсаты?
14. КИ-13936 құрылғысының мақсаты?
15. КИ-4870 құрылғысының мақсаты?
16. КИ-13671 құрылғысының мақсаты?
17. КИ-5918 құрылғысының мақсаты?
18. КИ-1093 құрылғысының мақсаты?
19. КИ-28065 құрылғысының мақсаты?
20. Магнетоның мақсатын, құрылғысын және реттелуін сипаттаңыз ба?
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Қысқаша қорытынды
Бұл модульде машиналарға техникалық қызмет көрсету ережелерін
сақтау, ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарының мақсаты
қарастырылған. Қозғалтқыштың негізгі механизмдері мен жүйелерінің
құрылғысы мен жұмысына иелік ету, қозғалтқыш бөлшектерінің мақсаты.
Анықталған ақауларды бағалау үшін білімді, түсіну мен дағдыларды
пайдалану. Қозғалтқыштың негізгі механизмдерін құрастыру, бөлшектеу
және реттеу. Қозғалтқыш, трансмиссия және ілінісу жүйелері мен
механизмдерінің, беріліс қорабының, тарату қорабының, кардан берілісінің,
көпірлердің, жүріс бөлігінің, рульдік басқарудың, тежегіш жүйесінің,
кабинаның, платформаның және қосымша жабдықтың ақауларын табу және
түзету. Ауыл шаруашылығы агрегаттарын, қондырғыларды, машиналарды,
жабдықтарды жөндеу кезінде бөлшектеу-құрастыру және ақаулау
жұмыстарын орындау әдістерін қолдану. Ауыл шаруашылығы машиналары
мен жабдықтарын қалпына келтіру. Материалды бекітуге арналған
практикалық тапсырмалар берілген.
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